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Algemeen 

De toepassing voor deze unit, is het op druk houden van de waterdruk op de Rhima vaatwasser
of het Rhima osmose systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ingebouwde drukopvoerpomp
en een buffertank (breektank) met vlottersysteem. 
Het systeem zal  volautomatisch aan / uitschakelen wanneer er water gevraagd wordt 
door het aangesloten vaatwassser / osmose systeem .  

Ook bij een beperkte watertoevoerdruk , is door toepassing van de buffertank een 
constante  optimale uitgangsdruk te realiseren. 
De drukopvoerpomp heeft een ingebouwde droogloopbeveiliging om de pomp te beschermen.    

 

Installeren. 

De unit is uitgevoerd  met ¾ “ buitendraad aansluitingen . Met flexibele slangen wordt 
toevoer aangesloten op de aansluitkoppeling  achter op de zwarte kast. De bovenaansluiting 
van de Presflowunit is de uitgaande aansluiting. ( 3/4'' buitendraad aansluiting).
 
 ! Laat eerst de buffertank voldoende vollopen met water voordat men de stekker van de 
pomp aansluit. Het vullen van de buffertank stopt automatisch als deze vol is. In de buffertank 
is een mechanisme vlotter gemonteerd die de watertoevoer zal afsluiten.
 
Controleer of het vlottermechanisme goed werkt en het vullen van de tank stopt.
Vul bij de eerste keer draaien van de pomp, met de uitgaande slang, eerst een emmer zodat alle lucht
uit het systeem is.
 
Installeer bij de noodoverloop een afvoer  die controleerbaar is op water doorvoer.(Trechter 
sifon.)  
 

Werking  
De unit is fabrieksingesteld en zal afslaan wanneer er geen afname meer is. Bij afname 
van water zal  automatisch de druk op het juiste niveau gebracht worden door de 
ingebouwde drukpomp. Boven de 1 a 2 l/min, zal de drukpomp continu blijven draaien. 
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Technische specificaties  

 

 

 

 

 

 

 

Maten & Gewicht 

Breedte  
Diepte  
Hoogte 

500 mm. 
300 mm.  500 mm. met drukregelaar 
820 mm. 

Drinkwateraansluiting 3/4” Man. 

Aansluiting na drukregelaar 3/4” Man. 

Noodoverloop DN50 

Gewicht leeg 25 kg 

Technische kenmerken pomp  

Max. capaciteit 3.5 m³/u 

Max. druk  4,0 bar. 

Beschermingsklasse IP68 

Vermogen (P2) 500   Watt 

Spanning 230 Volt 50 Hz 

Maximale watertemperatuur 30°C 
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De Schone Kunst van Vaatwassen 

 
 

   RHIMA Nederland B.V. 
    Energieweg 4-6  3762 ET 
   Postbus 17  3760 AA 
   SOEST 
   Tel.  (035) 6098181 
   Fax  (035) 6098180 
   E-mail: service@rhima.com 


	Breektank 100l Voorblad.pdf
	Naamloos




