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 • Afvoer van vuilwater uit bijv. 
een wastafel, douche/bad of 
wasmachine

 • Afvoer van condensaat  (i.c.m. 
U3 spec. Pomp)

 • Afvoer van waterontharders

 • De deksel is eenvoudig te 
verwijderen zonder dat er een 
sifon of leiding losgekoppeld 

dient te worden

 • Terugslagklep en actief 
koolstoffilter worden standaard 
meegeleverd

 • Wand- of vloermontage

 • Variabele persaansluiting 
mogelijk (rechts/links)

 • Alarminstallatie mogelijk

Constructiewijzigingen voorbehouden   -   capaciteitstolerantie conform ISO 9906

Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. 
Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.

CAPACITEIT
De Hebefix (bovenvloers reservoir) is de ideale oplossing indien 
er een wastafel of waterafvoer moet worden geïnstalleerd en er 
geen water afvoer mogelijkheid in de buurt is. De installatie is 
eenvoudig en snel te installeren en biedt diverse oplossingen in 
combinatie met de speciale U3KS, U3KS of U5KS vuilwaterdom-
pelpompen.

De voor de Hebefix bestemde vuilwaterdompelpomp dient 
geplaatst te worden in het reservoir en wordt aangesloten de 
reeds voorbereide leiding en pompt het water automatisch naar 
de  afvoerleiding. De tank heeft vier toevoermogelijkheden. 
Daarmee kan op elke geweenste plaats, ook onder het terug-
stroomniveau, zonder duur metselwerk. Door middel van de 
onderste extra inlaten aan beide  zijden (H=100 mm) en een 
speciale vlotter voor lage schakel- hoogtes (enkel voor U3) kan 
ook een douche hierop worden aangesloten.

De aansluiting van een beluchting voorkomt stank. Als er geen 
beluchting kan worden aangesloten, kan de bijgeleverde actief 
koolstoffilter de geuren verminderen. De installatie voorzien van 
een van een alarm is aan te bevelen. De AGR waarschuwt voor 
een ontoelaatbaar hoge waterstand en de AWR schakelt , indien 
nodig, de aangesloten wasmachine uit. Als tegelijkertijd een 
speciale vlotter is geïnstalleerd, moet  hier rekening worden 
gehouden bij de montage van het alarm. 
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Type Art.-Nr.
Hebefix, zonder pomp JP50210

HEBEFIX

Kunststof reservoir (ABS) zonder pomp met geïntegreerde 
persaansluiting, slangklemmen, terugslagklep R32, actief-kool-

stoffilter, rubberen voeten en wandbevestigingen. De installatie 
voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

LEVERINGSOMVANG

Hebefix 
U3KS/U3KS spezial

U5KS

MOGELIJKE POMPEN

Tank capaciteit 26 l Gewicht 3,2 kg

MECHANISCHE GEGEVENS

Afmetingen (mm)
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MECHANISCHE TOEBEHOREN

Art.-Nr.

1 Speciale pompvlotter voor lage niveauschakeling JP44795

2 Afsluiter 1¼“ (DN 32), PN 16 110x60 (HxB) JP44785

Kogelkraan 1 1/4”, PVC, voor aggresieve medi-
ums

105x155 (HxB) JP46111

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

Art.-Nr.

a Alarminstallatie
AGR Reedcontact, stroomnet afhankelijk, pot.vrij contact (NO) 4 m Kabel JP44893

Wasmachinestop
AWR Reedcontact, stroomnet afhankelijk, 3 m kabel JP44897

Montage alarmschakelaar (alleen de U3KS, U5KS en U6KS met speciale vlotterarm) JP28191

b Accu voor stroomnet onafhankelijk alarm JP44850

Inbouwvoorbeeld Hebefix (vloermontage) Hebefix (opgehangen)


