DBS SYSTEEM MET DOMPELPOMP
Regenwatersysteem met drukdompelpomp en drinkwater bijvulsysteem

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het DBS drinkwater bijvulsysteem met drukdompelpomp is een complete
oplossing voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De
drinkwaterbijvulling is conform EN1717 type AA. Het systeem bestaat uit
een drukdompelpomp (5-30 of 5-60) inclusief drijvende aanzuigslang,
automatische drukbesturing en manometer, een wandconsole en een
drinkwater bijvulset.
De RVS-console is voorzien van een 1/2” magneetventiel en een trechter
met vrije zij-uitgang. Via het magneetventiel wordt, middels aansturing
van een vlotter, de regenwatertank gedeeltelijk bijgevuld met drinkwater.
De RVS-console is geschikt voor wandmontage.

TOEPASSINGSGEBIED

Het systeem is toepasbaar voor het gebruik van gefilterd regenwater voor
toiletspoeling, aansluiten van een wasmachine en een buitenkraan. Dit
systeem is geschikt voor continue gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte in mm:

310

TECHNISCHE SPECIFICATIES

5-30

5-60

Spanning in V:

230

230

Vermogen in Watt:

550

Debiet in liter/min:

MATERIAAL
NAAM

MATERIAAL

Console:

RVS

750

Zuigkorf en slangklemmen:

RVS

65

85

Pompbehuizing:

RVS (304)

Max. opvoerhoogte in m:

34

58

Rotor:

RVS (410)

Leeggewicht in kg:

13

14

Leiwiel:

PPO (noryl)
Messing

Breedte in mm:

365

Diepte in mm:

140

Drinkwateraansluiting:

1/2’’

Aansluiting pomp:

1’’

Persleiding:

3/4’’

Bijvultrechter in mm:

Ø50

Aantal waaiers:

3

5

Magneetklep:

Gewicht console: in kg:

5

Condensator in µF:

20

25

Drijver:

PE

Elektrokabel pomp:

4-aderige kabel 1,00
mm² H07Rn8F

Dubbele asafdichting silicium-karbonaat en aluminium oxide/keramiek in oliegevulde kamer
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Persleiding

Drinkleiding

TECHNISCHE TEKENINGEN
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POMPKARAKTERISTIEK

AANSLUITSCHEMA

230 V/ 50 Hz

Persleiding

DBS-5
Drinkwaterleiding

DBS-3

OPTIES

DBS Dompelpomp aansluitset
Complete aansluitset voor de montage van de dompelpomp in de regenwaterput of -tank. Bestaat uit: flexibele drukslang 2 m, messing tule 1”,
messing knie 1” met tankdoorvoering, PE koppeling 1” bi en bu.
Dompelpomp revisieset
RVS staaldraad en montageonderdelen om de dompelpomp te kunnen
bevestigen aan de bovenzijde van de regenwaterput.

Detail: vullen van pomphuis

LEVEROMVANG

Combipress drukdompelpomp 5-30 / Combipress drukdompelpomp 5-60, drijvende aanzuigslang met 60 cm slang, flexibele RVS slangen voor aansluiting van de drinkwater 1/2” en persleiding 3/4”, vlotter met 20 meter kabel en kabelklem voor tankmontage, doorkoppelstekker, wandconsole met
drukbesturing, magneetventiel en trechter inclusief afsluitkranen, PE knelkoppeling 25mm - 1”BI en montagehandleiding

BESTELGEGEVENS
Art nr

NAAM

402201

DBS-3 systeem met dompelpomp

1

402292

DBS-5 systeem met dompelpomp

1

402260

DBS Dompelpomp aansluitset

1

402253

Dompelpomp revisieset

1
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Detail: Drinkwaterbijvulsysteem type AA onderbreking
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