
Do wody czystej
SCP 6000

Przy awarii instalacji wodociągowej, gdy szybko musimy usunąć z zalanego pomieszczenia duże ilości wody
lub gdy przed zimą chcemy opróżnić basen czy jacuzzi.

Wyposażenie standardowe:
• Wygodny uchwyt
• Prosty montaż węża
• Włączenie pompy przy

minimalnym poziomie wody
• Proste definiowanie poziomu

wyłączenia .

Numer katalogowy: 1.645-165.0

Dane techniczne
Moc maksymalna (W) 250

Maks. wydajność (l/h) < 6000

Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar) 5/0,5

Maksymalna głębokość zanurzenia (m) 8

Minimalny poziom zasysania (mm) 5

Maks. średnica zanieczyszczeń (mm) 5

Maks. temp. doprowadzanej wody (°C) 35

Ciężar bez wyposażenia (kg) 4

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 175x190x260

Gwint przyłącza G1

Kabel zasilający (m) H05RN-F, 10m/11



Szczegóły

Opis
SCP 6000 to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu czystej wody. Charakteryzuje ją
solidna konstrukcja i stosunkowo duża moc. Wygodny uchwyt ułatwia przenoszenie pompy, jak również
jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony. Wyłącznik pływakowy
umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu wody przy którym pompa ma się włączyć. Pompa
automatycznie załącza się już przy niskim poziomie wody – 1 cm. Optymalne złącze umożliwia proste
połączenie, zwłaszcza z wężem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo
uszkodzenia gwintu.

Cechy i zalety
Wyłącznik pływakowy
Prosty montaż węża



Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza
Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały
Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie
połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do
użytku domowego.
Numer katalogowy 6.997-359.0

Pozostałe
Zestaw węża płaskiego
Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych
obszarów.
Numer katalogowy 6.997-419.0

Węże ssące
Wąż ssący "z metra", 3/4"
Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp
zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp
wysokociśnieniowych.
Numer katalogowy 6.997-347.0

Wąż ssący "z metra", 1"
Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp
zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp
wysokociśnieniowych.
Numer katalogowy 6.997-346.0


