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Przepompownia 
wody brudnej Minilif t S

Z wyjmowaną pompą 
i klapą zwrotną oraz rusztem 
szczelinowym i pokrywą 
klasy L 15. Przeznaczona 
do ścieków bez fekaliów.

Króciec tłoczny: 
R11/2″ gwint zewnętrzny
Przewód tłoczny: 
DN 32 / DA 40 mm 
do połączenia klejonego PVC 
lub osprzęt tłoczny
Wysokość podnoszenia: 6,2 m
Napięcie robocze: 
230 V ~ 50 Hz
Moc rozruchowa P1: 
300 W / 480 W
Moc robocza P2: 
220 W / 310 W
Przewód elektryczny 
zasilający: 5 m
Maks. wielkość ziarna: 10 mm
Poziom włączania: 180 mm
Poziom wyłączania: 80 mm

Nr kat.: 75HG28570

Marka wysokiej jakości

concept oznacza markę stworzoną przez renomowane firmy, 
współpracujące ze sobą w obszarze wyposażenia sanitarnego 
oraz elementów grzewczych.

Produkty tej marki odpowiadają najwyższym standardom jakości 
i idealnie nadają się do Twojego domu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi prospektami reklamo-
wymi marki concept dostępnymi w hurtowniach Instal-Konsorcjum 
oraz u Twojego Instalatora.



Wpust podwórzowy
Ecoguss

Materiał: 
Ecoguss
Odporność na wysokie 
temperatury do 400°C
Zastosowanie: 
podwórza, parkingi
Elementy zestawu:
•  nasadka z Ecoguss  

z kwadratową ramą nośną 
i okrągłym rusztem

• korpus odpływu
• osadnik
Pokrywa: 
ruszt szczelinowy okrągły, 
Ø 235, kl. B 125, Lock&Lift
Wydajność: 4,5 l/s
Średnica: 
DN 100 – odpływ pionowy
Wybranie: 
280 mm x 280 mm

Nr kat.: 75HG67110B

Wpust z separatorem
cieczy lekkich

Materiał: 
tworzywo sztuczne PP/ABS 
(opcja Ecoguss)
Zastosowanie: 
warsztaty, garaże, 
salony samochodowe
Elementy zestawu:
•  nasadka z kwadratową 

ramą nośną
• korpus odpływu
•  dwuklapowy zawór  

przeciwzalewowy
• syfon
• osadnik
Pokrywa: 
ruszt szczelinowy 
188 mm x 188 mm, kl. K3
Wydajność: 1,0 l/s
Średnica: 
DN 100 – odpływ poziomy
Wybranie: 
400 mm x 250 mm

Nr kat.: 75HG52101

Wpust dachowy 
Ecoguss

Materiał: 
Ecoguss
Odporność na wysokie 
temperatury do 400°C
Zastosowanie: 
dachy płaskie,
rynny międzypołaciowe
Elementy zestawu:
•  kosz na liście – łatwe 

czyszczenie
•  w korpusie dociskowy 

kołnierz
• podwójne uszczelnienie
• osłona przed żwirem
Wydajność: 8,5 l/s
Średnica: 
DN 100
Wybranie: 
Ø 227 mm

Nr kat.: 75HG48310.02
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