
WISY
Haustechniksysteme

●	Sikkerhedspumpe 
til store 
brugsvandsanlæg 
med frit udløb

●	Sikkerheds 
anordning type AF 
iht DS/EN 1717 og 
DIN 1988-100 samt 
Rørcenter-anvisning 
015.

●	Vælg mellem 
80 eller 120 l/min.

●	Energieffektiv: 
under 0,2 Watt i 
standby-tilstand

●	Beskyttelse af 
drikkevand mod 
forurening fra 
tilbagestuvning

Ideel til havevandingsanlæg, kvægdrikketrug, planteskoler, gartnerier

Sikkerhedspumpe 
SIGura 350

Sigura 350



Anvendelsesområde
Sikkerhedspumpen SIGURA 350 adskiller 
aftapningssteder til forbrugsvand fra den 
offentlige drikkevandsforsyning. Dermed 
bliver den offentlige drikkevandsforsyning 
beskyttet mod forurening. Drikkevandsef-
terfyldningen er udført som frit udløb Type 
AF iht. DS/EN 1717 og DIN 1988-100.
Separationstanken SIGURA 350 placeres 
i et frostfrit teknikrum, forsynes med drik-
kevand fra det offentlige net og tilfører det 
under tryk til forbrugsvandsystemet.
Arbejdstanken rummer 350 liter, og den 
fungerer som en buffer, der hurtigt kan 
levere den krævede flowkapacitet i brugs-
vandsystemet. Pumpestyringen varetages 
af trykstyreautomaten Zeta 02, som kun 
bruger 0,2 Watt i standby-tilstand.
Trykket i brugsvandsystemet etableres ved 
hjælp af dykpumpe Multigo 205 eller 407. 
Multigo 205 leverer maks. 80 liter per mi-
nut, mens Multigo 407 leverer maks. 120 
liter per minut.
Sikkerhedspumpen leverer et tryk på op til 
4,5 bar til forbrugsvandsystemet. I bygnin-
ger på op til tre etager er den også veleg-
net som trykforøgelsesanlæg. Endvidere 
velegnet til vandingsanlæg, vaskeanlæg, 
kvægdrikkeanlæg og generelt til alle an-
vendelser, hvor direkte tilslutning til drikke-
vandsforsyningen ikke må finde sted.
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Driftskarakteristik ved 2850 min-1
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Multigo 407

Multigo 205

Tekniske data 
Flowkapacitet, maks.  80 l/min. (205) eller 120 l/min. (407)

Flowkapacitet ved  2,5 bar 50 l/min. (205) eller 90 l/min. (407)

Udgangstryk, maks.  48 m vandsøjle (480 kPa)

Rumfang arbejdstank  350 liter

Opfylder kravene iht DS/EN 1717:2011-08

 DIN 1988-100:2011-08

Sikkerhedsanordning (DIN)   AF (evt. type AB på forespørgsel)

Dimensioner Ø 700 mm, højde beholder 1255 mm, totalhøjde 1530 mm

Leveringsomfang:
– Arbejdstank, rumfang 350 liter med nødoverløb DN 100
– Flertrins dykpumpe Multigo 205 eller 407
– Trykstyreautomat Zeta 02 med manometer
– Automatisk efterfyldning af drikkevand med 2 styks svømmerventil ¾“ 
– Tilslutningsslange 0,5 m, 1“ omløber - ¾“ URG
– Kugleventil med 2 x ¾“ IRG

Gartnerier/planteskoler

Dyrehold

Bilvaskeanlæg

Vandingsanlæg

Kølevandsforsyning

Sprinkleranlæg

Stadionvanding

Nyrup plast a/s
Kannikevej 1
4296 Nyrup

Dänemark 
Telefon: +45-57803100
Fax: +45-57803301

info@nyrupplast.dk
www.nyrupplast.dk


