
 

            ELÄ HYVIN – ASU PAREMMIN 

 

 LIVE WELL OY MYYTÄVÄT TUOTTEET 
 
PUMPPUTUOTTEET    hinnat sisältävät ALV 24% 
 
Nira 6B käsipumppu 1" pahvipakkaus     199,97 euroa + rahti 12,00 euroa 
Nira 67 harm. kaivop. + sylinteri   829,34 euroa + rahti 17,00 euroa 
Nira 1 Antiikki kaivopumppu (2,50M)   990,46 euroa + rahti 22,00 euroa 
Nira 3B kaivopumppu (2,50M)   699,50 euroa + rahti 22,00 euroa 
 
KYSY VARAOSIA NIRA PUMPPUIHIN! 
 
OPAL puutarhapumppu JGP8005 (ei juomavedelle)  96,60 euroa + rahti 15,00 euroa  
GRUNDFOS  puutarhapumppu JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5M   312,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
GRUNDFOSvesiautomaatti JP 4-47 PT-H 20L 1x230V 1,5M 370,00 euroa + rahti 22,00 euroa 

MARINA avokaivopumppu SVM 100-S 15m KAAP (1V-1.1kW) 527,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
MARINA avokaivopumppu SC 5-F 20m KAAP (3V-1.35kW) 623,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
Moottorinsuojakatkaisja KATKO PS16/5 ILM.KOT.3,6-6,0A  132,90 euroa + rahti 12,00 euroa          
(sisältää kotelon) 
OPAL vesipumpun imuletku pohjaventtiilillä 10m  65,20 euroa + rahti 15,00 euroa 
 
MYYMME MYÖS PUMPPULOHJAN TUOTTEITA KYSY TARJOUSTA! 
 

KAIVOTUOTTEET 
 
KAIVONRENKAAT    HINTA 
halk cm x korkeus cm paino noin kg/kpl 
   
120x50  500   145,00 euroa+ rahti 38,00 euroa 
100x50  350   98,00 euroa + rahti 38,00 euroa 
80 x 50  225   76,00 euroa + rahti 38,00 euroa 
100x100  700   159,00 euroa + rahti 38,00 euroa 
80x 100  450   119,00 euroa + rahti 38,00 euroa 
 
KAIVONKANNET    HINTA 
halkaisija cm  paino noin kg/kpl 
   
120  250   155,00 euroa+ rahti 38,00 euroa 
100  170   98,00 euroa + rahti 38,00 euroa 
80   80   76,00 euroa + rahti 38,00 euroa 
 
ALUMIINILUUKKU paino noin kg/kpl  HINTA 
(Lukittava) 
 
52x50  5   220,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
52x52, tuuletusputki 5   225,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
62x62  6   220,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
62x62, tuuletusputki 5   240,00 euroa + rahti 22,00 euroa 
   
KAUTTAMME MYÖS JATKOJOHDOT JA PUUTARHALETKUT 
 



 

 

Nira 6B öljy- ja vesipumppu 1" kierrelaipoilla, toimitetaan pahvipakkausessa. 

Pääosin ruostumaton käsipumppu, joka sopii mm. öljyn, glykolin ja myös talousveden pumppaamiseen.  

Pumppu on kätevä kesämökkikäytössä saunan vesipumppuna tai öljysäiliöissä. Voit valita pelkän 
pumpun tai Nira 6B pumppusetin, josta löydät kaikki asennuksessa tarvittavat lisäosat imuputkea ja 
paineletkua lukuunottamatta. Nira 6B käsipumppu on saatavissa myös Viton-tiivisteillä, jotka kestävät 
esim. bensiiniä. 

 
Pumppua asennettaessa huomioitava, että imuputken pituus vaikuttaa pumpun maksimi-. 
imukorkeuteen. Imuputkena käytetään tavallisesti P 1" (32 mm) putkea, johon pohjaventtiili asennetaan.  

Pumppu kestää hetkellisesti n. 3 bar paineen. Pumppua ei saa asentaa verkkoon, jossa se on 
jatkuvasti paineen alaisena. Jos pumppua käytetään talousveden pumppaukseen ja pumppua 
säilytetään paikassa, missä on jäätymisvaara, muista tyhjentää pumppu huolellisesti vedestä. 
Toimitetaan pahvilaatikossa. 
Kun pumppu liitetään polttoainesäiliöön, varmista ettei säiliö pääse tyhjenemään itsestään (lappoilmiö). 

 

 Värit sininen, tummanpunainen ja harmaa 

Nira 67 harmaa, moderni kaivopumppu piha- ja porakaivoihin. 

