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Odlučovač vody VDT 1000 

Technická data: 

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.  
Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ 
www.odvlhcovani.cz 
 

Všeobecně 

Elektrické připojení 

Odlučovač vody vakuového vysoušení 

1 ks HB429 nebo AB 1000   nebo 
1 ks HB329 nebo AB 500   nebo 

2 ks HB329 nebo AB 500 
nebo kompresory srovnatelné velikosti 
 

Čerpadlo odpadní vody KP 150 (Grundfos) se speciální regulací 
hladiny vody 

Zap./Vyp. – Otočný spínač,  
Zásuvka zařízení (např. pro kompresor) pro maximal 15 A, 
Jištění pro zásuvku zařízení: 15 A 

 

Robustní z ušlechtilé oceli, víko s rychlošroubovým uzávěrem a 
průhlednou vložkou 
 

Kompletně zapojený odlučovač vody k připojení ke kompresoru 
nebo na protihlukový box se zabudovaným kompresorem. Připojený 
kompresor táhne nasátý vzduch/vodu (např. z izolační vrstvy) přes 

odlučovač vody. Díky jeho konstrukčnímu provedení se voda 
shromažďuje ve VDT 1000 tak dlouho, než zabudovaná regulace 
hladiny vody kompresor vypne a zapne čerpadlo odpadní vody. 

Toto potom odčerpává vodu z VDT 1000 skrz odpadní hadici. 
Klesne-li hladina vody ve VDT 1000 na cca 1 cm výšky, zapne se 
opět kompresor a pracuje až do příštího odpumpování. 

 

1 x 230 V / 50 Hz 

cca. 4,5 m se zástrčkou 

 

 

 

Instalace a rozměry 

Vakuové vysoušení, sání vody a vysoušení izolačních vrstev - sací 
metodou. 

4 gumové nožky (odolné proti otěru), 

2 boční průmyslová držadla (sklápěcí) 

5 ks přípojek D= 50 mm, (2 x pro kompresor, 3 x pro sání), 

Uzavírací šroubovací víka jsou pro případ nepoužívání dodávkou. 
3/4" závitová přípojka pro odpadní vodu (přípojka pumpy) se 
zpětným ventilem. 

Síťovou zástrčku VDT připojit do zásuvky s ochranným kontaktem, 

kompresor připojit na zásuvku zařízení, sací nátrubek kompresoru 
spojit s VDT s 50 mm hadicí (příslušenství). Na tři nátrubky nasadit 
hadice 50 mm a s patřičným příslušenstvím napojít na vrtná jádra 

určených prostor. Protihlukový box s kompresorem a VDT 
spínačem zapnout. 

Výška / Šířka / Hloubka: 

310 mm / 465 mm / 580 mm 

24 kg 

Dle potřeby venkovní či vnitřní čištění. 

Boční potrubní kompresor HB 3 nebo HB 4, protihlukový box s 
kompresorem s bočním potrubím AB 500/ AB 1000, hadice, fitinky 

(spojovací tvarovky se závitem). 

Poskytnutí záruky 
2 roky od data prodeje 

Zvláštní vlastnosti 

Vysoce výkonné čerpadlo z ušlechtilé oceli, průzor na víku, navíjecí 

kabel až ke třem připojkám na straně sání. Možno připojit dva 
kompresory. Perfektně sladěno s protihlukovými boxy s 
kompresorem fy AERIAL, typ AB 500 a AB 1000. 

 
 

Obslužná deska 

Čerpací výška 1 m = 138 l/min 

Čerpací výška 2 m = 120 l/min 
Čerpací výška 3 m =   84 l/min 
Čerpací výška 4 m =   45 l/min 
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