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Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

PL

Zestaw
Akcesoriów
Zaprojektowane, aby ułatwić życie instalatorom 
i technikom serwisu! Każdy może ustawić przegrody 
tak, aby mieć zawsze przy sobie to, co mu jest najbardziej 
potrzebne. W komplecie z przybornikiem znajduje się 
ilustrowany wykaz na zewnętrznym tekturowym pudełku 
oraz informacje o uzupełnianiu zapasów.

product may differ to photo

DANE TECHNICZNE

Wysokość
355 mm (14”) Opuszczony uchwyt 

400 mm (15.8”) Uchwyt

Szerokość 440 mm (17.3”)

Głębokość 79 mm (3.1”)

Masa 3 kg (6.4 lbs.)

Przegródki 12

WARIANTY

Opis Nr części

Zestaw Akcesoriów Xtra AX0005

• 12 przegródek zawiera różne 
akcesoria Xtra

• Do wyboru zestaw AX0005 lub 
na zamówienie

• Pomoc dla profesjonalnych instalatorów

• Zestaw akcesoriów to solidny 
przybornik dostarczany w komplecie 
z tekturowym pudełkiem

W ZESTAWIE

6 mm łączniki proste x5 • 10 mm łączniki proste x5 

• króciec przył. do pionu kanalizacyjnego x3  

• 21 mm do 25 mm adapter do rur x3 • 21 mm do 

32 mm adapter do rur x3 • Prosta złączka 

redukcyjna 3/8” (10 mm) do 1/4” (6 mm) x5 • 

króciec przyłączeniowy do pompy zbiornikowei 32 

mm do 21 mm x3 • króciec przyłączeniowy do 

pompy zbiornikowei 26 mm do 21 mm x3 • 1/4” (6 

mm) kolanko złączka x5 • 3/8” (10 mm) kolanko 

złączka x5 • Adaptery rurowe 21,5 mm do 10 mm 

lub 6 mm (rury elastyczne flexi) x3 • Złącza do 

pompek Mini 16 mm – 25 mm x3 • Złącza do 

pompek Mini 16mm – 32 mm x3 • 1/4” (6 mm) 

trójnik równorzędny x5 • 3/8” (10 mm) trójnik 

równorzędny x5 • Zestaw narzędzi Sortimo x1

CZY MASZ UWAGI?
POTRZEBUJESZ PORADY?

@aspenpumps.com

KONTAKT Z INŻYNIEREM

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

GŁÓWNE ZALETY

Więcej informacji w naszej witrynie 
internetowej aspenpumps.com

ODPROWADZANIE SKROPLIN


