
HUISHOUDELIJKE EN INDUSTRIËLE AFVALWATER TOEPASSINGEN

JUNG PUMPEN 

SIMER 5
 VLAKZUIGENDE POMP

OPTIONEEL MET:

SIMER LEVEL CONTROL
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De vlakzuigende pomp Simer 5 
overtuigt door een hoge capaciteit 
en een goed rendement. Bij het 
droogleggen van platte daken of 
bouwputten zuigt hij snel en zonder 
problemen ongewenst water af tot 
een restwaterniveau van 2 mm. Al 
vanaf een waterstand van 5 mm 
begint de pomp water af te voeren! 

De elektrodeschakeling Simer Level 
Control biedt bijzonder comfort. 
De sensor wordt in de leidinginvoer 
geïntegreerd en schakelt de pomp 
vanaf een waterstand van 7 mm 
automatisch in. 

Plassen of overstromingen worden 
direct, automatisch verwijderd. 
Met de nieuwe Terugslagklep 1¼“ 
kan de pomp bij mobiel gebruik snel 

worden gedemonteerd zonder dat 
het restwater uit de slang terugloopt. 
Door de getrapte slangaansluiting 
kunnen verschillende slangdiameters 
op de pomp worden aangesloten.
 
Technische gegevens:
-   230 V, 50 Hz, 2,6 A, 190 W
-    10 m aansluitleiding 

(verwisselbaar) met stekker
-   Volledig overstroombaar, IP 68
-   Rotoras van rvs
-    Geïntegreerde 

overbelastingsbeveiliging 
-   Glijringafdichting
-    Robuuste aluminiumbehuizing
-   Gewicht ca. 5,0 kg
-    Slangaansluiting ½“ / ¾“ / 1“  

(13 / 19 / 25 mm)

DWEILDROOG MET DE SIMER-POMP

Afneembare leiding voor het pro-
bleemloos wisselen van de slang

Optie: Simer Level Control - gewoon 
in de pomp integreren

Optie: Terugslagklep 1¼“ - voor 
plaatsing in de drukuitlaat

•  Afwateren van platte daken en 
terrassen

•   Leegpompen van ondergelopen kelders 
•   Afzuigen van water bij kernboor en 

betonsnijwerkzaamheden
• Leegpompen van tuinvijvers 

• Artikelnummers Simer-pomp:
   OD6601G-05
   OD6601CH-05 (CH-versie)
• Opties:
   Terugslagklep 1¼“ (art.nr. P48845)
   Snelkoppeling 1¼“ (art.nr. JP00327)
   Simer Level Control (art.nr. JP46884)


