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Pumppaamot pienten kiinteistöjen perus- ja jätevesille 

LVI-numero 4963200

Pumppaamo PW 500
PW-500 pumppaamo on kätevä; kevyt, sekä vahvarakentei-
nen ja helposti asennettava. Se on pumppaamo sekä
perus- että jätevesille ja soveltuu loistavasti omakotitalo-
jen, maatalouden ja loma-asuntojen käyttöön.

PW 500 -pumppaamo soveltuu tarvittaessa vaikka vanhan 
lokakaivon sisään asennettavaksi, esimerkiksi kunnallistek-
niikkaan liityttäessä.

PW 500 -pumppaamossa on vakiona PEH-muovista 
valmistettu kansi. 

PW-pumppaamo valmistetaan rotaatiovaluna Tervajoella ja 
toimitetaan asennusvalmiina. 

SOVELTUU
Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT
- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan 500 mm ja

korkeudeltaan 2100 mm
- pumppu
- pumpun jalusta
- pallotakaiskuventtiili
- PEH-muovinen putkisto
- PEH-muovinen kansi

PW 500 ja PW 600 
■ Helppo asentaa

■ Vaivaton kuljettaa

■ Kestävä rakenne

■ Hyvä hinta-laatusuhde

Varustetta-

vissa asiakkaan

toivomalla 

pumpulla

LISÄVARUSTEET
- pumpun helppoliitin
- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys
- moottorinsuojakytkin
- pumpun johteet
- valurautakansisto

soveltuu van-

han lokakaivon

sisään asennet-

tavaksi

LVI-numero 4963201

Pumppaamo PW 600
PW 600 -pumppaamo on kevyt, sekä vahvarakenteinen ja 
helposti asennettava. Se on pumppaamo sekä perus- että 
jätevesille ja soveltuu loistavasti omakotitalojen, pienten 
rivitalojen, maatalouden ja loma-asuntojen käyttöön.

PW 600 -pumppaamo soveltuu tarvittaessa vaikka vanhan 
lokakaivon sisään asennettavaksi, esimerkiksi kunnallistek-
niikkaan liityttäessä. PW 600 -pumppaamossa on vakiona 
PEH-muovista valmistettu kansi.

Pumppaamo voidaan toimittaa myös valurautakansistolla.
PW-pumppaamo valmistetaan rotaatiovaluna Tervajoella 
ja toimitetaan asennusvalmiina. 

SOVELTUU
Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT
- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan

joko 600 tai 670 mm, korkeudeltaan 2400 mm
- pumppu
- uppojalka
- pallotakaiskuventtiili
- palloventtiili
- RST-putkisto
- PEH-muovinen kansi
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Pienpumppaamot jätevesien siirtoon

PW Easy -pumppaamo
LVI-numero 4963206

Soveltuu sade- tai perusvesipumppaamoksi
PW Easy -pumppaamo on kustannustehokas tee se itse 
-ratkaisu sade- ja perusvedelle. Pumppaamon mukana
tulevat kaikki tarvittavat komponentit ja sen voi koota
helposti ilman työkaluja. Paineyhteen suuntaa voidaan
säätää portaattomasti ja kaivon lyhentäminen käy
työmaalla, joten PW Easy -pumppaamo sopii
useimpiin kohteisiin.

Toimintavarma PW Easy on helppo asentaa suoraan ja 
se seisoo tukevasti kaivannon pohjalla täyttötöiden ajan. 
Erillistä ankkurointia ei tarvita.

Pumppaamossa on vahva ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu Calpeda GXRm 9 -pumppu.

Varustettu kiinteällä pintakytkimellä, joka hoitaa
automaattisen pinnan seurannan: käynnistää pumpun 
veden pinnan noustessa ja sammuttaa sen pinnan 
laskettua.

Toimitukseen kuuluvat
- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan Ø 315 / 500 mm

ja korkeudeltaan 1700 mm
- PEH-muovinen kansi
- PEH-muovinen putkisto
- takaiskuventtiili
- pumppu GXRm 9

Lisävarusteet
- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys

Tekniset tiedot

■ Vaivaton kuljettaa, kuljetusmitta n. Ø 72 x 100 cm

■ Nopea koota ja asentaa yksinkin

■ Portaaton paineyhteen suunnan säätö

■ Kestävä rakenne

■ Pumppu ruostumatonta terästä

■ Itsestään ankkuroituva

■ Automaattinen pinnanvalvonta

■ Huoltoystävällinen

■ Varmatoiminen

■ Edullinen ja kotimainen!

PW Easy -pumppaamo
ylhäältä sisälle katsottuna.

Kokonaiskorkeus 1700 mm

Paineyhde, halkaisija 40 mm

Paineyhde, korkeus 1000 mm

Tuloyhde, halkaisija 110 mm

Tuloyhde, korkeus 450 mm

Jalan ulkohalkaisija 712 mm

Pumppaamon sisähalkaisija 500 mm

Maksimi upotussyvyys 1,7 m
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