český výrobce

Domovní čerpací stanice
a tlaková kanalizace
Přehledně ON-LINE i v mobilu

www.noria.cz

Domovní čerpací stanice TLAKAN-P2
Čerpací stanice P2 je ekonomická varianta s kontrolkami a houkačkou. Určeno pro menší rodinné domy a malé
objekty jako jsou chaty, chalupy nebo zahrady. Zajišťuje automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky.
Snímání hladiny je zajištěno pomocí dvou plovákových spínačů. Poruchy jsou signalizovány houkačkou a blikající kontrolkou.

snímač
hladiny P2

Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V






varianta
bez šachty

230 V

Plně automatický provoz
Řídící jednotka s proudovým chráničem
Snímání hladiny a ovládání dvěma plováky
Celonerezové čerpadlo NORIA LUCA
Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 3300 l/hod.
varianta
se šachtou a GSP

Domovní čerpací stanice TLAKAN-P4
Určeno pro rodinné domy a podobné objekty. Zajišťuje automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky.
Snímání hladiny je zajištěno pomocí tří sond a dvou plováků. Pro signalizaci provozu a nastavení je použit barevný
dotykový displej zobrazující potřebné informace a nápovědy. Poruchy jsou signalizovány na displeji a houkačkou.
Stanice zobrazuje provozní stavy a hlásí alarmy (např. provozní hodiny, počet sepnutí, identifikace a hlášení poruch
nebo znečištění).
snímač
hladiny P4

Barevný dotykový displej v řídící jednotce
Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V








230 V

Plně automatický provoz
Barevný dotykový displej a siréna
Řídící jednotka s proudovým chráničem
Záznam provozních stavů
Identifikace a hlášení poruchy, funkce samočištění
Celonerezové čerpadlo NORIA LUCA
Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 3300 l/hod.

varianta
bez šachty

varianta
se šachtou a GSP

Domovní čerpací stanice TLAKAN-P4 SMART

ON-LINE

Určeno pro rodinné domy a podobné objekty. Čerpací stanici P4 SMART máte plně pod kontrolou ve svém
PC, mobilu nebo tabletu. Díky chytré aplikaci NORIA ONLINE MONITORING je ovládání velice jednoduché
a přehledné. Čerpací stanice je připojena do mobilní sítě bez použití SIM karty. Stanice sleduje, hlásí a ukládá
provozní stavy i kompletní historii v reálném čase (např. provozní hodiny, počet sepnutí, výpadek proudu, identifikace a hlášení poruch, servisní interval nebo znečištění).
www.tlakan.online

Barevný dotykový displej v řídící jednotce
Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V










230 V

Plně automatický provoz
Řídící jednotka s proudovým chráničem
Barevný dotykový displej a siréna
Připojeno do mobilní sítě (bez SIM)
On-line v PC, mobilu nebo tabletu
Záznam provozních stavů v reálném čase
Identifikace a hlášení poruchy, funkce samočištění
Celonerezové čerpadlo NORIA LUCA
Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 3300 l/hod.

Dvojitá čerpací stanice TLAKAN-P8 SMART

varianta
bez šachty

varianta
se šachtou a GSP

ON-LINE

Určeno pro menší průmyslové objekty, bytové domy a podobné provozovny. Zajišťuje automatické odčerpávání
kapaliny z odpadní jímky a to tak, že střídá čerpadla v jednotlivých cyklech. V případě rychlého nárůstu hladiny
čerpají obě čerpadla. Čerpací stanici P8 SMART máte plně pod kontrolou ve svém PC, mobilu nebo tabletu.
Díky chytré aplikaci NORIA ONLINE MONITORING je ovládání velice jednoduché a přehledné.
www.tlakan.online

Barevný dotykový displej v řídící jednotce
Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V










Plně automatický provoz
Řídící jednotka s proudovým chráničem
Barevný dotykový displej a siréna
Připojeno do mobilní sítě (bez SIM)
On-line v PC, mobilu nebo tabletu
Záznam provozních stavů v reálném čase
Identifikace a hlášení poruchy, funkce samočištění
Dvě celonerezová čerpadla NORIA LUCA
Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 6600 l/hod.

varianta
bez šachty

český výrobce

Vyrábíme pro Vás již 10 let

Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích

CNC obrábění

NORIA BUS pro veletrhy a výstavy

LASER centrum

363 prodejních míst

NORIA s.r.o.

Tavíkovice 166, 671 40
Česká republika

www.noria.cz