Tämä tyylikäs painepumppu sopii sekä tavallisiin pihakaivoihin että myös porakaivoihin. Nokkaputki on 
varustettu sisäkierteellä, johon voidaan kätevästi liittää standardi letkuliitin puutarhaletkulle, jolloin 
pumpulla voidaan siirtää vettä kauemmaksikin, myös pumppua korkeammalle. Porakaivokäytössä 
pumpun sylinteri voidaan asentaa jopa 20 metrin syvyyteen lisäputkimoduuleja käyttäen. Saatavana 
useita eri värivaihtoehtoja - pumpun komposiittirakenteinen yläkuori voidaan myös jälkikäteen vaihtaa 
toisen väriseksi. Pakkaus on kevyt ja helposti kuljetettava. 

• Yläkuoren värit: sininen, tummanpunainen, harmaa - alakuori ja jalustalaippa silumiinivalua. 
• Ruostumaton, jäätymätön rakenne. 
• Kaivopumppusetti, sisältää 2x1m putkimoduulit sekä sylinterin 0,5m. 



 

 

    
 

Antiikkipumppu on tyylikäs valurautainen jäätymätön pumppu pihakaivoihin. 

Setti sisältää täydellisen pihakaivopumpun. Pumpun pituus koottuna kaivon kannesta sylinterin 
alapäähän on n. 2,5 m. Sylinterin alapäässä on sisäkierre, johon voidaan tarvittaessa asentaa 40 mm 
imuputki ja pohjaventtiili, mikäli imuputki ylittää 1,5m syvyyden. Putken pituus voi olla maksimissaan 
6m. Pumpun valurautainen runko-osa on muovipinnoitettu sisäpuolelta. 

 

 

 

   
 

Klassinen jäätymätön pihakaivopumppu. 

Klassinen pihakaivopumppu on edullisempi malli tyylikkäästä pumpusta, joka on tarkoitettu juoma- ja 
talousvedelle. Pumpun koko pituus on n. 3,5 m ja asennettuna kaivon kannesta sylinterin alapäähän n. 
2,5 m. Sylinterin alapäässä, johon voidaan tarvittaessa asentaa imuputki jatkoksi ja lisäksi pohjaventtiili, 
jos imuputki yli 1,5m. Putken pituus voi olla maksimissaan 6 m. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

PUUTARHAPUMPPU JGP8005 (HUOM EI JUOMAVESIKÄYTTÖÖN) 

PUUTARHAPUMPPU JGP8005 OPAL 
 
Sopii mainiosti kesävesijärjestelmän pumpuksi puutarhan kasteluun ja saunaveden ottamiseksi ja on 
edullinen vaihtoehto kesäajaksi. Kesävesijärjestelmän saa koottua imuputkesta, jossa on pohjaventtiili, 
sähköroikasta ja puutarhaletkusta. Järjestelmän asennus on helppoa ja onnistuu myös kätevästi ”tee se 
itse henkilöltä”. 
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz; Teho: 800 W; Kapasiteetti: 3 200 l/h; Max nostokapasiteetti: 38 m 
(vaakatasossa); Max. Imukorkeus: 8 m; Max käyttöpaine: 3,8 bar; 1" putkiliitos; Maksimi veden 
lämpötila 35°C; CE, EMC, GS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUUTARHAPUMPPU GRUNDFOS JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5M 

 



 

UUTUUS! Toimintavarma puutarhapumppu kotitalouksiin juoma- ja talousvedelle. 

JP-pumppu on helppo asentaa mihin vain haluat; järven reunalle, vesikaivon viereen tai 
kasvihuoneeseen, kunhan se on vain sateensuojassa. 

Tuote-edut: 

Pumppujen työhevonen. 

• Itseimevä, yksijaksoinen vesiautomaatti. 
• Pumpun pesä ruostumatonta terästä tekee pumpusta erittäin luotettavan ja kestävän. 
• Siemenveden täyttäminen on nopeaa ja helppoa. 
• Kahva helpottaa pumpun kuljettamista. 

