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WATERPRESS INOX

Zestawy podnoszenia ciśnienia 
WATERPRESS INOX są produkowane 
z pompami JETINOX lub MAX.
Są dostarczane w stanie 
oprzewodowanym, w komplecie 
ze zbiornikiem wyrównawczym 24l 
- gotowe do użytkowania.

zastosowanie

•	Pompowanie i rozdział wody 
w instalacjach domowych

•	Instalacje podnoszenia ciśnienia

•	Instalacje myjni i nawadniania

•	Rodzaj cieczy: czysta woda, 
bez zanieczyszczeń stałych lub 
powodującymi ścieranie wewnętrznych 
części urządzenia

•	Maksymalna dopuszczalna 
temperatura cieczy: 50°C

•	Maksymalna wysokość ssania wynosi 
8 m z zaworem stopowym (7m dla 
WATERPRESS INOX 80/48)

•	Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

oGraniczenia uŻycia

•	O budowie zamkniętej, chłodzony 
zewnętrznym wentylatorem

•	Stopień ochrony: IP44

•	Klasa izolacji: F

•	Zasilanie jednofazowe ze stale 
aktywnym kondensatorem pracy 
silnika.

•	Wbudowane zabezpieczenie termiczne 
silnika

•	Prędkość obrotowa: 2850 obr./min..

•	Przeznaczony do pracy ciągłej.

siLniK

•	Presostat (max 6 bar) kalibrowany na: 
min 2 ÷ max 3 bar

•	Manometr (6 bar)

•	Złączka 5-cio drogowa mosiężna 
chromowana

•	24L zbiornik wyrównawczy malowany 
z wymienialną membraną gumową 
dostosowaną do kontaktu ze środkami 
spożywczymi.

•	 Przewód giętki do podłączenia wody

•	Kabel zasilajacy 1,5 m H05 RN-F 
z wtyczką

eLeMenty urzĄdzenia

eLeMenty urzĄdzenia

element
Materiał

wp inoX 70/50 wp inoX 80/48

obudowa pompy X 5 crni 1810 (AiSi 304) 
Stal nierdzewna

X 5 crni 1810 (AiSi 304) 
Stal nierdzewna

wspornik silnika ciśnieniowy odlew aluminiowy ciśnieniowy odlew aluminiowy

wirniki Tworzywo sztuczne
z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej

Tworzywo sztuczne
z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej

dyfuzor Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

wałek Stal nierdzewna X 12 crniS 1809 
(AiSi 416)

Stal nierdzewna
X 5 crni 1810 (AiSi 304) 

Uszczelnienie mechaniczne grafit grafit

cierna powierzchnia stykowa ceramika ceramika

obsada uszczelki Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

o-rings nBR 70 shore nBR 70 shore
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WATERPRESS INOX

wyKres pracy poMpy

taBeLa wydajnoŚci poMpy

taBeLa wyMiarÓw i Mas
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ModeL
Moc 

znamionowa (p2)
zapotrz. 

mocy (p1) napiĘcie in
(a) μF Q

L/1’ 0 20 40 60 80

Hp kw Hp kw m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8

wP inoX 70/50 0,95 0,7 1,36 1,0 1 ~ 230 V 4,5 16

m.
c.a

. / 
m.

c.w
. 48 37,5 25 7

wP inoX 80/48 0,75 0,55 1,1 0,80 1 ~ 230 V 4 12,5 45 36 28 17 1

ModeL
wymiary mm.

waga (Kg)
a B c d dna dnM

wATeRPReSS inoX 70/50 520 445 565 260 1” F 1” F 13,8

wATeRPReSS inoX 80/48 520 430 550 260 1” F 1” F 12,3

Q[m3/h]

Q[l/min]


