
-  Rätt pump på rätt plats!

Pumpstationer
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EVX Pumpbrunnar
Pumpbrunnarna i serien är tillverkade av dubbelväggig Polypropylen (PP). Fördelarna 
med materialet är flera, bland annat erhålles en kraftig konstruktion med minimal 
vikt. Konstruktionen med korrugerat ytterhölje gör att pumpbrunnen ligger stabilt vid 
markförläggning och motverkar därmed till stor del risk för uppflytning. 
Pumpbrunnarna levereras i 3st höjder; 1500 mm, 2000m m och 3000 mm. 
Pumpbrunnens diameter är 455 mm utvändigt. Brunnarna är mycket enkla att kapa till den 
nivå som önskas. Pumpbrunnens lock som också är av PP klarar 1.5 tons belastning och är 
enkelt att montera. Samtliga pumpbrunnar levereras med enkel-adapter (glidskokoppling) för 
enkelt montage av medföljande pump.

Serie DRAIN EVX, med pump DPC 200/10 
Villadränering 
Pump och pumpbrunn är anpassade för bortpumpning av dräneringsvatten för villor eller 
mindre fastigheter. För större fastigheter eller fastigheter där stora mängder dränvatten 
återkommande samlas i dräneringsrören kan systemet byggas ut med ytterligare en eller 
flera pumpbrunnar. Pumpbrunnen placeras lämpligen på gräsmatta eller liknande yta som ej 
belastas av trafik. Utlopp R25 (enkeladapter-/glidskomontage). 1st inlopp 110 mm som är 
placerad ca 300 mm från botten.

Pumpbrunnen levereras med dränkbar grundvattenpump DPC 200/10 med integrerad 
automatik för start och stopp. Pumpen startar vid ca 140 mm vattendjup och stoppar vid ca 
30 mm. Pumpens flödeskapacitet är max 150 L/min. Max tryck10 mvp. Pumpen är avsedd 
för rent eller lätt förorenat vatten, utan fasta partiklar. Välj till larmlåda L-L och larmgivare M1H 
om larm för hög nivå önskas.

Inlopp: 300 mm VG. Utlopp: 500 mm CC för pumpbrunnar med höjd 1500 mm och 2000 
mm. 
Inlopp: 300 mm VG. Utlopp: 1000 mm CC för pumpbrunnar med höjd 3000 mm.

Dimensionering: 
För pumpning där inkommande flöden ej normalt överstiger 0.5 L/s. 
Utgående tryckrör dimensioneras för ett utflöde mellan 0.5-1.0 L/s.

EVX DPC

Benämn. Art.nr. Strömart H Max Q Max Mått Pumptyp

DRAIN EVX-
455/1500

490860 1x230 V 0.92 bar 190 lit/min 455x1500 mm DPC 200/10

DRAIN EVX-
455/2000

490861 1x230 V 0.92 bar 190 lit/min 455x2000 mm DPC 200/10

DRAIN EVX-
455/3000

490862 1x230 V 0.92 bar 190 lit/min 455x3000 mm DPC 200/10


