
Výkon
• 8 litrov za hodinu (prietok)

• 8 metrov výtlačná výška

• 5 metrov sacia výška

Žiadne filtre - Unikátny patentovaný princíp čerpania
kondenzát a nečistoty.

Žiadny hluk  - Vždy tichý, pri chode “na mokro“ ako aj “na sucho“.
Spolahlivosť - Neodmysliteľne spoľahlivé, samonasávacie z viacročnou 

zárukou.
Bez zbytočných nákladov - Peristaltický výkon za cenu vibračného..
Žiadne plytvanie časom - Rýchla inštalácia do nového ako aj stávajúceho 

systému. 

Možnosti MiniBlue

snímaním teploty
alebo

chladiacim signálom

Návrhy inštalácie

čerpania spoľahlivo odstraňuje 

chode “na mokro“ ako aj “na sucho“.
Neodmysliteľne spoľahlivé, samonasávacie z viacročnou 

výkon za cenu vibračného..
Rýchla inštalácia do nového ako aj stávajúceho 



Možnosti  napojenia

• Výnimočný
Osvedčená
čerpadle Blue 

• Prietok až 8 
• Max výtlačná výška 
• Sacia výška do 5 
• Veľmi tiché čerpadlo bez 
• Napájacie napätie
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Možnosť 1

Graf výkonu

Revolučný princíp čerpania

Možnosť 1 
Ak je klimatizačná
nepretržite
odvedený, 
chladiaci signál).

Možnosť 2 
Čerpadlo je v chode 

Možnosť 2

Možnosti inštalácie čerpadla

Čerpadlo MiniBlue má 
ibaže v menšom
lišty, dostatočne
dosť tiché aj 
Sprevádzkovanie

Čerpadlo kondenzátu MiniBlue – Všetok

Revolučný princíp čerpania
Sprevádzkovanie
termistoru, spojit 
otestovať a 

Patentované 
Výhody čerpadla MiniBlue 
technologií 
Kondenzát je čerpaný do čerpadla 
rotačnej membrány z 
Tento systém toleruje pevné 
može pracovať

Výnimočný výkon v malom balení –
Osvedčená rotačná membránová technológia používaná v   
čerpadle Blue Diamond

až 8 litrov / hod
výtlačná výška 8 m +
výška do 5 metrov - samonasávacie
tiché čerpadlo bez zbytočných vibrácií

napätie 230V. Nízka spotreba energie 70 mA

1 - 230V chladiaci signál
klimatizačná jednotka v prevádzke, čerpadlo pracuje 

nepretržite. Spúštač zabezpečí aby bol všetok kondenzát 
odvedený, keď sa klimatizačná jednotka vypne (vyžaduje 

signál).

2 - Senzory tepla a chladu
Čerpadlo je v chode keď prebieha chladenie

Čerpadlo MiniBlue má všetky výhody čerpadla Blue Diamond
menšom balení. Je dostatočne malé, aby sa zmestilo do 

dostatočne výkonné aj na vzdialenejšie umiestnenie, a 
tiché aj pre stropnú montáž. Je to vaša voľba.

Sprevádzkovanie je tak jednoduché, pripojiť čerpadlo k 

Všetok výkon ibaže v malom balení.

Sprevádzkovanie je tak jednoduché, pripojiť čerpadlo k 
termistoru, spojit hadickou s výtlakom a nasávaním, spustiť, 

a zabudnúť!

Patentované rotačné membránové čerpadlo
Výhody čerpadla MiniBlue sú možné vďaka pokročilej
technologií rotačnej membrány čerpadla Blue Diamond. 
Kondenzát je čerpaný do čerpadla podtlakom pomocou

membrány z elastoméru a tak odvádzaný do výtlaku. 
Tento systém toleruje pevné častice ako aj mierny kal, dokonca

pracovať na sucho.


