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Intelligent vannforsyning
- og, i tillegg strøm til ditt gjerdeapparat!



SPS pumpesystemer har en intelligent oppbygning, men er meget enkle å bruke.

Produktet er spesielt utviklet med sluttbrukeren i fokus.

SPS pumpesystem har mottatt en rekke priser og anerkjennelser, inkludert det å 
ha blitt kåret til den totale vinneren på Enterprise Ireland NPA Innovation Arena 
i 2017.

Vi håper du liker vår oversikt som du finner nedenfor, og vi ser frem til å kunne 
tilby en deg en løsning som passer ditt behov.

Om SPS pumpestasjoner

Ara Maskin AS har nå gleden av å introdusere SPS 
solcelledrevne pumpesystemer i Norge!

En unik, helt uavhengig pumpestasjon som gjør at du nå 
slipper å frakte vann, eller å dra frem kabler for strøm til 
beitene!

SPS
Solcelledrevet

Pumpe og

Strømaggregat



Alt-i-ett solcelledrevne pumpestasjoner

Modeller:

SPS-35 | SPS-50H | SPS-70

Alle SPS-modeller leveres klar til bruk og krever minimalt med installasjon. 
Systemene leveres med sugeslange og batteri inkludert.

Plassèr systemet nær en vannkilde, legg sugeslangen ned i vannet og slå på 
systemet. Det er nå klart til bruk.

Vann vil suges opp og pumpes videre ved høyt trykk ved behov (trykkstyrt). 
Systemet fungerer automatisk og kan håndtere opp til åtte vannstasjoner samtidig, 
og pumper vannet i en avstand helt opp til 1,5 km fra pumpen, og med en 
løftehøyde på opp til 50 meter.

Hver enhet har også et eget 12 volts uttak som kan forsyne et gjerdeapparat med 
strøm.
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SPS-35

PV solcellepanel

Enkelt å frakte

Alt-i-ett konstruksjon

10 m kraftig suge-

slange som standard

Filter i rustfritt stål

Galvanisert stålkasse for 

styrke og varighet



SPS- 50H/70

To integrerte 

solcellepaneler integrert

Uttak for 

forsyningsslange

Enheten kan låses og boltes 

via 4 hull i bunnen til et 

betongunderlag el. for sikring

Enkelt å folde sammen 

for transport



Egenskaper

Enkel installasjon
• Legg sugeslangen ned i vannkilden.
• Koble din forsyningsslange til uttaket på enheten.
• Slå på systemet.

Kan brukes overalt
• Plasser helt enkelt systemet nær en vannkilde.
• Stasjonen suger vann fra kilden og pumper det ved høyt trykk helt 

opp til 1,5 km lengde.
• Trykkregulert, helautomatsik operasjon.

Krever ingen ekstern energi ved drift
• PV solcellepanelene krever kun dagslys for å lade batteriet.
• Batteriet driver deretter vannpumpen og det eksterne 12V-

uttaket.
• SPS-systemet fungerer derfor året rundt og drives bare med gratis energi 

hentet fra dagslys.

Sikkerhet mot tyveri
• Helt lukket galvanisert kasse i stål med 4 x 13 mm boltehull i bunnen av 

kassa.
• Om nødvendig, skru hele kassen fast i et betongunderlag.
• Lukk lokket og lås hengelåsen.
• Sikringsboltene er nå utilgjengelige fra utsiden, og beskytter stasjonen 

mot uønsket tilgang eller tyveri.

• Selvsmørende pumpe
• Beskyttelse mot tørrkjøring
• Termisk overbelastningsvern
• Intelligent kontrollsystem

• Beskyttelse mot lav batterispenning
• Automatisk trykkbryterfunksjon
• Holder konstant vanntrykket oppe

Tidsstyring via timer fås som opsjon



Teknisk informasjon

SPS Modell SPS-35 SPS-50H SPS-70

Pumpespenning 12V DC 12V DC 12V DC

Pumpetype Membran Membran Membran

Maks. volum/døgn 3500 l 4000 l 7000 l

Forhåndsinnstilt 
innkoblingstrykk

1,7 bar 3,4 bar 1,7 bar

Forhåndsinnstilt 
frakoblingstrykk

2,4 bar 4,8 bar 2,4 bar

Maks. frakoblingstrykk 2,7 bar 5,5 bar 2,7 bar

Maks løftehøyde 25 m 50 m 25 m

Max sugehøyde (inn) 5 m 5 m 5 m

Uttak for 12 v gjerdeapparat Ja Ja Ja

Lengde sugeslange 5-30 m 5-30 m 5-30 m

Netto vekt (kg) 75 82 82

Dimensjoner* (cm) L x B x H 120 x 50 x 75 120 x 50 x 80 120 x 50 x 80

*solpaneler lukket
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