
Giver pålidelige kloaksystemer – overalt 
Der findes mange forskellige slags tryksatte systemer. 
Men hvordan finder man et tryksat system, der virker 
lige så godt i praksis, som det gør i teorien? Et system, 
der holder serviceomkostningerne nede? Et system, 
der ikke går ned i weekenden?

Vi kan levere spildevandssystemer, der holder byer 
kørende: Flygt-pumper findes i kloaksystemer over hele 
verden. Med Flygt PSS bringer du den pålidelighed, 
som er påkrævet i storbyer, ud til mindre beboede 
egne.

Pumperne er selvfølgelig hjertet i et PSS-system. Med 
næsten 1 million Flygt-pumper i drift kan vi fremvise 
enestående resultater. Du kan vælge mellem to typer 
grinderpumper: enten centrifugalpumpen eller 
højtrykspumpen, hvilket gør det nemt at finde den rette 
Flygt-pumpe, uanset hvor krævende jobbet er.

Compit-fordelen

bygning, i pumpestationen

hængesystem (H) eller på guiderør (P)

Flygt Compit 460
 
PÅLIDELIG OG LET AT INSTALLERE
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Combit er let, men robust, og har et velafprøvet 
design, der forhindrer sammenklapning og sikrer lang 
levetid. Da den har en lille diameter, kan den installe-
res i borede huller.
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Flygt Compit 460
(H-installeret pumpe)

 
(P-installeret pumpe)

Flygt er et varemærke fra Xylem. For den seneste version 

produkter kan du besøgewww.flygt.dk

© 2013  Xylem, Inc.  

Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske specifikationer  

Installationsdybde 1,8–3,0 m ved hjælp af en forlængeren-
hed, der kan tilpasses, så den får den 
ønskede længde

Netto sumpvolumen 106 liter

Total volumen 460 liter

Minimumsrestvolumen 8 liter

Vægt af pumpestation, uden dæksel  69 kg

Fodens bredde 800 mm

Indløbsdiameter DN160/110

Indløbsdybde 850-2710 mm med forlængerenhed

Udløbsdiameter   DN40

Adgangsdæksel Låsbart polyethylendæksel/ 
betondæksel

Integreret elektrisk kappe IP 67 / IP 68

Robust og pålidelig 
Compit 460 er fremstillet, så den holder længe. Udløbsrøret er svejset 
på. Det sikrer en tæt og holdbar forsegling på pumpestationen og 
forhindrer lækage. 
Stationen opfylder kravene iht. EN 12050-1.

Reducerede installationsomkostninger
Reducér installationsomkostninger og -tid: en selvforankrende, 
påbygget montagefod fjerner behovet for både transportpaller 
og betonfundament. Forskellige indløbsniveauer og mulighed for 

løftehåndtagene kan du positionere Compit manuelt.

Nem rengøring og service
Med det åbne tankdesign er det nemt at rengøre eller undersøge 
Compit uden at skulle fjerne pumpen. Kontrolventilen kan nemt fjernes, 
hvis udskiftning er nødvendig.

Installationsmuligheder for pumpekontrol

Monteret i 

Valg af pumper og stationer
Med en række grinderpumper at vælge imellem plus forskellige instal-
lationsmetoder kan du vælge den helt rette pakke til enhver opgave.

pumpestationer Monteret på stolpe
Vægmonteret

Flygt Compit 460 
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