
Provedení:
Nerezové ponorné kalové čerpadlo
Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení
Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přídavným
těsněním
Těleso čerpadla a motoru, hřídel a sací koš z nerezu, oběžné
kolo z polyamidu
Chlazení pláště motoru proudem čerpané kapaliny
Automatický provoz s plovákovými spínači
Krytí IP 68 – plně ponorné

Použití:
Kompletně vybavený box pro použití při povodních,
haváriích vodovodních řádů, zvýšené hladině spodní vody
apod.
Čerpadlo lze z boxu snadno vyjmout a použít samostatně i k
jiným účelům

Rozsah dodávky:
Nerezové čerpadlo E-ZW 65 A s integrovanou zp. klapkou,
plovákem na kloubu a sponami pro upevnění čerpadla v
boxu, 10m kabelu, a spojkou « C »
15 m hadice se spojkou Storz C
Plastová ochrana hadice proti přelomení nebo nechtěnému
stisknutí
Transportní box s otvory 8 x 8 mm, který lze použít jako
ochranný sací koš čerpadla

Výhody produktu:
kompletní sada pro nouzové odvádění vody
ihned k použití
čerpadlo z nerez oceli s velkým dopravním tlakem
ochrana proti zlomení a odolná hadice pro velkou
provozní bezpečnost
čerpadlo lze vyjmout z boxu bez demontáže

Technické údaje:
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16916 230 850 430 3,7 2800 9,5 14,0 10 Storz C 17

Charakteristiky: Materiál:

Obežné Kolo: PA6 GF25

Utesnovací motor: těsnění hřídele NBR

Utesnovací Cerpadlo: mechanická ucpávka
uhlí/keramika/NBR

Kryt Motoru: nerez 1.4404

Kryt Cerpadla: PP GF30

Hridel: nerez 1.4104

Nádrž: plast

Kalová čerpadla
Flutset
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Rozmery:

Kalová čerpadla
Flutset

Pumpenkombination zur Allzwecknutzung

Zehnder Pumpen GmbH · Zwönitzer Str. 19 · 08344 Grünhain-Beierfeld · Telefon: +49 37 74 / 52 - 100 · Telefax: +49 37 74 / 52 - 150 · e-mail: info@zehnder-pumpen.de


	Provedení:
	Použití:
	Výhody produktu:
	Rozsah dodávky:
	Technické údaje:
	Charakteristiky:
	Materiál:
	Rozmery:

