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”Jätevesien käsittelyn pitää 
olla helppoa” 

Green Rock:in historia yltää 1980 alkuun. IISI puhdistamoita on toimi-
tettu yli 30.000 kpl 28 maahan sen liki 40 vuotisen historiansa aikana. 
IISI tuotteet ovat saaneet paljon tunnustusta ainutlaatuisista ratkai-
suistaan, mm. Tasavallan Presidentin jakaman INNOSUOMI-palkinnon.

IISI tuotteet on testattu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti 
sekä tuotteet ovat osallistuneet lukuisiin pitkäaikaistesteihin erittäin 
hyvällä menestyksellä. Tuotteet ovat CE-merkittyjä laatutuotteita.

IISI tuotteita myy jälleenmyyjäverkosto. IISI myyjältä saat ystävällistä ja 
ammattitaitoista palvelua sekä aina luotettavien IISI -tuotteiden lisäksi 
myös suunnittelu- ja asennuspalvelut. Tarvittaessa täydellistä Avaimet 
Käteen  -palvelua, myös rahoitusmahdollisuudella.

Miksi Green Rock IISI?
1. Luotettavat CE-merkityt tuotteet 
IISI tuotteet ovat CE-merkittyjä Suomalaista kehitystyötä olevia 
laatutuotteita. Ne täyttävät kaikkien lakien ja asetusten vaatimukset. 
Teknistä ylivoimaa ja vuosien testaustoiminta sekä 
kansainvälinen kokemus.

2. Ammattitaitoinen jälleenmyyjä
Lähin jälleenmyyjämme auttaa sinua oikean tuotteen valinnassa ja 
antaa neuvot tarpeen mukaan.

3. Jälleenmyyjältä kaikki palvelut
Useimmat jälleenmyyjämme voivat tarjota kaikki palvelut, joita 
jätevesijärjestelmän uudistaminen tarvitsee.  

4. Huolenpitopalvelu jälleenmyyjältä
Jälleenmyyjältä saat myös ammattitaitoisen huollon, alkuperäiset 
komponentit ja alkuperäisen oikean IISI-Fosforinsaostuskemikaalin.  

5. Vahva asiantuntemus
Jälleenmyyjämme on ammattitaitoinen, koulutettu IISI osaaja. Hänen 
tukenaan on valmistajan vuosikymmenien kokemus ja jatkuva 
kehitystyö.  

6. Turvallinen ja luotettava kumppani
Varmatoiminen IISI Puhdistamo ja lähin jälleenmyyjäsi on turvallinen 
ja luotettava valinta. 



IISI Pumppukaivojen valikoima kattaa mallit
 • Kaikkien talousjätevesien pumppaamiseen
 • Saostettujen talousjätevesien pumppaamiseen
 • Harmaiden vesien pumppaamiseen
 • Sadevesien ja likavesien pumppaamiseen

IISI Pumppukaivo on valittavissa:
 • 40mm paineputkilähdöllä 
 • 110mm viettoviemäriputki lähdöllä, jolloin pumppukaivo on läpihengittävä 
 • 40L vastaanottotilavuudella, jolloin kertapumppausmäärä on n. 25 – 30L 
 • 400L vastaanottotilavuudella, jolloin kertapumppausmäärä on n. 350L  
 • takaiskuventtiilillä tai ilman 

IISI Pumppukaivot ovat testattuja, korkealaatuisia ja erittäin kestäviä kotimaisia  Avainlippu -tuotteita. 
Käytämme valmistukseen vain parhaita komponentteja ja raaka-aineita, jolloin niiden käyttöikä on 
pitkä. Laadukkaat pumput ovat tehokkaita ja kestäviä RST -pumppuja, jotka ovat erityisesti 
valmistettu kuhunkin käyttötarpeeseen.

400L vastaanottotilavuudella varustetut pumppukaivot on optimoitu ja muotoiltu ottaen 
huomioon vaativat käyttöolosuhteet.  Ne on testattu VTT:n toimesta vaativissa pitkäkestoisissa 
monttutesteissä 3,4m asennussyvyydessä ja 3,4m vesipatsaalla ja ne saavuttivat erinomaiset 
tulokset;  ei muodonmuutoksia ja tiiveys oli 100%

Kaikki IISI Pumppukaivot ovat varustettuja luonnonkiven näköisillä maisemakansilla ja ne 
sopivat hyvin osaksi pihapiiriä.

Asennusystävällinen IISI Pumppukaivo voidaan räätälöidä työmaalla helposti haluttuun 
asennuskorkeuteen ja se on varustettu hälytysvipalla. Huoltoputki voidaan varustaa 
eristevälikannella.

IISI pumppukaivot

IISI Pumppukaivot soveltuvat talousjätevesien tai harmaiden vesien siirtämiseen sekä sade-
vesien ja muiden likaisten vesien siirtoon olosuhteissa, joissa viemäröintiä ei voida toteuttaa 
tavanomaisella viettoviemärillä. 

IISI Pumppukaivo on aina varusteltu korkealaatuisella käyttötarkoitukseen soveltuvalla pum-
pulla sekä muilla komponenteilla. Kaivojen poistoviemärin korkeus tehdään helposti työmaalla 
ja se antaa joustavuutta asennusolosuhteisiin.



IISI pumppukaivot jätevedelle

IISI Pumppukaivot jätevedelle soveltuvat käytettäviksi kaikkien talousjätevesien tai maksimissaan 40mm kokoisia 
kiintoaineita sisältävien likavesien siirtämiseen olosuhteissa, joissa viemäröintiä ei voida toteuttaa tavanomai-
sesti viettoviemärillä.

Jätevedelle käytettäväksi tarkoitetut pumppukaivot soveltuvat erilaisiin tarpeisiin mm.
• kun umpisäiliö sijoitetaan paikkaan, jossa se ei ole pohjaveden nosteella alttiina ja viettoviemäröintiä ei 

voida rakentaa
• rakennuksesta tuleva viemärilinja sijaitsee niin syvällä, että sitä ei voida liittää suoraan jätevesien        

käsittelyjärjestelmään tai viemäriverkkoon
• jätevesien muodostumispaikan ja käsittelyjärjestelmän välillä on maastoesteitä

IISI Pumppukaivot jätevedelle
 LVI koodi Tuote
3626379 IISI D450-40mm 40L Jätevedelle, ilman takaiskuventtiiliä     
3626396 IISI D450-40mm 40L Jätevedelle, takaiskuventtiilillä
3626414 IISI D450-110mm 40L Jätevedelle, läpituulettava  
                                        
3626383 IISI D1000-40mm 350L Jätevedelle, ilman takaiskuventtiiliä 
3626399 IISI D1000-40mm 350L Jätevedelle, takaiskuventtiilillä

IISI Pumppukaivo on asennusystävällinen ja voidaan helposti mitoittaa työmaalla haluttuun korkeuteen. 
Poistoviemäröinnin korkeus tehdään työmaalla ja tarvittaessa kaivon runko on myös helposti lyhennettävissä.

IISI Pumppukaivoissa jätevesille on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva pumppu. IISI Jätevesi-
pumpun tiedot löytyy sivulta 8-9.
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Muut tiedot
LVI-koodi:  3626379
EAN-koodi:  6415836263798

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Jätevesipumppu
IISI Hälytysvippa

Muut tiedot
LVI-koodi:  3626396
EAN-koodi:  6415836263965

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Jätevesipumppu
IISI Hälytysvippa
Takaiskuventtiili

IISI Pumppukaivo D450 40mm 40L Jätevedelle 

Mitat
Pituus:    400 mm   
Leveys:    400 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 40 mm 
Paino:Paino:    38 kg

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon 
eristevälikansi 450/400

40L vastaanottotilavuudella ja 40mm paineputkilähdöllä varustettu pumppukaivo pumppaa noin 
25 – 30L määrän jätevettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm.

  • kaikkien talousjätevesien pumppaaminen esim. viettoviemäriin, kaivoon tai saostussäiliöön 
   silloin kun korkoerot eivät riitä ja tarvitaan pieni kertapumppausmäärä
  • viemärijärjestelmä, johon pumppaus tehdään tulee varustaa tuuletusputkella
  • rakennuksen viemärijärjestelmä, josta pumppaus tapahtuu, tulee varustaa tuuletusviemärillä

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RSIISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja 
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.



www.greenrock.fi | info@greenrock.fi

Muut tiedot
LVI-koodi:  3626414
EAN-koodi:  6415836264146

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon eristevälikansi 450/400

IISI Pumppukaivo D450 110mm 40L Jätevedelle, läpituulettuva 

Mitat
Pituus:    400 mm   
Leveys:    400 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 110 mm 
Paino:Paino:    40 kg

40L vastaanottotilavuudella ja 110mm poistoviemärillä varustettu läpihengittävä pumppukaivo 
pumppaa noin 25 – 30L määrän jätevettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm. kaikkien 
talousjätevesien pumppaamiseen

   • saostussäiliöön johtavaan viettoviemäriin
   • läpihengittävyys mahdollistaa viemärilinjan ja jätevesien käsittelyjärjestelmän esteettömän 
    tuuletuksen edelleen talon katolle rakennettuun tuuletusviemäriin. 

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RSIISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja 
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.

 

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Jätevesipumppu
IISI Hälytysvippa



www.greenrock.fi | info@greenrock.fi

IISI Pumppukaivo D1000 40mm 350L Jätevedelle 

400L vastaanottotilavuudella ja 40mm paineputkilähdöllä varustettu pumppukaivo pumppaa noin 350L 
jätevettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm. kaikkien talousjätevesien pumppaamiseen 
   • umpisäiliöön
   • viettoviemäriin
   • osana rakennuksen jätevesijärjestelmää, jossa pumppukaivo joutuu alttiiksi pohjaveden 
    nosterasitukselle
      • kun halutaan suurempi kertapumppausmäärä tai varotilavuutta viemäriveden vastaanottoon
   • viemärijärjestelmä, johon pumppaus tehdään tulee varustaa viemärin tuuletusputkella
   • rakennuksen viemärijärjestelmä, josta pumppaus tapahtuu, tulee varustaa tuuletusviemärillä

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja 
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.

 Mitat
Pituus:    1000 mm   
Leveys:    1000 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 40 mm 
Paino:Paino:    65 kg

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon 
eristevälikansi 450/400

Muut tiedot
LVI-koodi:  3626383
EAN-koodi:  6415836263835

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Jätevesipumppu
IISI Hälytysvippa

Muut tiedot
LVI-koodi:  3626399
EAN-koodi:  6415836263996

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Jätevesipumppu
IISI Hälytysvippa
Takaiskuventtiili
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EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

OMINAISUUSKÄYRÄ JA SUORITUSTIETO
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Jätevesipumppu
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IISI Jätevesipumppu 0.55kW/1v-3.5A
Uppopumppu

IISI Jätevesipumppua suositellaan käytettäväksi likaisten vesien pumppaamiseen kotitalouksien ja 
teollisuuden tarpeissa, joissa vesi voi sisältää maksimissaan ø 40mm suuruisia kiintoaineita.  Esimerkik-
si pohjavedet, pintavedet ja likaiset vedet kellareiden, parkkihallien, yms. kiinteistön veden pump-
paustarpeet.

