
Модулната система за повишаване на налягането в мрежата за питейна вода 
ProHydro се предлага като краен продукт, готов за директно инсталиране на стро-
ителната площадка. 
Осигурява повишаване на налягането в смесителите, душ-батериите и останали-
те консуматори в дома, при недостиг на налягане в централната водоснабдителна 
мрежа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• При високо разположени водочерпни арматури и 

недостатъчно налягане

• При преодоляване на възвишения, водни течения, 
пътища, ж.п. линии и др

ПРЕДИМСТВА
• Краен завършен продукт с интелигентна 

конструкция и компактен дизайн

• Готово проектно решение, което удовлетворява 
всички ваши изисквания

• Широка гама възможни конфигурации

• Пести време и разходи

• Лесна връзка със съществуващата водоснабдителна 
мрежа

• Водоплътност и здравина, гарантирани от 
висококачествени материали

• Ниски експлоатационни разходи и дълъг живот

• Малките размери и ниското тегло улесняват 
транспорта и монтажа

ProHydro

Модулна система за повишаване на налягането 
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Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

ProHydro се предлага в различни диаметри на шахтата, подходящи за раз-
лични дълбочини на полагане, условия на натоварване, брой и тип помпи.

PIPELIFE изготвя за вас проекта на ProHydro безвъзмездно.
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КОНТРОЛНО ТАБЛО

Възможни са различни конфигурации на из-
пълнение на шахтата, вход/изход, арматури 
и тръбни връзки, отговарящи на проектните 
изисквания на проектанта или строителя.

Pipelife предлага проектни изчисления при 
конкретни параметри на възложителя, чер-
тежи и монтажни планове, позволяващо 
безпроблемна инсталация и експлоатация на 
съоръжението.

ProHydro е асемблиран от висококачествени 
пластмасови материали и елементи (фитинги 
и тръби) производство на Pipelife, арматури, 
помпени агрегати и елементи за тях на дока-
зани европейски производители, гарантира-
щи качество и дълъг експлоатационен живот.

Помпената станция е предварително оком-
плектована с монтирани в нея всички необ-
ходими арматури и тръбни връзки.

Специално моделирана, оразмерена и изпъл-
нена шахта/черпател.

Изключително здрава и устойчива при екс-
тремни теренни условия.

Устойчива и при високи подпочвени води.

ProHydro е може да се окомплектова с 
различни по размер и натоварване капаци, 
съгласно БДС EN 124.

Пълна автоматизация на работния процес на 
помпата.

Различни режими на работа. Известяване за 
аварии и др.


