AGREGATY ROZDRABNIAJĄCE SFA
Pozwalają usuwać ścieki z WC, łazienki i kuchni wyposażonej w zlew,
zmywarkę i pralkę.
Wysoka jakość techniczna naszych urządzeń umożliwia usuwanie ścieków
i zużytej wody do 100 m w poziomie lub 5 m w pionie.
Wymiary urządzeń SFA są zredukowane do minimum.
Urządzenia te funkcjonują automatycznie. Spuszczanie wody z WC, umywalki,
prysznica, pralki powoduje automatyczne załączenie pompy. Wyróżniające się
estetyką zewnętrzną, sprawdzone, oszczędne w użyciu, urządzenia serii SFA
są produkowane według najwyższych norm higieny i bezpieczeństwa.
czerwona pionowa strzałka
oznacza max. wysokość
na jaką ścieki mogą być
przepompowywane w pionie

zielona pozioma strzałka
oznacza max. długość
na jaką ścieki mogą być
przepompowywane w poziomie

4m

SANIBROYEUR – podstawowy rozdrabniacz pozwalający
instalować WC w przypadku, gdy kanalizacja jest za daleko
lub za wysoko. Włącza sie automatycznie podczas cyklu
spłukiwania, a następnie wyłącza. Moc silnika 400W, max.
temperatura pracy 35°C.
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SANIPACK - Jest jedynym pomporozdrabniaczem
przeznaczonym do zabudowy w systemach podtynkowych
(pamiętajmy o rewizji) oraz wszędzie tam gdzie z braku
miejsca rozdra-bniacz musi stać obok toalety, nie za nią
(wlot fekaliów z boku). Dla tych, którzy nie lubią rur
instalacyjnych na wierzchu. Moc silnika 400W,
max. temp. pracy 35°C.
SANIPLUS - Dzięki obudowie o dużej pojemności może
przyjmować i odprowadzać jednocześnie dużą ilość
ście-ków pochodzących ze wszystkich podłączonych
urządzeń sanitarnych. Wydajny silnik pozwala na pracę
urządzenia w trybie ciągłym. Posiada zabezpieczenie
przed „przelaniem” przez rozdrabniacz w przypadku braku
prądu. Moc silnika 400W, max. temp. Pracy 35°C.
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SANITOP - Rozdrabniacz pozwalający instalować WC,
umywalkę w każdym pomieszczeniu. Charakteryzuje się
małymi wymiarami i mocnym silnikiem w stosunku do
konkurencyjnych towarów na rynku. Wyposażony w zawór
zwrotny i jak każdy rozdrabniacz SFA:
w niezbędne akcesoria (złączki, opaski, mufy) do
podłączenia. Moc silnika 400W, max. temp. pracy 35°C.

5m

SANIVITE - Pompa przeznaczona do pracy w kuchni
i łazience. Odprowadzająca ścieki z pralki lub zmywarki
do naczyń, zlewozmywaka (również gorące, dochodzące
nawet do 60°C). Moc silnika 400W, max. temp. pracy 60°C.
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SANIBEST - Rozdrabniacz SFA przystosowany do pracy
np. w pubach, restauracjach dzięki odmiennej
(zaawansowanej) metodzie rozdrabniania.
Przeznaczony do intensywnego użytku zbiorowego.
Moc silnika 1100W, max. temp. pracy 60°C.
SANIPRO – Rozdrabniacz SFA pozwalający instalować
WC, umywalkę, bidet, prysznic w każdym pomieszczeniu.
Charakteryzuje się małymi wymiarami i dużą wydajnością.
Wyposażony w zawór zwrotny i jak każdy rozdrabniacz
SFA: w niezbędne akcesoria (złaczki, opaski, mufy) do
podłączenia. Moc silnika 400W, max. temp. pracy 35°C.
SANICUBIC PRO – Największy pomporozdrabniacz SFA,
pozwalający odprowadzać ścieki z całego domu, pubu do
kanalizacji znajdującej się powyżej lub w pewnym
oddaleniu oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest
wyposażony w 2 silniki dużej mocy. Przeznaczony do publicznego i prywatnego użytku. Moc silnika 2x1500W, max.
temp. ścieków 60°C (w krótkich odstępach czasu).
SANICONDENS PLUS – Niewielka (rozmiarami) pompa
rozwiązująca wielkie problemy. Do odprowadzania
agresywnych skroplin z kotłów kondensacyjnych,
klimatyzatorów, urzą-dzeń chłodniczych.
Moc silnika 60W, max. temp. pracy 80°C.
SANIDOUCHE – Przeznaczony do współpracy z
prysznicem, bidetem lub umywalką (bez WC). Niewielkie
wymiary tego urządzenia umożliwiają instalację bezpośrednio pod brodzikiem kabiny, w małej szafce pod umywalką.
Moc silnika 250W, max. temp. pracy 35°C.
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