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VORTOLIFT   K pompaggregaat met beperkte afmetingen voor huiselijke toepassingen om sanitaire

 installaties, met inbegrip van wasmachine en vaatwasser aan te sluiten op grote afstand van de riolering
  of op een lager niveau dan de riolering. Stevige constructie. Uiterst stille motor. Afvalwaterreservoir

  oafgescheiden van de vermaalkamer. Bestand tegen afvalwater met een temperatuur tot 100 C en tegen
  zuren, vetten en chemische middelen die in het huishouden worden gebruikt. Grote capaciteit die

 gebruikscomfort en laag energieverbruik garandeert, dankzij de snelle, volledig automatische werking. 

OPGELET!
Elk toestel kan ook

 het afvalwater over
een bepaalde afstand 
wegpompen.
Het horizontale en 
verticale bereik en de 
capaciteit van het

 toestel zijn direct
afhankelijk van 
de parameters van

 de persleiding. 
De leidingen kunnen

 worden aangesloten
 aan de achterkant en

 van voor gezien aan
de linkerkant. 

 Pompcurves op
 0pagina 3 . 

 2K  3K 

Aggregaat om afvalwater 
weg te pompen uit alle sanitaire installaties 

met uitzondering van toiletten.

VANTUBO®

10
Alle rechten voorbehouden. Alle namen, logo’s, reclameslogans, handelsmerken, figuren en foto’s in deze catalogus zijn eigendom van onze firma of onze leveranciers. Het is verboden om ze 
te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de verkoop van onze producten en elke schending van dit verbod zal streng worden vervolgd. Alle illustraties in onze reclamematerialen, catalogi, 
folders, advertenties enz. hebben geen bindend karakter. Gelet op de technische ontwikkelingen kan elke parameter op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Parameters van VORTOLIFT

Aansluiting perszijde mm               32/40

Max. opvoerhoogte m                      11

Max. debiet l/min                            277

Vermogen van de motor P2 kW         0,6

Voedingsspanning V                        230

Capaciteit van het reservoir l             4 

Waaier                                          open

 SPLIT Mogelijkheid om aan te 
sluiten op VORTOLIFT

Wastafel 
Gootsteen

Wasmachine 
Vaatwasser

Badkuip 
Douche 

 Bidet 

Aansluitingen 
toevoerzijde 

JA

JA

JA

JA

JA

1 x o40 2 x o40

NEE

 2K  3K 

Aansluiting toevoerzijde Aansluiting perszijde



Opgelet! Alle rechten voorbehouden. Alle namen, logo’s, reclameslogans, handelsmerken, figuren en foto’s in deze catalogus zijn eigendom van
onze firma of onze leveranciers. Het is verboden om ze te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de verkoop van onze producten en elke
schending van dit verbod zal streng worden vervolgd. Alle illustraties in onze reclamematerialen, catalogi, folders, advertenties enz. hebben geen
bindend karakter. Gelet op de technische ontwikkelingen kan elke parameter op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve interpretatie van de informatie en technische gegevens die we hebben opgegeven.
Enkel de besteller zelf is aansprakelijk voor een gepaste keuze van de producten en voor hun correcte gebruik. We verzoeken u om alle
parameters die voor u van belang zijn, net voor het plaatsen van de bestelling bij ons te laten bevestigen. We verkopen onze producten enkel 
op basis van de huidige verkoopvoorwaarden die gelden bij VANTUBO B.V.

De producten die door de firma VANTUBO B.V. worden geleverd, voldoen 
aan de Europese en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen. 
De producten die zijn voorgesteld in deze folder, zijn afkomstig uit de 
E u r o p e s e  U n i e  o f  d e  V S . 
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+ meer dan 100 types toestellen

+ onmiddellijke levering

+ voor een enkele installatie 

+ voor een heel gebouw

+ montage op de vloer

+ montage in de vloer 

VANTUBO®


