
Provedení:
Ponorné čerpadlo pro odpadní vody ze šedé litiny
Těleso motoru a čerpadla, a držák ucpávky z šedé litiny
Otevřené kanálové litinové oběžné kolo s mělnícími
destičkami
Těsnění dvojitou mechanickou ucpávkou, nezávislou na
směru otáčení a vloženou olejovou komorou
Výtlak DN 100
Motory všech čerpadel výhradně v nevýbušném provedení
Kabelový vývod na straně s krytem proti vytržení nebo
přeseknutí
Krytí IP 68 – plně ponorné

Použití:
Čerpání fekálií a splaškových vod s hrubými a vláknitými
částicemi
Vestavba do přečerpávacích jímek a zařízení
Také v provedení suchá jímka – vertikální nebo horizontální
poloha (dodržet režim provozu S3)

Rozsah dodávky:
Čerpadlo s 10 m kabelem
Bez instalačních dílů a podpěrného stojanu
Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství

Výhody produktu:
provoz bez ucpání díky desce na řezání vláken a
volnému průchodu 80 mm
velmi vysoký čerpací výkon
provedení s ochranou před výbuchem
dvojité těsnění s třecími kroužky chrání motor před
vniknutím vody
k dodání systém vodicích trubek se spojkovou patkou
pro stávající šachty

Technické údaje:
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11232 400 4.400 3.300 9,5 1450 115,0 14,0 80 DN 100 88

Charakteristiky: Materiál:

Obežné Kolo: šedá litina GG25

Utesnovací motor: mechanická ucpávka
SIC/SIC/NBR

Utesnovací Cerpadlo: mechanická ucpávka
SIC/SIC/NBR

Kryt Motoru: šedá litina GG25

Kryt Cerpadla: šedá litina GG25

Hridel: nerez 1.4021

Čerpadla pro odpadní vody
ZF 80.3 Ex
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Rozmery:
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