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Yhden pumpun keskukset  

Ominaisuudet:
• Yhden pumpun ohjauskeskus alu-profiilikotelossa

• Leveys 240 mm, harmaat päädyt

• Tolppaan tai seinään asennettava luja 
 alumiinikotelo kolmiokantalukolla

• Punainen/vihreä LED-merkkivalo  
 molemmilla puolilla muovipäädyissä

• Vihreä LED-merkkivalo ilmoittaa virran olevan 
 kytkettynä ja punainen hälytysvalo ilmoittaa 
 moottorisuojan laukeamisesta tai 
 ylärajahälytyksestä

• Rele potentiaalivapaalla kärjellä

• Siemens Sirius 5,5 kW kontaktori elektronisella 
 lämpöreleellä 3-12 A (1,1–5,5 kW moottoreille)

• Moottorin termistorin kytkentämahdollisuus

611012903  FPC Plus Light

611013003  FPC Plus Light HP
Ominaisuudet:
• Yhden pumpun ohjauskeskus 
 alu-profiilikotelossa huoltopistorasialla

• Tolppaan tai seinään asennettava luja
 alumiinikotelo kolmiokantalukolla

• Leveys 240 mm, harmaat päädyt

• Punainen/vihreä LED-merkkivalo molemmilla   
 puolilla muovipäädyissä 

• Vihreä LED-merkkivalo ilmoittaa virran olevan 
 kytkettynä ja punainen hälytysvalo ilmoittaa 
 moottorisuojan laukeamisesta tai    
 ylärajahälytyksestä

• Rele potentiaalivapaalla kärjellä

• Siemens Sirius 5,5 kW kontaktori elektronisella   
 lämpöreleellä 3-12 A (1,1–5,5 kW moottoreille)

• Moottorin termistorin kytkentämahdollisuus

• Käyttötuntilaskuri

• Käsi-0-automaattikytkin

• Keskuksen kotelointiluokka IP 44

• Sisältää putkilaipan

• Käyttötuntilaskuri

• Käsi-0-automaattikytkin

• Huoltopistorasia + vikavirtasuoja

• Keskuksen kotelointiluokka IP 44

• Sisältää putkilaipan

Ominaisuudet:
• Hulevesipumppaamon keskus     
 polykarbonaattipiharasiakotelossa

• Tolppaan asennettava yhden pumpun ohjauskeskus

• Punainen hälytysvalo ilmoittaa moottorisuojan   
 laukeamisesta tai ylärajahälytyksestä

• Potentiaalivapaa kosketintieto hälytyksen siirtoon

• Käsi-0-automaattikytkin

• max pumpputeho 4 kW

• Minimi tilauserä 10 kpl

611018601  FPC Hule 



Kahden pumpun keskukset

611012102  FPC Plus 2
Ominaisuudet:
• Kahden pumpun releohjattu ohjauskeskus   
 alu-profiilikotelossa 

• Leveys 400 mm, harmaat päädyt

• Tolppaan tai seinään asennettava luja 
 kahden pumpun keskus vuorottelukäytöllä

• Punainen/vihreä LED-merkkivalo molemmilla   
 puolilla muovipäädyissä

• Vihreä LED-merkkivalo ilmoittaa virran olevan 
 kytkettynä ja punainen hälytysvalo ilmoittaa 
 moottorisuojan laukeamisesta tai ylärajahälytyksestä

• Rele potentiaalivapaalla kärjellä 

• Siemens Sirius 5,5 kW kontaktori elektronisella   
  lämpöreleellä 3-12 A (1,1–5,5 kW moottoreille)

• Käyttötuntilaskurit

• Moottorin termistorin kytkentämahdollisuus

• Käsi-0-automaattikytkin

• Keskuksen kotelointiluokka IP 44

• Keskuksessa Fiboxin CE-merkki ja    
 sisällä keskuksen dokumentit

• Sisältää putkilaipan

HUOM. Keskuksen kytkentää helpotettu merkittävästi!

611015602  FPC Plus 2 Log

Ominaisuudet:
• Logiikkaohjattu yhden tai kahden pumpun   
 ohjauskeskus alu-profiilikotelossa 

• Leveys 400 mm, harmaat päädyt

• Perusominaisuudet kuten edellä releohjatussa   
 pumppukeskuksessa sekä useita lisäominaisuuksia

• Lämmittimellä varustettu keskus pohjoisiin   
 olosuhteisiin

• Voidaan ohjata painelähettimellä ja vipoilla

• Voidaan käyttää myös yhden pumpun ohjauksessa

• Ohjelman kieli suomi/ruotsi

• Sisältää putkilaipan

• Toiminnalliset ominaisuudet selviävät käyttöohjeesta

HUOM. Keskuksen kytkentää helpotettu merkittävästi!



www.fibox.fi

Fibox Oy Ab
Keilaranta 19 
02150 Espoo

Tel. (0)207 785 700
Fax (0)207 785 702
E-mail: info@fibox.fi

code: 9637220

Pumppukeskusten lisätarvikkeet:

611008501  Seinäkiinnityspelti 
yhden pumpun keskuksille

619701701
619701801 
• Soveltuvat käytettäväksi kaikissa pumppukeskuksissa

3596026  Putkilaippa  

6418074087850

3423065 EPA 2160 Putkilaippa  

611008701 Seinäkiinnityspelti 
kahden pumpun keskuksille

GSM-modeemihälytys muovisessa piharasiassa
GSM-modeemihälytys MNX-kotelossa


