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Nowości Kessel
Kessel zaprasza
na stoisko
Stoisko firmy Kessal na targach
Instalacje 2012 będzie w pawilonie
nr 5, stoisko nr 196.

Prysznicowy odpływ liniowy
Linearis Comfort
Dotychczasowy asortyment odpływów liniowych Linearis uzupełniony został o nową serię – Linearis Comfort. Rama i pokrywa odpływu wykonane są standardowo ze stali
nierdzewnej, a po odwróceniu pokrywy
mogą zostać wklejone płytki. Rama i nasada
mają dodatkową regulację wysokości (od
8 do 22 mm), dzięki czemu Linearis Comfort
dopasowuje się do różnych wysokości wyłożenia posadzki – także do kamienia natural-

nego. Przepustowość wynosi 63 l/min
z nadpiętrzeniem 10 mm. Odpływ można zabudować przy ścianie lub od strony pomieszczenia. W przypadku zabudowy przy ścianie
nóżki montażowe można dowolnie odchylać.
Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie zapewniają wzorową higienę. W ramach
osprzętu dostępny jest suchy syfon Multistop
oraz sitko na zanieczyszczenia. W ofercie dostępne są również odpływy Linearis Comfort
Light (podświetlane diodami LED), Linearis
Comfort Crystal (z kryształkami Swarovskiego) oraz Linearis Comfort Logo (z podświetlanym logo).

Przepompownia Aqualift F Compact
Nowa przepompownia Aqualift F Compact
do instalacji podpodłogowej przeznaczona jest do kompleksowego odprowadzania
ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów
z pomieszczeń piwnicznych. Ze względu na

Przepompownia Aqualift F Compact do
zabudowy w podłodze
kompaktową budowę urządzenie jest łatwe
w zabudowie. Płynne dopasowanie do żądanej głębokości możliwe jest dzięki teleskopowej nasadzie. Nasadę można obracać,
nachylać i regulować pod względem wysokości. Zintegrowany w pokrywie wpust przyjmuje wodę z powierzchni. Również podczas
pęknięcia rury pompa w sposób ciągły odprowadza brudną wodę powyżej poziomu
zalewania i utrzymuje pomieszczenia piwniczne w suchym stanie. Wysokość podnoszenia
wynosi 9,5 m. Urządzenie dostępne jest również w wersji do swobodnego ustawienia.

Przepompownia Aqualift F LW600
Studzienka wykonana jest z polietylenu,
dzięki czemu jest wodoszczelna i odporna na
ścieki agresywne. Nasada ma płynną regulację wysokości. Pokrywa w klasie B wykonana jest z żeliwa szarego.
Urządzenie dostępne jest z jedną wyjmowaną
pompą TPF1000 i z urządzeniem sterowniczym
z funkcją samodiagnozy SDS. Przepompownię
można stosować w strefach niezagrożonych
wybuchem. Wysokość podnoszenia wynosi
9,5 m. Dostępna jest również wersja Duo –
z dwoma wyjmowanymi pompami.

Przepompownia Aqualift F LW600
Przepompownia Aqualift F w systemie studzienek KESSEL LW 600 przeznaczona jest
do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów, do zabudowy w ziemi na zewnątrz
budynków.
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