URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE
POMPA RĘCZNA DO OCZYSZCZANIA
UKŁADÓW ODPROWADZANIA SKROPLIN
Do wszelkich typów układów odprowadzania skroplin,
a także zbiorników nadmiarowych, rur i wielu innych
Bez konieczności używania butli z azotem
Do wypychania lub zasysania zatorów
Mighty Pump wytwarza ciśnienie odpowiednio duże, aby szybko i w prosty
sposób całkowicie usunąć zatory ze szlamu, pleśni oraz brudu z układów
odprowadzania skroplin oraz innych instalacji.

produkt

Mighty Pump to najprostszy sposób na udrożnienie układów odprowadzania
skroplin. Lekka, wykonana z wytrzymałego PVC pompa jest kompletnym
urządzeniem, nie wymaga stosowania butli z azotem ani innych drogich
rozwiązań.

Pompa może być w łatwy sposób umyta poprzez przepłukanie czystą wodą.

Mighty Pump działa dwustronnie, tj. wypycha lub próżniowo zasysa zatory.
Może być więc użyta zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń czy
budynków. Znajduje ponadto zastosowanie przy opróżnianiu wody stojącej
w tacach skroplin, zbiornikach nadmiarowych (np. grzejników wodnych),
rurach czy toaletach.
Mighty Pump jest wyposażona w elastyczne węże wejściowe i wyjściowe,
umożliwiające podłączenie do standardowych linii odprowadzania skroplin
(w zestawie również adapter ¾”). Posiada dwa zawory zwrotne, które
umożliwiają przepływ w obie strony, zabezpieczając jednak przed cofaniem
się przetłaczanej wody. Zawiera oznaczenia przepływu informujące o tym, jak
podłączyć węże.

Mighty Pump może wypychać lub zasysać zatory. Z powodzeniem może być użyta zarówno
w pomieszczeniu jak i na zewnątrz.
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