
Zastosowanie

Kompaktowa automatyczna pompa 
przeznaczona do odprowadzania wody 
kondensacyjnej z systemów ogrzewania lub 
klimatyzacji.
W nowoczesnych kotłach kondensacyjnych 
kondensat jest chłodzony poniżej punktu 
rosy.
Ten kondensat musi być usunięty.
H 76 K jest przeznaczona zwłaszcza dla 
pomieszczeń poniżej poziomu kanału ście-
kowego, w których bezpośrednie odwadni-
anie nie jest możliwe.
H76K charakteryzuje m.in. cicha praca, 
ergonomia i wydajność.
Zintegrowany wyłącznik pływakowy 
gwarantuje niezawodną automatyczną 
pracę.
H75K może być mocowane na ścianie lub 
na podłodze.

Pompowana ciecz: Wartość pH pompo- 
wanej cieczy wynosi do 2,5. 
Max. temp. cieczy wynosi 35°C, okresowo 
do 60°C.

Cykl pracy: Okresowy

Budowa

Zbiornik magazynujący z przeciwpożaro-
wego tworzywa ABS z 3 wlotami o średnicy 
28mm, dwa z nich zakończone zaślepkami.
Boczne przyłącze ciśnieniowe o średnicy 
3/8” z zintegrowanym zaworem zwrotnym.
Urządzenie mocowane na ścianie, wąż 
odprowadzający wodę. 

Silnik: Silnik jednofazowy z wałem ze 
stali nierdzewnej, stopień zabezpieczenia 
IP 44.

Automatyka: Wyłącznik pływakowy z
niskonapięciowym stykiem alarmowym.
Dodatkowy wyłącznik pływakowy urucha-
mia stycznik z opcją włączania lub wyłącza-
nia styków brzęczyka lub dzwonka.

Materiały:
Obudowa silnika, Zbiornik, przeciwpożarowe  
Wirnik tworzywo ABS
Wał silnika Stal nierdzewna

Dostarczane wyposażenie 

Zbiornik z pompą i skrzynką sterującą, 2m 
przewodu z wtyczką, 6m węża.

 
 
Pompa kondensatu

 Condistar H76K

Dane techniczne
Typ pompy Moc silnika Moc silnika Napięcie  Prąd  Długość Waga 
 na wejściu na wyjściu 50 Hz nominalny przewodu (kg)
 P1 (kW) P2 (kW)  (V) (A) (m)

H76 K 0,075 0,032 230 / 1Ph 0,6  1,8 2,9

Obroty: 2900 obr/min Króciec tłoczny: 9,5 mm (3/8”-rękaw)

Charakterystyka
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Strona tłoczna przyłącza 3/8‘‘
ze zintegrowanym zaworem 
zwrotnym/złączem na wąż 
PVC ø 9

kabel z wtyczką

Wyłącznik pływakowy 
z wyjściem sygnału
alarmowego
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Strona tłoczna przyłącza 3/8‘‘
ze zintegrowanym zaworem 
zwrotnym/złączem na wąż 
PVC ø 9

Przełącznik testowy

Pokładki gumowe

Akcesoria 

Opis Części Numer części

System alarmowy AL2 bez zapisu poziomu 1586020

System alarmowy AL3 bez zapisu poziomu 1586140

Do niezależnego zasilania akumulator ładowalny o mocy 9V z zestawem złączy do AL3 1952215

wszystkie wymiary w mm

HOMA-Pompy Sp. z o.o.
ul.Chojnicka 5b 83-210 Zblewo 
Tel.: +48 887165656   Fax: +48 583298 009
E-Mail info@homa-pompy.pl    www.homa-pompy.pl

Wymiary instalacje
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych specyfikacji bez powiadomienia

Otwór wlotowy

Króciec 
tłoczny


