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 • Modern badkamerdesign 
dankzij lijnafwatering

 • Inbouwdiepte 9 cm

 • De goot kan individueel worden 
ingekort

 • Zeer stil: < 30 dB(A)

 • Afdichtingsvlies voldoet aan 

DIN 18534: 
Waterklasse W3-I 
Scheur klasse R3-I

 • Eenvoudige reiniging/
onderhoud

 • Optionele secundaire 
ontwatering

Constructiewijzigingen voorbehouden   -   capaciteitstolerantie conform ISO 9906

CAPACITEIT
De Plancofix Line is een VDE-gecertificeerde vloerdrainage-
pomp die het mogelijk maakt om douches vlak met de grond of 
dieper gelegen te installeren op plaatsen waar dat voorheen niet 
mogelijk was wegens het ontbreken van een vrij watervervas. 
Het mag niet worden gebruikt om terugstroming te voorkomen.

De Plancofix line wordt in de dekvloer aangebracht en vormt zo 
het afvoerputje voor betegelde douches. Het af te voeren water 
wordt via een 1”-drukleiding naar de dichtstbijzijnde valleiding 
gepompt. De overgang in de valpijp zich tenminste moet 25 cm 
boven de Plancofix bevinden. 

De Plancofix Line heeft een inbouwdiepte van 9 cm nodig, 
inclusief de isolatieplaat. De twee buitenste geleiders zorgen 
ervoor dat het douchewater naar keuze met een minimaal 
afschot kan weglopen.

BESCHRIJVING

Type Opvoerhoogte H [m] 0,5 1 1,3
Plancofix Line Capaciteit Q [l/min] 26 16 10
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Type Art.-Nr.
Plancofix Line JP50177

PLANCOFIX LINE

Aansluitklare installatie van hoogwaardige kunststof, syn-
chroonmotor met verstoppingsvrije hydraulica, betegelbaar 
afvoerputje, geïsoleerde bak voor geluidsdemping, afdekking en 

schroeven van roestvrij staal, voeten voor hoogte-instelling en 
voorbereiding voor een dunbedafdichting.

LEVERINGSOMVANG

Pomp horizontaal eentraps
Niveauregeling opgebouwd ja

Perszijde 1” IG
Gewicht 4,5 kg

MECHANISCHE GEGEVENS

Spanning 1/N/PE~230 V
Motorvermogen P1 30 W
Stroom 0,2 A
Netsnoer 5m H05VV-F

Draden 3G0,75 GR
Wikkelingsthermostaat ja
Motorbeveiliging in de wikkeling
Stekker zonder

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Afmetingen Plancofix line (mm) Inbouwvoorbeelden Plancofix line


