
NAUTILUS 

Lille pumpe. Stor ydelse. 
I overensstemmelse med DIN 14425,  
Dykpumper til brandvæsener

Det første valg til højvande og oversvømmelser.



Rosenbauer – NAUTILUS dykpumpe

Små enheder med en stor effekt.

NAUTILUS. Lille pumpe. Stor ydelse.

Hvert sekund tæller når højvande eller oversvømmelser forekommer. En hurtig reaktion med bortpumpning af vand fra 
rum og lavtliggende steder, forebygger både følgeskader og følgeomkostninger. NAUTILUS dykpumper fra Rosenbauer 
fungerer i enhver stilling og pumper endda spildevand væk. Udviklet til brug under de mest vanskelige forhold, NAUTILUS 
arbejder uhindret selv ved beskeden plads, lavtliggende kældre, tunneller, parkeringsgarager og kanaler. Det nye design af 
den kraftfulde lænsepumpe gør den blot endnu mere effektiv. 

Det slanke design og den pålidelige elmotor, NAUTILUS er let at bære og kan indsættes hvor der ikke er plads til større 
pumper. Den er let at transportere og kan hurtigt betjenes af en person.

Den nydesignede NAUTILUS dykpumpe fra Rosenbauer er certificeret i overensstemmelse med DIN 14425.

Hurtig hjælp ved højvande 
og oversvømmelser.
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NAUTILUS. Lille pumpe. Stor ydelse.

NAUTILUS dykpumpe - Rosenbauer

Lille, let og kraftfuld. 

NAUTILUS dykpumper fra Rosenbauer har med succes 
været brugt ved oversvømmelser i årevis. Det er resulta-
tet af Rosenbauers know-how gennem 100 års erfaring i 
pumpeteknologi. Med de mange fordele i betjening, den 
høje bærekomfort, den enestående ydelse under vanskelige 
forhold, så er det pumpen, der vælges af beredskaber til 
indsats ved højvande og oversvømmelser. 

De indlysende fordele ved NAUTILUS:

Enkel betjening
 ▪ Let at transportere af en eller to personer
 ▪ Fungerer stående, liggende eller helt nedsænket
 ▪ Utallige anvendelsesmuligheder takket være det 
kompakte design

Hurtig indsats
 ▪ Hurtigt indsat med kun nogle få greb
 ▪ Høj ydelse og lav vægt
 ▪ Hurtig indsats mod vand, slam og sand

Pumper næsten det hele væk
 ▪ Kan sænke vandstanden helt ned til 4 mm  
med NAUTILUS 4/1 og ned til 8 mm  
med NAUTILUS 8/1 

 ▪ Gør rengøringsarbejdet lettere
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510 l/min
935 l/min

420 l/min

NAUTILUS 4/1 ECONAUTILUS 4/1NAUTILUS 8/1

Rosenbauer – NAUTILUS dykpumpe

Dykpumpen til de hurtige resultater.

Minimal vægt. Maksimal ydelse.

NAUTILUS fra Rosenbauer er en af de mest kraftfulde 
elektriske dykpumper i sin klasse. Den ekstra kraft og 
ydelse er afgørende under indsats. Fordi jo hurtigere 
vandet er pumpet væk, jo mindre vandskade. For at 
imødekomme de forskellige behov under indsats, kan 
NAUTILUS dykpumper leveres i tre forskellige model-
ler. De er kendetegnet ved deres ydelse og den 
nødvendige strømforsyning.

Kan suge ved meget lav vandstand uden der skal 
monteres ekstraudstyr

Denne udførelse betyder, at der kan pumpes helt ned til 
nogle få millimeter. NAUTILUS 4/1 pumpen suger ned til 
4 mm resterende vand og NAUTILUS 8/1 ned til 8 mm 
resterende vand. 

Den store fordel: I kontrast til mange andre dykpumper 
på markedet, så skal der ikke anvendes supplerende 
komponenter til af eller påmontering på NAUTILUS.

Pumpeydelsen læses som liter pr. minut  
ved 10 meters pumpehøjde: 
Svarende til 1 bar
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NAUTILUS dykpumpe - Rosenbauer

Kraftfuld opstart

Takket være motorværnet, kan pumpen kraft udnyttes selv 
ved en begrænset spænding. Der fås NAUTILUS 
dykpumper, der kan drives af generatorere fra kun 3 kVA. 

Egnet til at pumpe i spildevand

En kraftfuld dykpumpe skal også kunne pumpe vand, 
der er tilsmudset og opblandet med sand, mudder eller 
grus. NAUTILUS 4/1 kan arbejde i tilsmudset vand med 
kornstørrelse op til 8 mm, og NAUTILUS 8/1 op til 10 mm.

Kraftfuld og fleksibel: selv 
snavset vand pumpes væk, 
næsten uden der noget 
tilbage. 
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Rosenbauer – NAUTILUS dykpumpe

Let at transportere. Enkel at betjene.

Lille pumpe - Store opgaver.

Lav vægt

En virkelig fordel ved NAUTILUS 
dykpumpe er den lave vægt. 
Kombinationen af lav vægt, kompakt 
design, og stor ydelse gør den 
uovervindelig. 

Let at transportere

Takket være det ergonomisk udfor-
mede bærehåndtag, kan NAUTILUS 
dykpumpen bæres let og ubesværet 
af en eller to personer. 

NAUTILUS er simpelt PUMPEN til indsats ved oversvømmelser. Beskeden plads, oversvømmelse af lavtliggende kældre 
og smalle kanaler er præcis de steder hvor NAUTILUS viser sine fordele. På steder hvor større pumper kun vanskeligt kan 
indsættes, er NAUTILUS dykpumper det perfekte valg takket være de små dimensioner og den lave vægt.

Servicevenlig og minimal 
vedligeholdelse

Ved vedligeholdelse i området ved 
skovlhjulet, placeres pumpen blot 
opretstående, og det klares af en per-
son. Da pumpens si blot er fastgjort 
med tre skruer, er det let at fjerne sien 
og rengøre skovlhjulet for urenheder. 
For at beskytte pumpen og sikre en 
lang levetid, skal pumpen skylles med 
rent vand efter hvert brug.
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NAUTILUS dykpumpe - Rosenbauer

100 % vandtæt 

For at NAUTILUS dykpumpen kan arbejde under vand, skal den være fuldstæn-
dig tæt. Takket være den dobbelte tætning af de elektroniske dele fra de våde 
område, kan der ikke trænge så meget som en dråbe vand ind i motorhuset 
eller til elektronikken. En inspektionsluge i det våde område muliggør en inspek-
tion af, om pumpen er indsatsklar.

Robust og holdbar

Den robuste NAUTILUS dykpumpe er 
nærmest uforgængelig og ekstremt 
pålidelig. Pumpen har kun få elektriske 
komponenter og disse er dobbelt-
isoleret fra det våde område, det er 
ekstremt pålideligt og fejlsikkert. Hvis 
skovlhjulet skulle blive blokeret, så vil 
motorværnet automatisk afbryde moto-
ren og beskytter den mod varig skade.

Slankt design

En afgørende fordel ved NAUTILUS 
dykpumper er deres kompakte 
design. Det gør den velegnet til 
indsættelse under alle forhold med 
beskeden plads, snævre kanaler 
og lavtliggende brønde. Den 
strømlinede form sikrer også en let 
og pladsbesparende fastgørelse i 
brandkøretøjet.

Uforgængelig, pålidelig 
og altid pålidelig til  
pumpeopgaver. 
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Rosenbauer – NAUTILUS dykpumpe

Højteknologisk dykpumpe ned nyt udseende.

Afprøvet og testet teknologi - nyt design.

For at gøre NAUTILUS endnu mere fleksibel, brugervenlig og hurtigere, har Rosenbauer modificeret designet, afprøvet 
og testet dykpumpen. Det der er blevet bibeholdt er Rosenbauers pumpeteknologi, der er blevet testet i praksis. Den 
nye ergonomi og sikkerhed er endnu flere plusser. Et overblik viser i særdeleshed fordelene ved det nye design.

Ergonomi: Håndtering af NAUTILUS dykpumper er et 
resultat af brugernes behov for ergonomiske løsninger. 
Der er sikret god plads i området for tilkobling for at 
muliggøre let, hurtig og brugervenlig til og frakobling af 
slangen. Nautilus er kompatibel med alle forekomne kob-
lingssystemer.

Kompatibel: Hvis adgang ikke er mulig eller en manuel 
placering af NAUTILUS ikke er mulig, kan pumpen hejses 
på plads ved hjælp af en line. Herudover bør linen anven-
des for at sikre, at dykpumpen ikke bliver skyllet væk i 
vandstrømmen. For at kunne fastgøre en line til NAUTILUS 
let og sikkert, er der placeret et løfteøje med stor åbning 
til fastgørelse af en line. Det garanterer 100% kompatibili-
tet med en karabinhage.

  Pumpehus

Den nye ergonomi og  
sikkerhed er flere plusser. 
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NAUTILUS dykpumpe - Rosenbauer

  NAUTILUS 
Pumpeteknologi

Sikkerhed: NAUTILUS dykpumpe er monteret med et 
20 meter langt H07RN-F kabel. Længden på kablet skal 
sikre, at der ikke forekommer elstik i et vådt område.  
For at sikre, at kablet ikke beskadiges, er kabelholderen 
integrereret med en aflastning af kablet.

Komfortabel: Det store bærehåndtag på højre og ven-
stre side af pumpen er kuldebeskyttet. Det forhindrer, at 
håndtagene fryser til og sikrer en komfortabel transport af 
dykpumpen. På grund af den lave vægt og de ergonomisk 
udformede bærehåndtag, kan NAUTILUS let transporteres 
af en person.

Afgangsventiler

Øverste leje

Pumpeaksel

Motor

Rotor

Nederste leje

Pumpens elektronik

Inspektionsåbning til kontrol af 
pakningsring

Motor og pumpehus

Pumpehus

Akseltætning

Bærehåndtag Løfteøje
Aflastning af kabel og holder 
til kabel

Pakdåse

Skovlhjul

Sugesi

9



Rosenbauer – NAUTILUS dykpumpe

En ide - tre muligheder.

NAUTILUS 4/1

 ▪ Anvendes med generatorere fra  
5 kVA

 ▪ 20 % højere ydelse end krævet i  
DIN standard

 ▪ Strømforsyning 230 V og 1 fase
 ▪ Certificeret i overensstemmelse 
med DIN 14425 Type 4/1

 ▪ Supplerende testet i overensstem-
melse med EN 60335-2 for private 
husholdninger

Innovative dykpumper til ethvert behov.

NAUTILUS 4/1 ECO

 ▪ Specielt udviklet til anvendelse 
med generatorere fra 3 kVA

 ▪ Elmotor med et strømforbrug 
på1.84 kVA

 ▪ Lavt strømforbrug ved opstart 
grundet vægtoptimert plastik 
skovlhjul

 ▪ Strømforsyning 230 V og 1 fase
 ▪ Certificeret i overensstemmelse 
med DIN 14425

NAUTILUS 8/1

 ▪ Dykpumpe med maksimal ydelse 
 ▪ 17 % højere ydelse end krævet i  
DIN standard

 ▪ Forsyningsspænding 400 V og  
3 faser

 ▪ ON-OFF afbryder 
 ▪ Certificeret i overensstemmelse 
med DIN 14425 Type 8/1 and ÖBFV 
standards sheet

 ▪ Display, der viser ukorrekt omløbs-
retning og polaritet samt omskifter-
kontakt til ændring af omløbsretning

Det er en af Rosenbauers målsætninger, altid at tilbyde indsatsmandskab 
det højeste niveau af ydelse og kvalitet. Ydelser og kapaciteter på NAUTILUS 
dykpumper overstiger de krævede værdier i DIN standard 14425 for dyk-
pumper med elektrisk motor til beredskaber.
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Innovative dykpumper til ethvert behov.

Tekniske data

Type NAUTILUS 4/1 ECO NAUTILUS 4/1 NAUTILUS 8/1

Forsyningsspænding 230 V / 1 ~ / 50 Hz 115 V / 1 ~ / 50 Hz 230 V / 1 ~ / 50 Hz 230 V / 1 ~ / 60 Hz 400 V / 3~ / 50 Hz

Strømforbrug 1.84 kVA 
cos φ 0.98

1.73 kVA 
cos φ 0.98

2.07 kVA 
cos φ 0.99

4.2 kVA
cos φ 0.8

Effekt 1.2 kW 1.1 kW 1.49 kW 1.54 kW 2.8 kW

Nominel ydelse 8 A 15 A 9 A 6 A

Tilslutningskabel HO7RN-F3G1.5 H07BQ-F 3G2.5 H07RN-F 3G1.5 H07RN-F 4G1.5

Kabellængde 20 m

Afgange G 2 ½ " ext. gevind

Største diameter for 
urenheder(Ø)

8 mm 10 mm

Minimum sugehøjde 
ned til

4 mm 8 mm

Vægt inklusive kabel 22 kg 23 kg 30 kg

Dimensioner (Ø x H) 250 x 436 mm 250 x 455 mm 259 x 485 mm

Nominel ydelse 400 l/min ved 1 bar  
(= 10 m pumpehøjde)

_ 400 l/min ved 1 bar  
(= 10 m pumpehøjde)

800 l/min ved 1 bar 
(= 10 m pumpehøjde)

Kapaciteter Ydelse 
(l/min.)

Tryk  
(bar)

Ydelse
(l/min.)

Tryk  
(bar)

Ydelse 
(l/min.)

Tryk 
(bar)

Ydelse 
(l/min.)

Tryk
(bar)

Ydelse
(l/min.)

Tryk
(bar)

670 0 700 0 710 0 740 0 1,330 0

600 0.5 580 0.5 640 0.5 620 0.6 1,170 0.5

420 1 360 1 510 1 480 1 935 1

150 1.5 250 1.25 260 1.5 250 1.5 600 1.5

0 1.7 0 1.6 0 1.6 0 1.75 120 2.0

0 2.1

Omgivelsestemperatur -15 to 35 °C

Temperatur pumpet 
materiale

0 til 35 °C, temperatur op til max. 60 °C

pH værdi pumpet 
materiale

6 til 8

Maksimal neddyk-
ning af pumpe

18 m

Motorens spole, 
isolationsklasse

F (155 °C)

Beskyttelsesklasse Pumpe uden stikforbindelse IP 68
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NAUTILUS
Det første valg til højvande og oversvømmelser.
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Ordre data
NAUTILUS 4/1 ECO NAUTILUS 4/1 NAUTILUS 8/1

NAUTILUS med Storz B kobling 16146A-001 977234-001  543049-001

NAUTILUS med gevindtilslutning  
G 2 1/2" ext. gevind 16146A-003 977234-003  543049-003

Pumpe sæt – 93200001 –

Personnel protection equipment PRCD-S 
(operated via house installation) – 933008 933007

Personnel protection equipment PRCD-K 
(operated via power generator) – 933009 –

Niveauafbryder – 933060 933085

B-bøjning 90° – 268020 268020

Holder til køretøj 970334-001 970334-001 970334-002

PRCD-S sikkerhedskontakt for NAUTILUS 8/1

Hvis en 400 V dykpumpe ikke anvendes med strømforsy-
ning fra en DIN 14685 generator, men i stedet er tilslut-
tet en installation i en bygning, skal den mobile motorbe-
skyttelse tilsluttes på samme måde som en forlængerled-
ning tilsluttes mellem forbrugssted og stikkontakt. Vær 
opmærksom på national lovgivning! 

NAUTILUS 4/1 pumpesæt

 ▪ NAUTILUS 4/1med Storz B kobling
 ▪ Slangenøgle ABC DIN 14882
 ▪ Brandslange B 20, længde: 20 m
 ▪ B-strålerør
 ▪ B-bøjning 90°
 ▪ Skamfilingspude
 ▪ Slangekrog
 ▪ Ophalerline i taske og med karabinhage: 20 m
 ▪ Slangebærestrop
 ▪ Slangekurv med 2 bærehåndtag
 ▪ Dimensioner 615 x 455 x 450 mm

PRCD sikkerhedskontakt for NAUTILUS 4/1

Hvis en dykpumpe ikke anvendes med strømforsyning fra en 
DIN 14685 generator, men i stedet er tilsluttet en installati-
on i en bygning, skal den mobile motorbeskyttelse tilsluttes 
på samme måde som en forlængerledning tilsluttes mellem 
forbrugssted og stikkontakt.

933007 970334-001 / 970334-002933008 / 933009

Tekst og illustrationer er ikke bindende. På billederne kan der være vist ekstraudstyr, der kun leveres mod merpris. Vi forbeholder os ret til ændringer grundet den tekniske udvikling. 

www.rosenbauer.com Follow us on