Käyttökohteet: 

• Kotitalouksien vedenottoon puutarhassa, kesämökeillä ja haja-asutusalueilla 

• Vedenottoon rengaskaivoista, järvestä ja vesisäiliöistä 
• Puutarhanviljelyyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESIAUTOMAATTI GRUNDFOS JP 4-47 PT-H 20L 1x230V 1,5M 

Vesiautomaatti JP 4-47 PT-H 850W 
Vesiautomaatti JP 4-47 PT-H 20L JP- vesiautomaatti painesäiliöllä. Varustettu kalvopainesäiliöllä, 
painemittarilla ja painekatkaisijalla, joka käynnistää ja sammuttaa pumpun käytön mukaan. Soveltuu 
hyvin kohteisiin, missä veden käyttö on vähäistä mutta usein toistuvaa, esim. kesämökin 
vesijärjestelmät. Painesäiliö vähentää pumpun käynnistyksiä ja pidentää siten pumpun käyttöikää. 

• Vedenotto jopa 8 metrin syvyydestä. 



 

• Painesäiliö varastoi paineistetun veden käyttövalmiiksi varmistaen sen, ettei pumppu käynnisty 
vähäisemmän kulutuksen aikana. 

• Sisäänrakennettu painekytkin rekisteröi kulutuksen vaihtelun lukemalla säiliön painehäviötä 
• Automaattinen käynnistys-pysäytys -toiminto painekytkimen ja painesäiliön ohjaamana 
• Painesäiliö vähentää käynnistyksiä ja pysäytyksiä 
• Kun hana avataan, vesi kulkee pumpun läpi. 
• Kun pumppu on paineistettu, vesi kulkee 5-tieventtiilin läpi. 
• Kun hana on suljettu, säiliö täyttyy paineistetulla vedellä ennen kuin pumppu pysähtyy. 
• JP-vesiautomaatti painesäiliöllä ei sisällä takaiskuventtiiliä. Se pitää ostaa erikseen ja asentaa 

veden takaisinvirtauksen ja pumpun käynnistymisen estämiseksi painehäviön vuoksi. 

 

MARINA AVOKAIVOPUMPPU SCM 6-F 20m KAAP (1V-1.6kW) 

Laadukas, tehokas ja kestävä moniportainen 1- vaihe avokaivopumppu puhtaalle vedelle. Soveltuu 
vedensaantiin kotitalouksissa, maataloudessa, vapaa-ajan asunnoissa sekä teollisuudessa. Pumppu 
asennetaan rengaskaivoon. Kytketään mukana tulevan kytkentärasian kautta joka sisältää 
kondensaattorin ja kytkimen ylikuormitussuojalla (ampeeri). HUOM! Kytkentärasia on ehdottomasti 
asennettava kiinteästi kuivaan paikkaan 

 
Moottoriteho 1.6 kW 

Määritelty tilavuusvirta 6 m³/h 

Nimellisjännite 230 V 50/60Hz 

Nostokorkeus 70 m 

 
 

 
 



 

AVOKAIVOPUMPPU MARINA SC 5-F 20m KAAP (3V-1.35kW) 

Laadukas, tehokas ja kestävä moniportainen 3- vaihe avokaivopumppu puhtaalle vedelle Moniportainen 
avokaivopumppu puhtaalle vedelle. Soveltuu vedensaantiin kotitalouksissa, maataloudessa, vapaa-ajan 
asunnoissa sekä teollisuudessa. Pumpulla korvataan usein vanha 3-vaihepumppu. 
Vaatii rinnalle moottorisuojakatkaisijan, joka asennetaan sähkökeskukseen. Yrityksellämme on 
sähköluvat, joten asennus onnistuu helposti samanaikaisesti kuin pumpunkin asennus kaivoon. 
 

Moottoriteho 1.35 kW 

Määritelty tilavuusvirta 6 m³/h 

Nimellisjännite 400 V 50/60 Hz (kolmivaiheinen) 

Nostokorkeus 58 m  
 

  
 

MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA KATKO PS16/5 ILM.KOT.3,6-6,0A 

 
PS 16/5 
PS moottorinsuojakatkaisija sisältää kotelon 
Virta-asetus 3,6 - 6,0 A 
Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen 
 
Moottorisuojakatkaisija asennetaan sähkökeskukseen pumpun toimivuuden varmistamiseksi.. 
Yrityksellämme on sähköluvat, joten asennus onnistuu helposti samanaikaisesti kuin pumpunkin 
asennus kaivoon. 
 
 

 
 

IMULETKU POHJAVENTIILILLÄ AT-4 10M 

 
Vesipumpun imuletku pohjaventtiilillä 10m soveltuu hyvin kesävesijärjestelmiin juoma- talous- ja 
kasteluvesijärjestelmiin. 
Vesipumpun imuletku messinkisillä liittimillä. Letkun pituus 10 m. Maksimipaine 6 bar. Käyttölämpötila 
1-35 °C . 
 

 

 
 