IISI Jätevesipumppu soveltuu pumppaamaan kiinteistön jätevesiä esimerkiksi:
• kiinteistön pumppukaivosta jäteveden umpisäiliöön
• jatkuvatoimisen jätevedenpuhdistamon jälkeen soveliaaseen puhdistetun veden purkupaikkaan
• kellarikerroksista WC-vesiä, pyykinpesukoneen, astianpesukoneen tai muita pesuvesiä

Tuotteet
4828200  IISI Jätevesipumppu ilman pintakytkintä 0.55kW/1v-3.5A
4828201  IISI Jätevesipumppu pintakytkimellä 0.55kW/1v-3.5A  

Ominaisuuksia:
• kiinteiden partikkeleiden läpäisykyky ø 40mm
• pumppausteho aina 350 l/min (35 m3/h) saakka
• nostokorkeus aina 8 metriin saakka
• minimi upotussyvyys 280mm
• max. upotussyvyys 5m
• max. pumpattavan nesteen lämpötila +40°C
• käyttövalmis pumppu 5 m virtakaapelilla 
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Perusasennus

MITAT JA PAINO

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET
PUMPUN RUNKO Valurautaa, jossa on epoksielektroninen pinnoite käsittely, jossa poistoyhde 

ylöspäin standardin ISO 228/1 mukaisella sisäkierteellä 

SIIPIPYÖRÄ VORTEX tyyppinen, ruostumaton teräs AISI 304

MOOTTORIN AKSELI Ruostumaton teräs AISI 431

AKSELI KAHDELLA
MEKAANISELLA
TIIVISTEELLÄ,
EROTETTU TOISISTAAN 
ÖLJYKAMMIOLLA

Moottorin puoli:   
Silicon carpide (piikarpidi) –  Graphite (gra�itti) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste

Pumpun puoli:     
Silicon carpide (piikarpidi) –  Silicon carpide (piikarpidi)  – NBR (Nitriilikumi) tiiviste

VIRTAKAAPELI H07 RN-F, Schuko pistokkeella



IISI pumppukaivot saostetuille- tai harmaille vesille

IISI Pumppukaivot saostetuille- tai harmaille vesille soveltuvat käytettäviksi mm. 
• saostettujen jätevesien edelleen siirtämiseen
• harmaiden vesien (pesuvesien) edelleen siirtämiseen
• sadevesien tai salaojavesien edelleen siirtämiseen 
• olosuhteissa, joissa viemäröintiä ei voida toteuttaa tavanomaisesti viettoviemärillä
• kun maasuodattamo rakennetaan tasaisella kiinteistöllä kumpuun, jolloin kaikki talousjätevedet johde-

taan ensin saostussäiliöön ja siirretään sen jälkeen pumppukaivolla maasuodattamoon
• pesuvesien siirto rantasaunalta harmaiden vesien käsittelyjärjestelmään

IISI Pumppukaivoissa jätevesille on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva pumppu. IISI pumpun 
tiedot löytyy sivulta 15-16.

IISI Pumppukaivot saostetuille- tai harmaille vesille LVI koodi Tuote
3626397 IISI Pumppukaivo D450-40mm 40L Saostetut- ja harmaat vedet, takaiskuventtiilillä, 
  40mm paineputkilähtö
3626398 IISI Pumppukaivo D450-40mm 40L Saostetut- ja harmaat vedet ilman takaiskuventtiiliä,   
  40mm paineputkilähtö
3626421 IISI Pumppukaivo D450-110mm 40L Saostetut- ja harmaat vedet läpituulettava

3626418  IISI Pumppukaivo D1000 40mm 350L Saostetuille ja harmaille vesille
3626419  IISI Pumppukaivo D1000 110mm 350L Saostetuille ja harmaille vesille läpituulettuva
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Muut tiedot
LVI-koodi:  3626398
EAN-koodi:  6415836263989

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Pumppu (3626357)
IISI Hälytysvippa

Muut tiedot
LVI-koodi:  3626397
EAN-koodi:  6415836263972

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Pumppu (3626357)
IISI Hälytysvippa
Takaiskuventtiili

Mitat
Pituus:    400 mm   
Leveys:    400 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 40 mm 
Paino:Paino:    35 kg

