
Pedrollo Top2 Floor er en dykket drænvandspumpe der tillader passage af partikler op til 5 mm. 
Pumpen suger ned til 2 mm. 
 
Pedrollo Top2 Floor er en letvægt pumpe, der er opbygget i kunststof med aksel i AISI 416. Pumpen er 
mekanisk akseltætning (carbon/alminium) der er oliesmurt. 
Motoren er med termosikring. 
 
Pumpen er velegnet til brug ved tømning af svømmebassiner, kælder, flade tage og lign. 
 
Specifikationer: 
• 1x230 V - 50 Hz motor 
• Mekanisk akseltætning (carbon/alminium) 
• Termosikring der beskytter imod overophedning 
• 1” slangestuds medfølger 
• 1 1/4” slangestuds medfølger 
• 5 m kabel 
• Afgiver effekt 0,2 kW 
 
Pumpekurve 

Tekniske data: 

Type TOP2 FLOOR 

DB nr. 1487392 

VVS nr. 391576208 

Udløb (mm) 25 og 38 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,2 

Motorydelse Hk 0,272 

Max løftehøjde (m) 8 

Max kapacitet 220 

Vægt (kg) 5,3 

Kabellængde (m) 5 

TOP2 FLOOR 

» 230V lænsepumpe med mekanisk akseltætning « 
 



Pedrollo Top2 Floor er en dykket drænvandspumpe der tillader passage af partikler op til 5 mm. 
Pumpen suger ned til 2 mm. 
 
Pedrollo Top2 Floor er en letvægt pumpe, der er opbygget i kunststof med aksel i AISI 416. Pumpen er 
mekanisk akseltætning (carbon/alminium) der er oliesmurt. 
Motoren er med termosikring. 
 
Pumpen er velegnet til brug ved tømning af svømmebassiner, kælder, flade tage og lign. 
 
Specifikationer: 
• 1x230 V - 50 Hz motor 
• Mekanisk akseltætning (carbon/alminium) 
• Termosikring der beskytter imod overophedning 
• 1” slangestuds medfølger 
• 1 1/4” slangestuds medfølger 
• 5 m kabel 
• Afgiver effekt 0,2 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pumpekurve 

Tekniske data: 

Type TOP2 FLOOR 

DB nr. 1489726 

VVS nr. 391576308 

Udløb (mm) 25 og 38 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,2 

Motorydelse Hk 0,272 

Max løftehøjde (m) 8 

Max kapacitet 220 

Vægt (kg) 5,3 

Kabellængde (m) 5 

TOP2 FLOOR SÆT BOKS 

» 230V lænsepumpe med mekanisk akseltætning « 
 

Pumpe med 15 

m. slange med 

kobling i slag-

fast plastboks 


