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Climaland

TWP 4006 E

TWP 7506 E

Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού επίπεδης αναρρόφησης

Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού επίπεδης αναρρόφησης

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

►400 Watt ισχύς για άντληση έως και 7.300 λίτρων την ώρα
►Μανομετρικό μέχρι 7,5 μέτρα
►Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες
ή έντονα γεγονότα βροχής καθώς και για εργασίες στον άξονα
αποστράγγισης
►Για εύκολη άντληση καθαρού νερού με επιπλέοντα σωματίδια
μέχρι 5 χιλ.
►Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης
►Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
►Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν
υπάρχει αρκετό νερό
►Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
►Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
►Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
►Εύκολη σύνδεση
►Ρακόρ σωλήνα 360°
►Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα “Quick Connect”
►Αποτροπή επιστροφής ροής
►Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση
σχοινιού

►750 Watt ισχύς για άντληση έως και 13.000 λίτρων την ώρα
►Μανομετρικό μέχρι 9,5 μέτρα
►Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες
ή έντονα γεγονότα βροχής καθώς και για εργασίες στον άξονα
αποστράγγισης
►Για εύκολη άντληση καθαρού νερού με επιπλέοντα σωματίδια
μέχρι 5 χιλ.
►Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης
►Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
►Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν
υπάρχει αρκετό νερό
►Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
►Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
►Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
►Εύκολη σύνδεση
►Ρακόρ σωλήνα 360°
►Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα “Quick Connect”
►Αποτροπή επιστροφής ροής
►Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση
σχοινιού

66,00
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

79,00
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Climaland

TWP 7536 E

TWP 9000 ES

Υποβρύχια αντλία ομβρίων

Υποβρύχια αντλία ομβρίων από ανοξείδωτο ατσάλι

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

►750 Watt ισχύς για άντληση έως και 12.500 λίτρων την ώρα
►Μανομετρικό μέχρι 8 μέτρα
►Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες
ή έντονα γεγονότα βροχής καθώς και για εργασίες στον άξονα
αποστράγγισης
►Για εύκολη άντληση καθαρού νερού με επιπλέοντα σωματίδια
μέχρι 5 χιλ.
►Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης
►Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
►Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν
υπάρχει αρκετό νερό
►Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
►Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
►Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
►Εύκολη σύνδεση
►Ρακόρ σωλήνα 360°
►Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα “Quick Connect”
►Αποτροπή επιστροφής ροής
►Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση
σχοινιού

►750 Watt ισχύς για άντληση έως και 13.000 λίτρων την ώρα
►Μανομετρικό μέχρι 9,5 μέτρα
►Ιδανική για άντληση πισινών, φρεατίων ή υπογείων μετά από πλημμύρες
ή έντονα γεγονότα βροχής
►Για εύκολη άντληση καθαρών και όμβριων υδάτων με επιπλέοντα
σωματίδια μέχρι 25 χιλ.
►Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης
►Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χάρη στο φλοτέρ
►Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν
υπάρχει αρκετό νερό
►Δυνατότητα καθορισμού του φλοτέρ για συνεχή λειτουργία
►Επίπεδη αναρρόφηση έως 5 mm
►Προστασία IPX8 - από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της βύθισης
►Εύκολη σύνδεση
►Ρακόρ σωλήνα 360°
►Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση χάρη στο σύστημα “Quick Connect”
►Μεγάλη εργονομική λαβή μεταφοράς - κατάλληλη για την προσάρτηση
σχοινιού

80,00
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

94,00
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Climaland

TGP 1000 ES

TGP 1025 ES

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι

Πιεστικό συγκρότημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

►1000 Watt ισχύς για άντληση έως και 3.300 λίτρων την ώρα
►Ιδανική για τη λήψη νερού καθώς και την μετάγγιση και την άντληση
π.χ. βαρέλια ομβρίων υδάτων, στέρνες και λίμνες κήπου
►Εύκολη παροχή νερού στο σπίτι ή στον κήπο
►Περίβλημα αντλίας από ανθεκτικό σε κρούσεις πλαστικό και υψηλή
αντοχή στη διάβρωση χάρη στο μοτέρ με περιελίξεις από αλουμίνιο
►Σταθερό μεταλλικό σπείρωμα τόσο στην πλευρά αναρρόφησης όσο
και στην πλευρά πίεσης
►Υψηλής ποιότητας κεραμική στεγανοποίηση για μεγάλη διάρκεια ζωής
►Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης
►Βαθμός προστασίας IPX4 για την αντλία
►Βαθμός προστασίας IP44 για το βύσμα δικτύου
►Φιλικό στη χρήση χάρη στο μεγάλο ανοίγμα για γέμισμα της αντλίας
►Προστασία από τον πάγο χάρη στην βαλβίδα αποστράγγισης νερού
►Πρακτικός διακόπτης ON/OFF
►Σταθερή βάση για εύκολο στερέωμα
►Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά

►1000 Watt ισχύς για άντληση έως και 3.300 λίτρων την ώρα
►Ιδανική για άντληση νερού από πηγάδια, στέρνες κ.τ.λ.
►Εύκολη παροχή νερού στο σπίτι ή στον κήπο
►Περίβλημα αντλίας από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και υψηλή
αντοχή στη διάβρωση χάρη στο μοτέρ με περιελίξεις από αλουμίνιο
►Σταθερό μεταλλικό σπείρωμα τόσο στην πλευρά αναρρόφησης όσο
και στην πλευρά πίεσης
►Υψηλής ποιότητας στεγανοποίηση για μεγάλη διάρκεια ζωής
►Με ενσωματωμένο κύκλωμα θερμικής προστασίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης
►Βαθμός προστασίας IPX4 για την αντλία
►Βαθμός προστασίας IP44 για το βύσμα δικτύου
►Φιλικό στη χρήση χάρη στο μεγάλο ανοίγμα για γέμισμα της αντλίας
►Πιεστικό δοχείο χωρητικότητας 19 λίτρων
►Προστασία από τον πάγο χάρη στην βαλβίδα αποστράγγισης νερού
►Πρακτικός διακόπτης ON/OFF
►Σταθερή βάση για εύκολο στερέωμα

115,00
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

208,00
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Climaland

TDP DSA

TDP DSP

Ηλεκτρονικός ελεγκτής πίεσης νερού

Ηλεκτρονικός ελεγκτής πίεσης νερού

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

►Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο αντλιών
►Έλεγχος αντλίας με πίεση νερού και ρυθμό ροής
►Plug & Play: Απλώς συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της αντλίας
στην πρίζα
►Εξασφαλίζει σταθερή πίεση νερού στην παροχή νερού του σπιτιού
ή στην άρδευση του κήπου
►Σχεδιασμένο για πίεση λειτουργίας έως και 10 bar
►Δύο συνδέσεις με κοινά εξωτερικά σπειρώματα 1"
►Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν
υπάρχει αρκετό νερό
►Με βαλβίδα αντεπιστροφής - εμποδίζει το νερό να ρέει πίσω
►Ενσωματωμένο μανόμετρο (bar)
►Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας μέσω LED
►Μανομετρικό μέχρι 23 μέτρα
►Ρυθμιζόμενη πίεση ενεργοποίησης μεταξύ 1,5 και 2,5 bar
►Βαθμός προστασίας IP54
►Κατάλληλο για νερό έως και 60°C
►Στιβαρό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής

►Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο αντλιών
►Έλεγχος αντλίας με πίεση νερού και ρυθμό ροής
►Εξασφαλίζει σταθερή πίεση νερού στην παροχή νερού του σπιτιού
ή στην άρδευση του κήπου
►Περίλαμβάνει καλώδιο και πρίζα για εύκολη τροφοδοσία της αντλίας
►Σχεδιασμένο για πίεση λειτουργίας έως και 10 bar
►Δύο συνδέσεις με κοινά συμβατικά σπειρώματα 1"
►Plug & Play: Εύκολη εγκατάσταση και χειρισμός
►Προστασία ξηρής λειτουργίας - απενεργοποιεί την αντλία εάν δεν
υπάρχει αρκετό νερό
►Με βαλβίδα αντεπιστροφής - εμποδίζει το νερό να ρέει πίσω
►Ενσωματωμένο μανόμετρο (bar)
►Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας μέσω LED
►Μανομετρικό μέχρι 23 μέτρα
►Ρυθμιζόμενη πίεση ενεργοποίησης μεταξύ 1,5 και 2,5 bar
►Βαθμός προστασίας IP65
►Κατάλληλο για νερό έως και 60°C
►Στιβαρό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής

35,00
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

56,00
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Climaland

9 in 1

15 in 1

Κατσαβίδι καστάνιας

Πολυεργαλείο

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

►Πρακτικό πολυεργαλείο με 9 μύτες
►3 ίσιες μύτες, 3 μύτες σταυρού και 3 εξάγωνα παξιμάδια
►Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη λειτουργία
►Βίδωμα με ένα χέρι - Αντιστροφή κατεύθυνσης με ένα χέρι
►Λαστιχένια λαβή για άνετη εργασία και ασφαλές αντιολισθητικό
κράτημα
►Αντικαθιστά 9 εργαλεία
►Βάρος 100g

►Συμπαγές εργαλείο τσέπης
►Για βίδωμα, πριόνισμα και κόψιμο
►Μπορεί να “κλειδώσει” σε 3 διαφορετικές γωνίες 90°, 135°, 180°
►2 bits με σχισμή (SL1/SL2), 3 bit σταυρωτού προφίλ (PH1/PH2/PH3),
2 εξάγωνα bit (H5/H6)
►4 κλειδιά (πρίζες) για παξιμάδια και εξαγωνικές κεφαλές βιδών
μεγέθους 6/8/9/10 χιλ.
►1 λεπίδα μαχαιριού από ανοξείδωτο χάλυβα
►1 λεπίδα πριονιού από ανοξείδωτο χάλυβα
►1 μαγνητικό στήριγμα μυτών με εξάγωνο στήριγμα
►1 προσαρμογέας υποδοχής
►1 τετράγωνος προσαρμογέας 14" εξάγωνο σε 14".
►Βολικές υποδοχές ενσωματωμένες στη λαβή
►Εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα
►Στιβαρός σχεδιασμός για μεγάλη διάρκεια ζωής
►Βάρος 250g

19,50
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

14,50
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Climaland

YFANTIS GROUP

