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podłącz wiele lini skroplin
do jednego zbiornika
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Wydajność

Możliwości podłączenia

Ultra wiarygodny - zawiera elektroniczny czujnik wykrywania
poziomu kondensatu, bez ruchomych części

0D[L%OXHÓ

Cichy - skutecznie i cicho usuwa kondensat
Wiele portów - podłączenie do 6 linii odprowadzających skropliny
Odporny na uderzenia - wyjątkowo wysoka jakość i trwałość
Wygodny - szybki montaż na podłodze lub na ścianie

0HJD%OXHÓ

Możliwości montażu

MultiTank rozwiązuje często spotykane trudności projektowania trasy odpływu kondensatu
w środowisku architektów i instalatorów, można go stosować z pompką MaxiBlue ™ lub
MegaBlue™. Zbiornik zawiera energooszczędny i solidny czujnik wykrywania poziomu kondensatu, który eliminuje problemy spotykane w konkurencyjnych urządzeniach zastosowane
tam pływaki zawieszają się i ulegają zniekształceniom. Możliwość podłączenia kilku jednostek do 1,5 litrowego zbiornika MultiTank, oferuje instalatorowi pełną elastyczność w przypadku wielopiętrowej i wielopunktowej instalacji.
MultiTank eliminuje problemy instalacyjne tradycyjnych pompek, które nie są w stanie
pracować na sucho. Poprzez połączenie zbiornika Multi Tank z pompką MaxiBlue ™ lub
MegaBlue ™ użytkownik zapobiega regularnym wezwaniom i wyjazdom serwisowym.
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0XOWL7DQN
podłącz wiele lini skroplin
do jednego zbiornika

Rewolucyjna technologia sensoryczna
Technologia termistorowa
Nie stosując ruchomych części, zbiornik MultiTank oferuje wiarygodną
alternatywę dla zawieszającego się i zniekształcającego się pływaka.
Stosowanie opatentowanej i sprawdzonej technologii termistorowej,
wysokiego i niskiego stanu czujnika poziomu kondensatu pozwala
działać pompie tylko wtedy, gdy kondensat jest produkowany.
Wyeliminowanie ruchomych części, które mogą ulegać awariom jest
idealną alternatywą dla istniejących awaryjnych urządzeń pływakowych.

Opcja 1: 0XOWL7DQN z pompką 0D[L%OXH™ - 14 l / h

Specyfikacja
Opcja 1

0D[L%OXHÓ

Przeznaczone do zastosowań z dużą wysokością podnoszenia (8m).
Zbiornik MultiTank i pompka MaxiBlue ™ stanowią idealne połączenie.
Wys t a rc z a j ą co c i c hy d l a m o nt a ż u s u fi towe g o l u b ś c i e n n e g o
i wystarczająco silny dla odległej lokalizacji, oferuje szeroki wachlarz
możliwości montażu, czyniąc go prostszym i szybszym.

Opcja 2

0HJD%OXHÓ

Opcja 2: 0XOWL7DQN z pompką 0HJD%OXHÓ - 50 l / h

Oferując wyjątkową wydajność pompka MegaBlue ™ możne usuwać
kondensat daleko i szybko. Z wysokością podnoszenia 20m (6 pięter!),
zbiornik MultiTank z pompką MegaBlue ™ może być używany jako
zdalny, środkowy punktu odbioru odprowadzanego kondensatu.
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Zbiornik MultiTank – możliwość połączenia wielu linii odprowadzenia skroplin do jednego zbiornika
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