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon 
eristevälikansi 450/400

IISI Pumppukaivo D450 40mm 40L Saostetuille ja harmaille 
vesille

40L vastaanottotilavuudella ja 40mm paineputkilähdöllä varustettu pumppukaivo pumppaa noin
25 – 30L määrän saostettua tai harmaata vettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm.
  • harmaiden vesien siirtoon rantasaunalta käsittelyjärjestelmään
  • viemärijärjestelmä, johon pumppaus tehdään tulee varustaa viemärin tuuletusputkella
  • rakennuksen viemärijärjestelmä, josta pumppaus tapahtuu, tulee varustaa tuuletusviemärillä

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.
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Muut tiedot
LVI-koodi:  3626421
EAN-koodi:  6415836264214

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon eristevälikansi 450/400

IISI Pumppukaivo D450 110mm 40L Saostetuille ja harmaille 
vesille

Mitat
Pituus:    400 mm   
Leveys:    400 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 110 mm 
Paino:Paino:    34 kg

Läpituulettuva, 40L vastaanottotilavuudella ja 110mm viettoviemärilähdöllä varustettu pumppukaivo
pumppaa noin 25 – 30L määrän saostettua tai harmaata vettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm.
   • tarpeissa, joissa pumppukaivon poistoviemäri voidaan kytkeä suoraan viettoviemäriin
   • kun maasuodatus- tai imeytyskenttä pitää olosuhteista johtuen rakentaa kumpuun. Tällöin
    pumppukaivo asennetaan saostussäiliön ja maaperäkäsittelyn väliin.

Läpituulettava pumppukaivo mahdollistaa viemärilinjan ja jätevesien käsittelyjärjestelmän esteettömän
tuuletuksen edelleen talon katolle rakennettuun tuuletusviemäriin.tuuletuksen edelleen talon katolle rakennettuun tuuletusviemäriin.

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.
 

(valinnainen)

Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Pumppu (3626357)
IISI Hälytysvippa
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Muut tiedot
LVI-koodi:  3626418
EAN-koodi:  

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon eristevälikansi 450/400

IISI Pumppukaivo D1000 40mm 350L Saostetuille ja harmaille 
vesille

Mitat
Pituus:    1000 mm   
Leveys:    1000 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 40 mm 
Paino:Paino:    65 kg

400L vastaanottotilavuudella ja 40mm paineputkilähdöllä varustettu pumppukaivo pumppaa noin 
350L saostettua tai harmaata vettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm. harmaiden vesien 
pumppaamiseen
   • umpisäiliöön
   • viettoviemäriin
   • osana rakennuksen jätevesijärjestelmää, jossa pumppukaivo joutuu alttiiksi pohjaveden 
        nosterasitukselle
   • kun halutaan suurempi kertapumppausmäärä tai varotilavuutta harmaiden vesien vastaanottoon

Rakennuksen viemärijärjestelmä, josta pumppaus tapahtuu, tulee varustaa tuuletusviemärillä.

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja 
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.

 
Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Pumppu (3626357)
IISI Hälytysvippa
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Muut tiedot
LVI-koodi:  3626419
EAN-koodi:  

Lisätarvikkeet
3626380 IISI pumppukaivon eristevälikansi 450/400

IISI Pumppukaivo D1000 110mm 350L Saostetuille ja harmaille 
vesille, läpituulettuva 

Mitat
Pituus:    1000 mm   
Leveys:    1000 mm 
Korkeus:   2350 mm 
Tuloyhde:  Ø 110 mm
Poistoyhde: Ø 110 mm 
Paino:Paino:    65 kg

400L vastaanottotilavuudella ja 110mm viettoviemärilähdöllä varustettu pumppukaivo pumppaa noin 
350L saostettua tai harmaata vettä kerralla ja se soveltuu käytettäväksi mm. harmaiden vesien 
pumppaamiseen
   • umpisäiliöön
   • viettoviemäriin
   • osana rakennuksen jätevesijärjestelmää, jossa pumppukaivo joutuu alttiiksi pohjaveden 
        nosterasitukselle
   • kun halutaan suurempi kertapumppausmäärä tai varotilavuutta harmaiden vesien vastaanottoon

Läpihengittävyys mahdollistaa viemärilinjan ja jätevesien käsittelyjärjestelmän esteettömän 
tuuletuksen edelleen talon katolle rakennettuun tuuletusviemäriin. 

