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POMPA PIASKOWA DO BASENU
7571 l/h - BESTWAY 58366
Cena

1 390,50 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

58366

Producent

BESTWAY

Opis produktu
Pompy piaskowe to jedne z najbardziej popularnych metod utrzymywania czystości wody w basenach. Są nie tylko efektywne w działaniu ale
także oszczędzają pieniądze i czas, ponieważ piasek należy wymienić tylko raz na pięć lat. Ten fakt czyni system filtrujący najprostszym w
utrzymaniu.

Wydajność 7571 litrów na godzinę sprawdzi się przy dużych zbiornikach. Przystępna cena jest ważnym atutem, co przy wytrzymałości produktu
czyni go dostępnym na każdą kieszeń. Pracą pompy sterujemy poprzez 6-cio stopniowy zawór sterujący, który posiada funkcje: filtrowanie,
płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz wyłączenie. Dokładne zalecenia znajdują się w dołączonej instrukcji pompy.
Producent zastosował antykorozyjny zbiornik, wykonany z mocnego materiału. Pompa posiada także koszyk na zbieranie
nieczystości oraz ciśnieniomierz (do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoża filtrującego).
W zestawie, poza urządzeniem filtrującym dołączamy wymagane do podłączenia akcesoria.

Pompę można podłączyć do ściany basenu z gwintem 38 mm. Używając załączonych
adapterów również do wyjścia 32 mm.

Brak piasku w zestawie. Dostępny w sklepie w zakładce Akcesoria -> Pozostałe.
Wysyłka pompy z piaskiem odbywa się w dwóch paczkach z powodu wagi przedmiotów oraz obawy o uszkodzenie pompy w czasie transportu.

Model: 58366
Wydajność: 7571 l/h
Waga: 14,5 kg
Zasilanie: 220-240 V
Na piasek: 0,45-0,85 mm
Zastosowanie w basenach:
o pojemności 1,100 - 54,500 l
Pojemność zbiornika: ok. 35 kg
Gwarancja: 24 miesiące
Zawartość i cechy zestawu:
Pompa piaskowa firmy BESTWAY 58366
Na piasek kwarcowy 0,45 - 0,85 mm
Niezbędne do podłączenia akcesoria
Adaptery do basenów z wyjściem na 32 mm
Instrukcja obsługi
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