
Nyt tilbehør 

Der tages forbehold for trykfejl  og tekniske ændringer. 

Alle priser er eksklusiv moms og evt. forsendelse. 

Alle pumper testes og klargøres inden forsendelse. 
 

KS 3M-3 Smedegaard dykpumpe  
 
VVS nummer: 392000.030  
Varenummer: 8169080035 
 
0,55kW 
10 meter kabellængde 
 

5557,- 
 
Ekskl. moms 

Oliefri kompressor 
Clean Air IF 10 bar 
  
Den 100% oliefri kompressor er udviklet specifikt 
Til private vandværker. Kompressoren er særdeles 
lydsvag (kun 57 dB(A)) og er inkl. Vibrationsdæmper 
og indsugningsfilter.  
Tilgængelig både til 230V og 400V 

4500,- 
 
Ekskl. moms 

Nyt kabel til SP pumper.  
 
Længde: 30 meter.   

1915,- 
 
Ekskl. moms 

 

 

 

 

 



Nyt tilbehør 
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Rotork 3vejs ventil  
 
Type: RCEL003  
Motor: 0.11A 
Drejningsmoment: 30 Nm 
Leverer: 230V 1Ph 
S.N: HE141583 
 

2.400.-  
 
Ekskl. moms 

Rotork Ventil  
 
Type: RCEL003 
Motor: 0.11A  
Drejningsmoment: 30 Nm  
Leverer: 230V 1Ph 
S.N: HE141568 

2.300.-  
 
Ekskl. Moms 

 

 



Nyt tilbehør 

Der tages forbehold for trykfejl  og tekniske ændringer. 

Alle priser er eksklusiv moms og evt. forsendelse. 

Alle pumper testes og klargøres inden forsendelse. 
 

Kobber lodde fittings i original 
indpakning:  
 
*1ps a 20stk reduceret tee 
Ø22*12*22 
*1ps a 25stk tee 
Ø15 
*1ps Ø15 vinkler 
*2ps a 25stk reduceret tee 
Ø15*12*15 
*1ps a 25 stk vinkler  
Ø15 
*2ps a 15a*12 
*1ps tee  
Ø12*12*15 
*2ps tee Ø15 
 
Derudover medfølger en kasse med assorteret fittings, løs vægt 4,3 kg.  
Alt dette sælges til ren indkøbspris 4.990,- ekskl. Moms  
 

 

 
 

4.990,-  
 
Ekskl. Moms  
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 MJK Styring  
 
Connect base med Display 
Vare nr. 205321 

3.500 ,-  
 
Ekskl. Moms  
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Grundfos CU351 Controller 
 
 
Anvendelse: 

 Vask og rengøring 
 Opvarmning - Industri 
 Afsaltning 
 Vandforsyning - Industri 
 Industrielt spildevand 
 Drikkevandsbehandling 
 Indvinding af overfladevand 
 Vandforsyning 
 Stormflodssikring 
 Spildevandsbehandling 
 Spildevandstransport 

 

 

Grundfos Multi Pump Controller til styring og overvågning af op til seks identiske 
pumper. Control MPC tilbyder perfekte løsninger til bygningstjenester, vandværker og 
industriapplikationer. 

 

6.000,-  
 
Ekskl. moms 

  

   

  

  


