
BESKRIVNING

DG PED är en högeffektiv, kompakt 
och komplett tryckstegringsenhet med 
varvtalsreglering för konstanttryck. 
Produkten är enkelt att installera och 
mycket användarvänlig att ställa in – totalt 
3 knappar.

I enheten finns en självsugande pump, 
ett tryckkärl och en frekvensomriktare. 
Frekvensomriktaren reglerar varvtalet för 
att hålla bör-trycket, oavsett hur många 
kranar man har öppet samtidigt. Bör-trycket 
ställer man enkelt in mellan 1-6 bar.

Mycket tyst och vibrationsfri drift gör 
pumpen till en absolut vinnare för dig som 
söker villaliv med modern vattenförsörjning.

Självsugande tekniken betyder att man kan 
installera pumpen i huset och suga vattnet 
från t.ex. grävd brunn eller sjö. Installera 
alltid en bottenventil i slutet på slangen 
för bästa prestanda och längsta möjliga 
livslängd.

DG PED levererar ett generöst flöde, vilket 
både känns bra i kranen och är tillräckligt för 
att ev. backspola en vattenfilteranläggning.

SNABBFAKTA

• Kompakt, tyst och enkel

• Komplett tryckstegringsenhet

• Konstanttryck med varvtalsreglering
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DG PED 3

Art.nr A kW Qmax l/min

104148 7,5 0,75 80

PRODUKTINFORMATION

Spänning V 1 x 230

Hmax (Tryck) mvp 55

Anslutning 1"/1"

Sughöjd 8

Vikt kg 15

Bredd mm 274

Höjd mm 344

Längd mm 390

PEDROLLO DG PED

• Kompakt, tyst och enkel

• Komplett tryckstegringsenhet

• Konstanttryck med varvtalsreglering

• Modern vattenförsörjning för dig
som bor utan kommunalt vatten.
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Benämning

DGPED 3 frekvensstyrd tryckstegringsenhet

DGPED 3 frekvensstyrd tryckstegringsenhet

Datablad

Scandia Pumps AB

Gunnesgårdsvägen 6

43974 FJÄRÅS

0300 52 12 10

www.scandiapumps.com

info@scandiapumps.com
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Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer

Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk