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja 
kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.

 Toimitussisältö
IISI Pumppukaivo
IISI Pumppu (3626357)
IISI Hälytysvippa
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Kierrätyspumppu

Q = Virtausarvo
H = Total manometric head  

Ominaisuuskäyrän toleranssi  EN ISO 9906 Grade 3B mukainen.

OMINAISUUSKÄYRÄ JA SUORITUSTIETO
|  50 Hz  |   n= 2900 rpm

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Q
m³/h 0 1.2 3.6 6.0 8.4 9.6 12.0 13.2

kW HP l/min 0 20 60 100 140 160 200 220

1-vaihe 0.25 0.33 H metriä 7.5 6.5 5 3.5 2 1

IISI Kierrätyspumppu 0.25k W-1.5A

IISI Kierrätys- / tyhjennyspumppu soveltuu erityisesti IISI puhdistamoiden biologisen 
prosessin veden kierrätyspumpuksi. Pumppuja on kaksi mallia; vipallinen 5m kaapel-
illa IISI KIVI, S6 ja S10 puhdistamoille ja vipaton 10m kaapelilla oleva suurien 
Biostone Chemstone (BSCS) puhdistamoiden prosessiin. Rakenneratkaisut, kuten 
täydellinen moottorin jäähdytys mahdollistavat pumpun luotettavan toiminnan. 

IISI Kierrätyspumpun käyttö:
• IISI KIVI, S6 ja S10 puhdistamoiden biologisen prosessin veden kierrätyspumppu

Tuotteet
3626357 IISI Kierrätyspumppu pintakytkimellä KIVI, S6, S10

Ominaisuuksia:
• kiinteiden partikkeleiden läpäisykyky ø 10mm
• pumppausteho 160 l/min (9.6 m3/h) saakka
• nostokorkeus aina 6,5 metriin saakka
• imutaso 14mm pohjan yläpuolella
• max. upotussyvyys 10m (edellyttäen riittävän pitkää soveliasta virtakaapelia)
• max. pumpattavan nesteen lämpötila +50°C (maksimi nesteen lämpötila +90°C    
  maksimissaan kolmen (3) minuutin ajan)
• 3626357 käyttövalmis pumppu 5 m virtakaapelilla ja pintakytkimellä
• 4828202 käyttövalmis pumppu 10m virtakaapelilla – ei pintakytkintä
• 1-vaihe

www.greenrock.fi | info@greenrock.fi

• IISI Pumppukaivoihin saostetuille- tai harmaille vesille
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RAKENTEELLISET OMINAISUUDET
PUMPUN RUNKO Ruostumaton teräs AISI 304, jossa poistoyhde ylöspäin standardin ISO 228/1 

mukaisella sisäkierteellä.

SIIPIPYÖRÄ VORTEX tyyppinen, ruostumaton teräs 
AISI 304

MOOTTORIN AKSELI Ruostumaton teräs EN 10088-3 - 1.4104

AKSELI KAHDELLA
MEKAANISELLA
TIIVISTEELLÄ,
EROTETTU TOISISTAAN 
ÖLJYKAMMIOLLA

Ceramic (keraaminen) – Silicon carpide (piikarpidi) – NBR (nitriilikumi) tiiviste

VIRTAKAAPELI Tuote 3626357  
H07 RN-F, 5m virtakaapeli Schuko pistokkeella - pintakytkinmalli

Tuote 4828202
H07 RN-F, 10m virtakaapeli Schuko pistokkeella – ei pintakytkintä malli

YHDE MITAT mm kg

DN a h h1 d e p 1~ 3~

1-vaihe 230 V / 1.5 A / 0,25kW 1¼” 147 255 247 14 variable 350 350 5.8 5.5

Perusasennus
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        (vähintään)

www.greenrock.fi | info@greenrock.fi
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