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Αντλίες νερού

ΣΕΙΡΑ STS

ΤΥΠΟΣ STS 300HL STS 800HL

Watt 300 800

Qm3/h 1-8 1-13

H/M 1.5-7 1-9

€/Tεμ. 88,00 122,00

ΣΕΙΡΑ SVX

ΤΥΠΟΣ SVX 110

Watt 1100

Qm3/h 2-14

H/M 1-10

€/Tεμ. 172,00

ΣΕΙΡΑ CAM

ΤΥΠΟΣ CAM 40/22HL CAM 100/25HL

Watt 800 1100

Qm3/h 0.5-3 0.5-4

H/M 5-40 5-45

€/Tεμ. 184,00 219,00

ΣΕΙΡΑ CAM

ΤΥΠΟΣ CAM 40HL CAM 100HL

Watt 800 1100

Qm3/h 0.5-3 0.5-4

H/M 5-40 5-45

€/Tεμ. 122,00 156,00

Υποβρύχιες φορητές αντλίες κατάλληλες 
για άντληση ακάθαρτων υδάτων από υπό-
γεια, φρεάτια κλπ. σε οικίες ή μεγαλύτε-
ρες οικιακές εγκαταστάσεις.

Ολοκληρωμένα πιεστικά συγκροτήματα που περιλαμβά-
νουν πιεστικό δοχείο μεμβράνης, πρεσοστάτη, εύκα-
μπτο σπυράλ σύνδεσης και μανόμετρο. Είναι απολύτος 
καταλληλά για τη μεταφορά νερού από τα πηγάδια ή τις 
δεξαμενές στην κατανάλωση αθόρυβα και αξιόπιστα

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης jet νερού 
υψηλών υδραυλικών επιδόσεων. Κατάλ-
ληλη για άντληση και διοχεύτευση νερού 
σε οικιακές εφαρμογές.

Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία με εξολ-
κλήρου ανοξείδωτα μέρη για άντληση 
ακάθαρτων υδάτων  από υπόγεια, φρε-
άτια κλπ. σε οικίες ή μεγαλύτερες οικια-
κές εγκαταστάσεις.

by

ΣΕΙΡΑ KPM

ΤΥΠΟΣ KPM 50

Watt 550

Qm3/h 0,5-2

H/M 10-30

€/Tεμ. 70,00

Περιστροφική αντλία νερού που έχει δυ-
νατότητα επίτευξης υψηλού μανομετρικού 
ύψους με συγκριτικά χαμηλή κατανάλωση 
ισχύος και εξαιρετικά ομαλή καμπύλη λει-
τουργίας.

ΣΕΙΡΑ RSM

ΤΥΠΟΣ  RSM 3  RSM 4  RSM 5
Watt 800 1000 1400

Qm3/h 0,5-5 1-5 1-5

H/M 15-30 20-45 40-60

€/Tεμ. 210,00 228,00 244,00

Φυγοκεντρικές οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες 
υψηλών επιδόσεων κατάλληλες για εφαρμο-
γές υψηλού μανομετρικού ύψους με σχετικά 
μικρή κατανάλωση ισχύος. Ιδιαίτερα αθόρυβες 
προσφέρονται για οικιακές εφαρμογές, αλλά και 
για άρδευση.

Αντλίες νερού2

Μοντέλο Volt
Ισχύς
Kw

Παροχές
(inch)

Μέγιστη παροχή
(Lt/min)

Μέγιστο 
μανομετρικό

(m)

Μέγιστη
 αναρρόφηση

(m)
€/Tεμ.

Jet 1100 230 1.1 1 x 1 50 52 8 96,00

ΑU-Jet 80S-22Lt 230 0.8 1 x 1 37 37 9 130,00

Ολοκληρωμένα πιεστικά συγκροτήμα-
τα που περιλαμβάνουν πιεστικό δοχείο 
μεμβράνης, πρεσοστάτη, εύκαμπτο σπιράλ 
σύνδεσης και μανόμετρο. 
Είναι κατάλληλα για τη μεταφορά νερού 
από πηγάδια ή δεξαμενές στην κατανάλω-
ση αθόρυβα και αξιόπιστα.

Αντλία αυτόματης αναρρό-
φησης jet νερού υψηλών 
υδραυλικών επιδόσεων.  
Κατάλληλη για άντληση και 
διοχεύτευση νερού σε οικιακές 
εφαρμογές.


