
 

STARING STP2-480DW er en traditionel dykpumpe som samtidig er velegnet som »vandsuger«. 

STP2-480DW, en kompakt letvægtspumpe med høj effektivitet, som er udført i et epokegørende design 
med fast bund, der muliggør opsugning af vandrester ned til 1,0 mm vandstand. 

Kontra/klap ventil på suge siden gør at vandet ikke løber retur selv om pumpen stoppes. 

Bunden er forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke ødelægger/ridser overfladen den er 
placeret på. 

Afgangen på pumpen kan vendes således, at afgangen er vinkelret på pumpe. Dette er en stor fordel, når 
pumpen er placeret på gulv. Derved undgås knæk på slangen. 

Pumpen leveres med termosikring, 10 m tov, slangestuds monteret på 1” gevind, hvor storz kobling også 
kan monteres, samt 10mtr. Kabel med godkendt slagfast stik.  
 

STP2-480DWer velegnet til 

• Total tømning efter vandlækage 

• Total tømning af containere efter rengøring 

• Total tømning af svømmebassiner 

• Tømning af betondæk 

• Tømning af lavt liggende byggepladser 

 

 

 

STP2-480DW 

» Fjerner ned til mindste dråbe « 

Tekniske data: 

Type STP2-480DW 

DB nr. 2107735 

VVS nr.  

Udløb (mm) 25 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,48 

Motorydelse Hk 0,5 

Max løftehøjde (m) 11 

Max kapacitet 170 

Vægt (kg) 14 

Kabellængde (m) 10 



STARING STP2-480DW er en traditionel dykpumpe som samtidig er velegnet som »vandsuger«. 

STP2-480DW, en kompakt letvægtspumpe med høj effektivitet, som er udført i et epokegørende design 
med fast bund, der muliggør opsugning af vandrester ned til 1,0 mm vandstand. 

Kontra/klap ventil på suge siden gør at vandet ikke løber retur selv om pumpen stoppes. 

Bunden er forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke ødelægger/ridser overfladen den er 
placeret på. 

Afgangen på pumpen kan vendes således, at afgangen er vinkelret på pumpe. Dette er en stor fordel, når 
pumpen er placeret på gulv. Derved undgås knæk på slangen. 

Pumpen leveres med termosikring, 10 m tov, slangestuds monteret på 1” gevind, hvor storz kobling også 
kan monteres, samt 10mtr. Kabel med godkendt slagfast stik.  
 

STP2-480DWer velegnet til 

• Total tømning efter vandlækage 

• Total tømning af containere efter rengøring 

• Total tømning af svømmebassiner 

• Tømning af betondæk 

• Tømning af lavt liggende byggepladser 

 

Sættet består af: Pumpe, 15 mtr. Slange m. 
koblinger, storz, samt slagfast plastboks. 

 

STP2-480DW SÆT BOX 

» Fjerner ned til mindste dråbe « 
 

Pumpe med 15 

m. slange med 

kobling i slag-

fast plastboks 

Tekniske data: 

Type STP2-480DW 

DB nr. 2107736 

VVS nr.  

Udløb (mm) 25 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,48 

Motorydelse Hk 0,5 

Max løftehøjde (m) 11 

Max kapacitet 170 

Vægt (kg) 14 

Kabellængde (m) 10 


