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Beschrijving

Deze set is speciaal ontworpen voor in aanbouw zijnde 
bouwwerken met meerdere verdiepingen. De set is 
gemonteerd in een stapelbaar robuust rvs frame met 
aluminium beplating. Het frame is uitgevoerd met 
handvaten. De hydrofoorset is geschikt voor gebouwen 
tot 60 meter hoog en is stekkerklaar. De watervoor-
ziening naar het gebouw kan worden aangesloten aan de 
buitenzijde van de kast en drukregelaars zorgen voor de 
gewenste druk op de verschillende verdiepingen. De set 
is voorzien van een ribbenbuiskachel tegen bevriezing. 
De aansluitingen voor de stekker en de slangen vallen 
allemaal binnen de contouren van de kast.

Toepassingen

o weg- en waterbouw
o aannemerij

Specificaties

o afmetingen: 720 x 500 x 930 mm
o gewicht: ca. 69 kg
o pomp: Lowara 5HM06P11M
o capaciteit: 2,4 - 7,2 m³/h
o type: rvs horizontale meertrapspomp
o drukverhoging: 6,0 - 2,1 bar
o motorvermogen P2: 1,1 kW
o membraantank: 18 liter rvs
o verwarming: ribbenbuiskachel 500 W
o voordrukbeveiliging (vertraagd)* en drukschakelaar
o uitgevoerd met een manometer op de pers 
 en de zuig
 
Aansluitingen:
o voeding 1 x 230 Volt via CEE-form 3-polig 16 A +  
 randaarde
o waterzijdige zuigaansluiting 1 ¼" binnendraad  
o  waterzijdige persaansluiting 1" binnendraad
o  optie: een inspectieluik (af te sluiten met een dubbel-

baardslot) en een WCD voor evt. een warmtelint

* Er dient altijd genoeg wateraanvoer (min. 3,6 m3/h) en 
voldoende voordruk (min. ½ bar) aanwezig te zijn op de 
aanvoer (zuig)leiding van de pompset.

Drukverhoging

HYDROFOOR UNIT 1-FASE
Voor de bouw



HYDROFOORUNIT 1-FASE VOOR BOUWPLAATSEN

7.
0420

20
11

hydrofoorketel 18 ltr - 10 bar rvs

stapelbaar rvs frame
met aluminium beplating

schakelkast

c-form stekker

manometer

drukschakelaar

verwarmingselement

Lowara e-HM pomp
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CAPACITEITENGRAFIEK HYDROFOORUNIT 1-FASE
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