Zastosowanie
•
•
•
•

wszelkie typy układów odprowadzania skroplin
zbiorniki nadmiarowe
rury
i wiele innych

Charakterystyka
Mighty Pump to prosty i szybki sposób na całkowite usunięcie zatorów ze
szlamu z układów odprowadzania skroplin, bez konieczności używania butli
z azotem czy innych drogich urządzeń.
Lekka, wykonana z wytrzymałego PVC pompa wytwarza ciśnienie
wystarczająco duże, aby szybko usunąć zatory ze szlamu, pleśni oraz brudu
z wszelkiego typu układów odprowadzania skroplin.
Mighty Pump działa dwustronnie, tj. może być użyta do wypychania lub
próżniowego zasysania zatorów. Może zatem być stosowana zarówno na
zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń czy budynków. Znajduje ponadto
zastosowanie przy opróżnianiu wody stojącej w tacach skroplin, zbiornikach
nadmiarowych (również grzejników wodnych), rurach czy toaletach.
Mighty Pump jest wyposażona w elastyczne węże wejściowe i wyjściowe,
umożliwiające podłączenie do standardowych linii odprowadzania skroplin
(w zestawie również adapter ¾”) a także dwa zawory zwrotne, które
umożliwiają przepływ w obie strony, zabezpieczając jednak  przed cofaniem
się przetłaczanej wody. Zawiera oznaczenia przepływu informujące o tym,
jak podłączyć węże.
Mighty Pump jest pompą wielokrotnego użytku, może być w łatwy sposób
umyta poprzez przepłukanie czystą wodą.

Mighty Pump może wypychać lub zasysać zatory. Z powodzeniem może być użyta
w pomieszczeniu lub na zewnątrz.
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