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Waarschuwingslampje: oranje, slagvast volgens EN 50014, 
diefstalbestendig, beschermingsklasse IP 65, voor continu licht, 
met gloeilamp 7 W/230 V

Flitslicht: oranje, slagvast volgens EN 50014, diefstalbestendig, 
beschermingsklasse IP 65, voor flitslicht met korte maar zeer 
krachtige lichtflitsen 230 V/15 mA.

hoorn: Thermoplastisch (ABS) slagvast, grijs 88 dB(A) / 1 m voor 
interne montage in lege behuizing. Afkorting: 170 x 80 x 78 (H x B 
x D), beschermingsklasse IP 33, 230 V, 15 mA.

Lijnconnectoren: Gietharshuls compleet met vultrechter en 
giethars. Kan worden gebruikt in gevaarlijke ruimtes.

Afdichtpluggen: Voor de scheiding van explosiegevaarlijke 
ruimten (pompschacht) en geventileerde ruimten boven of onder 
het achterwaterniveau met elektrische apparaten zonder 
explosiebeveiliging (e.B. lege behuizing voor buiteninstallatie).

Boven het achterwaterniveau (art.-nr. JP44843): TÜV-geteste 
dampdichte afdichtingsplug (geen waterdichtheid onder druk) 
voor kabellege leiding DN 100 volgens VDE 0165. Uitgerust met 
de volgende gaten: – 2 gaten met 20 mm – 2 gaten met 14 mm – 5 
gaten met 7 mm

Onder het achterwaterniveau (art.-nr. JP44848 o. JP44849): 
Afdichtingsstekker voor kabelgoot DN 100. Bij een eventuele 
achterstand voorkomt de afdichtplug dat afvalwater het 
aangesloten gebouw binnendringt. Voorzien van de volgende 
gaten: – 2 gaten met 15 mm – 2 gaten met 8 mm – 1 gat met 5 mm 
De universele afdichtplug kan flexibel worden aangepast met 
betrekking tot de kabeldoorvoeren. Door individueel combineer-
bare elementen zijn de volgende doorvoeren mogelijk: 4 x 
diameter van 3 tot 11 mm 3 x diameter van 10 tot 25 mm

Ventilatiepijp: voor ventilatie van schachten. Aan het einde van 
een ventilatielijn tot ca. 400 mm buiten de grond. materiaal 
1.4301. Afmetingen: d = 108/168 x h = 700 mm

BESCHRIJVING

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN
INSTALLATIEMATERIAAL



2

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN
INSTALLATIEMATERIAAL

PENTAIR JUNG PUMPEN . 33803 Steinhagen · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80368 . E-Mail: nl.jp@pentair.com

Type Art.-Nr.
Slot met 3 sleutels JP22408
Verwarmingsinstallatie 230V/55W JP01918
Thermostaat voor verwarming van de behuizing JP24531
Waarschuwingslamp, ongemonteerd JP22375
Flitslicht, niet gemonteerd JP22859
Claxon, ontkoppeld JP17591
Gietharsbus 7-16  mm Ø JP48333
Gietharsbus 8-24 mm Ø JP48334
Afdichtingskegel DN 100, dampdicht JP44843
Afdichtingselement DN 100, drukdicht JP44848
Ventilatiepijp DN 100, roestvrij staal JP44858
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