NIEUW
JUNG PUMPEN WCFIX PLUS
COMPACTE OPVOERINSTALLATIE
VOOR FECALIËNHOUDEND AFVALWATER
GEBRUIK
De WCfix plus kan onzichtbaar worden
aangesloten op een hangend toilet of op
een staand toilet met minimaal 6 liter
spoelreservoir. Zo kan bij een renovatieof een verbouwing bijna overal een extra
toilet of bad worden gerealiseerd. Onder
het terugstuwniveau dient het apparaat
daarbij ook als terugstuwbeveiliging.
Het apparaat is bijzonder stil dankzij het
stromingsgeoptimaliseerde vrijstroomwiel in de installatie. De installatie vraagt
weinig onderhoud.
De installatie kan alleen geplaatst
worden op plekken waar niet zoveel
gebruikers zijn en een extra toilet
beschikbaar is boven het terugstuwniveau. Conform DIN EN 12050 deel 3
mogen de volgende sanitaire producten
worden aangesloten:
• 1 toilet
• 1 wasbak
• 1 douche
• 1 bidet

Maximale horizontale drukleidingslengte incl. 2 hoeken
NW 32 en
Ø28LW

De WCfix plus heeft een ingebouwd
alarmsysteem dat bij storing tijdig een
signaal afgeeft. Het is mogelijk de
storingsmelding draadloos te verbinden
met andere apparaten. Het apparaat kan
rechtreeks op een stopcontact worden
aangesloten en werkt volledig automatisch zodra de afvalwaterstroom begint.
Hou bij inbouw in bad- en doucheruimtes
rekening met de elektrische voorschriften.
Attentie: Gooi geen maandverband of
tampons in het toilet, dit kan tot storingen
leiden!
Voor montage en onderhoudswerkzaamheden is een voldoende grote toegangsopening vereist (accessoire)

MERKLIJN

WCfix plus

·· Voor wandmontage of direct achter
een staand toilet
·· Krachtige motor
·· Lage extra toevoer
·· Zeer stille werking
·· Met geïntegreerd storingsalarm
·· Ventilatieklep en actief koolstoffilter
·· Onderhoudsvriendelijk
·· Geïntegreerde terugslagklep

WCfix plus
Gebruiksgrens Q min.
Drukleiding NW 32
Drukleiding NW 40

Opvoerhoogte H geod. in m

NW 40 en
Ø36LW

Voorwaarde is ze zich in dezelfde ruimte
bevinden. Een wasmachine of een bad
mogen niet worden aangesloten.
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JUNG PUMPEN WCFIX PLUS
COMPACTE OPVOERINSTALLATIE
VOOR FECALIËNHOUDEND AFVALWATER
WCFIX PLUS
Type

Hoogte x breedte x diepte

Leiding

WCfix plus

280 x 460 x 170 mm

1,5 m

Art. nr.

Gewicht
ca.
6,2 kg

JP45367

Accessoires:
Montageset voor onderhoudsklep (flexibel aanpasbaar aan de tegelvorm, min 400 x 500 mm)
Afsluitschuif 1¼“

JP41075
JP44785

CAPACITEIT
Type
WCfix plus

Opvoerhoogte H [m]
Debiet Q [l/min]

1
208

2
196

3
183

4
163

Toerental
min-1
2570

Stroom
Ampère
3,2

5
146

6
125

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
Type

Soort stroom

WCfix plus

W-stroom

Spanning
Volt
1/N/PE~230

Motorvermogen kW
P1
0,730

Motorbeveiliging Stekker
in de wikkeling

Schuko-stekker

TECHNISCHE GEGEVENS
Constructie
Spatwaterdichte motor in kunststofbehuizing (IP 44-beschermingsklasse) op een
gemeenschappelijke as met pomploopwiel. Afvoerbochtverbinding met rubberen
manchet; drukverliesbocht van elastomeer met aansluitmof voor drukleiding
(PVC, PP o. PE) DN 25 met NW 32 en
DN 32 met NW 40 en met een binnendiameter (= LW) van 32 mm. Toevoeraansluitingen DN 50 (HT-buis). Aansluiting via
een elastische aansluitmof of steekafdichting op de aansluitstukken van de
installatie.
Motor
Onderhoudsvrije asynchroonmotor voor
intermitterend bedrijf (3 min. bedrijf,
Montagevoorbeelden
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7 min. pauze) met condensator en
ingebouwde thermostaat die de motor bij
overbelasting uitschakelt.
Schakeling
Stuwdrukniveauregeling met extra
akoestische storingsmelding en draadloze verbinding voor alarmdoorschakeling. Worden er extra afvoereenheden
aangesloten, dan stelt de schakeling zich
afhankelijk van de toevoerhoeveelheid in.
Materialen
Motorhuis en as van roestvrij staal,
reservoir, pomphuis en waaier van
kunststof, verbindingsmanchetten en
afvoerbocht van elastomeer.

Afdichting
Asafdichting met asafdichtringen en
tussenliggende oliekamer, tegen
drooglopen beveiligd.
Levering
Apparaat conform DIN EN 12050, klaar
voor aansluiting met kabel en stekker,
compleet met het aansluitmoffen,
afvoerbocht, terugslagklep 1¼“inzet voor
ventilatiebuis, actief koolstoffilter,
klemmen en bevestigingsmateriaal ter
beveiliging tegen opwaartse druk.

Hoofdafmetingen WCfix plus (mm)
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