JUNG PUMPEN plancofix
Vloerafvoerpomp
Gebruik
De Plancofix is een vloerafvoerpomp, die
het mogelijk maakt, lage douches en
douches op vloerniveau ook te installeren
waar dit wegens ontbrekende helling tot
nog toe niet mogelijk was.
Ingewerkt in de vloer vormt de Plancofix
de betegelbare vloerafvoer in Douches en
badkamers. Het aangevoerde water wordt
via een 1“-persleiding naar de volgendevrijvervalleiding gepompt. De Plancofix is
geen opvoerinstallatie volgens DIN EN
12050-2, maar werd speciaal voor de
riolering van douches (max. 20 l/min)
geconstrueerd. De toevoer van de
douchekan ofwel direct van boven via
devloerafvoer gebeuren of aan de zijkant
viaeen aansluitsteun.
De inbouwdiepte bedraagt 10,5 cm.

Plancofix vloerafvoerpomp

·· Inbouwdiepte 10,5 cm
·· Toevoer van boven als vloerafvoer of
aan de zijkant
·· Afdichtingsmanchette voor het
aanbrengen van een bouwzijdige
dunne beddingafdichting

·· Eenvoudige reiniging/onderhoud
·· Afvoer betegelbaar of in roestvrijstaal
·· Voor douches tot 20 l/min.

Kenmerken

Max. horizontale persleidingsglengte
incl. 3 x 90° hoeken

Toegelaten materialen voor afvoerpersleidingen zijn PVC (DIN8062). PE-HD (DIN8074) en PP
(DIN8077)

45409-01
Constructiewijzigingen voorbehouden

D 132-2.1-NL-1307

Capaciteitsttolerantie volgens ISO 9906
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JUNG PUMPEN plancofix
Vloerafvoerpomp
Vloerafvoerpomp
Type
Plancofix

Grootste
Hoogte x Breedte x Diepte
125 x 340 x 340 mm

Leidingskwalitet
H05VV-F-3G0,75 GR

Leidingslengte
5m

Art.-nr.

Gewicht
ca.
3,7 kg

JP44685

Capaciteit
Type
Plancofix

Transporthoogte H [m]
Capaciteit Q [l/min]

0,5
46

1
40

1,5
31

2
20

2,5
4

Elektrische gegevens
Type

Stroomsoort

Plancofix

W-stroom

Spanning
Volt
1/N/PE~230

Motorvermogen W
P1
65

Stroom
Ampère
0,44

Motorbeveiliging

Stekker

in de wikkeling

zonder

Technische gegevens
Bouwsoort
De installatie beschikt over een krachtige
synchroonmotor met verstoppingsvrije
hydrauliek. In de druksteunen (1“) bevindt
zich een geïntegreerde terugslagklep.
Voor onderhoud / reiniging kan de
hydrauliek zonder gereedschappen van
de motor gescheiden worden. Optioneel
bij de toevoer van boven kan een
zijdelingse toevoer DN 50 gebruikt
worden. Voor de geluidscompensatie
wordt het reservoir met de geluidsdempende kuip ingebouwd.

Pomp
Horizontale, eentrapspomp met onderhoudsvrije synchroonmotor.

Het afdichtingsvlies kan met, in de handel
verkrijgbare, afdichtingsmiddelen met de
vloer verbonden worden.

Materiaal
Reservoir bestaat uit hoogwaardig
kunststof, afdekking, schroeven uit
roestvrijstaal.

Levering
Aansluitklare installatie met betegelbare
vloerafvoer, geluidsdempende kuip,
voeten voor hoogte-instelling, afvoerbochten en voorbereid afdichtingsvlies.

Afdichting
Interne afdichtingen bestaan uit NBR,
voor de afdichting van de installatie aan
de vloer wordt een afdichtingsvlies uit
PP-gelamineerd PE gebruikt (bij de
leveromvang inbegrepen).

Inbouwvoorbeeld Plancofix

Hoofdafmetingen Plancofix (mm)

Toevoer

45186-01
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Afgang

45182-00
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