
Flygt basis udendørspakke
GIVER PÅLIDELIGE CENTRALE 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 findes i kloaksystemer over 
hele verden. Med Flygt PSS bringer du den påli-
delighed, som kræves i storbyer, ud til fjerne egne.

Den optimale PSS-pakke
Med Flygt basis udendørspakke får du en 
komplet tryksat kloakpakke. Den er designet til 
pålidelig drift og kan håndtere spildevand fra 
både husholdninger og bygninger til erhverv. 
Med en Flygt-grinderpumpe, som også anvendes 
i kommunale forsyningsvirksomheder, og en 

innovativ selvrensende Flygt Compit-station kan 
denne pakke tilbyde langvarig og problemfri 
pumpning.

Pålidelig pumpning
Flygt DXGM grinderpumpen håndterer nemt 
tørstoffer og fibre på grund af et højt startmoment 
og en høj rørhastighed.

Dedikeret overvågning og kontrol
Flygt FGC 010 pumpestarter, Flygt 
ATU 001 alarmenhed og ENM10 niveauvippe 
sikrer automatisk og problemfri drift.

Lokal service og support
Flygt PSS leveres med en omfattende garanti og 
lokal service.

www.flygt.dk

HURTIG, 
OMKOSTNINGSEFFEKTIV 
INSTALLATION
Med den påbyggede fod 
fjerner Compit 460 behovet  
for både transportpaller og 
betonfundament.

HØJ FLEKSIBILITET
Variable indløbsniveauer og 
mulighed for dobbelt kabe-
lindgang gør det nemmere at 
placere og installere Compit 
460.

JUSTERBART 
ADGANGSDÆKSEL
Dækslet kan låses med 
hængelås, isoleres, fås i plastic 
eller beton og passer diskret 
ind selv i haver.

 

Standardkomponenter:

Flygt ENM-10 Flygt FGC 010

Flygt ATU 001

Flygt DXGM

Flygt Compit 460

Tryksatte kloaksystemer
DXGM 1-faset & Compit 460
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Basis udendørspakke DXGM 1-PHASE & COMPIT 460

YdelseskurveFlygt DXGM Tekniske dataPumpe

Tryksatte kloaksystemer

Pumpetype Centrifugal grinder

Udløbsstørrelse, i R 1"

Mærkeeffekt, kW 1,1

Antal faser 1

Volt, V 230

Mærkestrøm, A 7

Vægt, kg 19

DXGM 25-11
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Tekniske dataFlygt FGC 010

Flygt ENM-10

Flygt ATU 001 Tekniske data

Tekniske data

Antal pumper 1

Mærkevolt maks. 690V

Mærkestrøm 0,1 – 14A

Hovedsikring, 
max A

40

Mål, B×H×D, mm 95×150×129

Funktioner Manuel pumpestarter 
med kortslutningsafbry-
der og overbelastnings-
beskyttelse

Kommunikation —

Strømforsyning Batteri (AA)

Mål, B×H×D, mm 100 ×100 ×50

Funktioner Hørlig alarm, 
batteritest og 
nulstillingsbrummer

Kommunikation —

Overvågning og kontrol

Flygt er et varemærke fra Xylem. For den seneste 
version af dette dokument og flere oplysninger 
om Flygt-produkter kan du besøgewww.flygt.dk

© 2013  Xylem, Inc.  

Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

Installationsmuligheder for pumpekontrol

Flygt Compit 460
Pumpestation
(H-installeret pumpe) (P-installeret pumpe)

VægmonteretPælmonteretMonteret i 
pumpestationer
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Udløb

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
Pumpestationens vægt, 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

Målingstype Niveaukontakt

Massefylde, kg/m³ 950–1100

Temperatur, °C 0-60
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