ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

GEP ALARM MELDER

De GEP Alarm melder is een meet- en bewakingsmelder voor bewaking van één pompsysteem.
Op eenvoudige wijze kan de melder op het potentiaal vrije uitgang van de pompbesturing
aangestuurd worden door een vlotter-schakelaar.

GEP GSM SMS ALARM MELDER

De GEP GSM SMS Alarm melder alarmeert (maximaal) vijf nummers met een SMS en/of
oproep via de ingebouwde GSM module. Een ‘bevestiging’ door de ontvanger zorgt ervoor
dat de overige contactpersonen niet meer gebeld worden. De GEP GSM SMS Alarm melder
werkt langer dan een jaar op één set batterijen. Bij lage batterijspanning verstuurt de GEP GSM
SMS Alarm melder een SMS. Bij gebruik van een externe stroombron (12 VDC of netstroom),
stuurt hij ook ‘stroomuitval’ melding; vaak is dit een eerste indicatie dat er ter plaatse iets mis
is. Ieder pompsysteem met potentiaalvrije uitgang kan worden aangesloten op de GEP GSM
SMS Alarm melder.
De GEP GSM SMS Alarm melder heeft diverse instellingsmogelijkheden, zoals keuze voor
SMS en/of oproep, automatische in-en uitschakeltijden, vrije alarmtekst, alarmvertragingen,
testmeldingen, etc. Batterijen worden meegeleverd. De GEP GSM SMS Alarm melder heeft
alleen nog een simkaart nodig, van een willekeurige (lokale) provider. (Niet bij levering
inbegrepen)

GEP GELEIDERRAILS EN VOETBOCHTEN

De geleiderail van GEP biedt uitkomst bij vuilwaterpompen. Het maakt een snelle
en eenvoudige service en vervanging aan de betreffende vuilwaterpomp mogelijk.
Een geleiderail wordt gebruikt om de dompelpomp naar de koppeling te geleiden
in een pompput. De geleidestangen zijn geïnstalleerd tussen de koppeling en de
geleidestanghouders.
Geleidestangen zijn uitgevoerd in verzinkt staal of roestvast staal, en zijn verkrijgbaar in
verschillende lengtes afhankelijk van de pompgrootte en het gewicht van de pomp. Om
de vuilwaterpomp langs de geleidestangen te geleiden, wordt een geleideklauw aan de
perszijde van de pomp bevestigd. De standaard geleideklauw van GEP heeft aansluitingen
van 2”. Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

GEP POMPPUTSETS EN VLOTTERSCHAKELAARS

GEP kan de pompsets ook los leveren om de pompinstallatie ter plaatse te monteren
in (bestaande) putten. Complete montagesets voor montage van één of twee
vuilwaterpompen in een pompput. Bij de Pro-sets zijn de pompen eenvoudig demontabel
via twee glijstangsets.
Gehele set voorziet in 50 mm persleiding, 2” koppelstukken, Hijskoorden, balkeerkleppen,
voetbochten, glijstangen, glijstanghouders, montagebeugel voor vlotters, muurbeugel
met bevestiging, bouten, moeren en pluggen. Wordt geleverd ZONDER pompen en
ZONDER vlotterschakelaars.

GEP BALKEERKLEPPEN

Een balkeerklep voorkomt het terugstromen van verpompt water en het rondpompen
van water in de pompput. De balkeerklep van GEP is zelfreinigend en heeft volle doorlaat
zodat de verliezen minimaal zijn. De bal roteert tijdens het gebruik en voorkomt hierdoor
aanhechting van vuil op de bal. De volle en gladde doorlaat zorgt voor een volledige
stroming met laag drukverlies. De standaard balkeerklep van GEP heeft inwendige 2”
aansluitingen, maar zijn ook leverbaar met flenzen en uitvoeringen met een andere
inwendige schroefdraad.
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