
Provedení:
Ponorná kalová čerpadla v provedení ze šedé litiny pro
mobilní i stacionární použití (spouštěcí zařízení)
Těleso čerpadla, těleso motoru a oběžné kolo ze šedé litiny,
hřídel z ušlechtilé oceli
Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení (platí
pouze u W-provedení - 230V)
Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přídavným
těsněním
Provedení pro jednofázový i třífázový proud
Výtlak DN 50
ZPG 50.X W (Provedení A) se zabudovaným plovákovým
spínačem
ZPG 50.X D Lze plovákovým spínačem doplnit (jako
příslušenství)

Použití:
Čerpání odpadních vod a kalů
Čerpání dešťových a povrchových vod
Mobilní čerpadlo pro nouzové použití při záplavách, čištění
jímek apod

Rozsah dodávky:
Provedení W (jednofázový proud 230 V): Čerpadlo s 10 m
kabelem a flexo vidlicí
Provedení WA s plovákovým spínačem
Provedení D (třífázový proud 400 V): Čerpadlo s 10 m
kabelem, bez ovladače
Všechna čerpadla jsou bez výtlačného oblouku a
podpěrného stojanu
Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství

Výhody produktu:
provoz bez ucpání díky volnému průchodu až do 44
mm
dvojitá izolace pomocí těsnění s třecími kroužky a
radiálního těsnicího kroužku
lze dodat jako kompletní systém vč. šachty FPS nebo
jako systém vodicích trubek se spojkou pro stávající
šachty

Technické údaje:
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16936 400 900 550 2,3 2800 20,0 9,6 45 DN 50 23

Charakteristiky: Materiál:

Obežné Kolo: šedá litina GG25

Utesnovací motor: těsnění hřídele

Utesnovací Cerpadlo: mechanická ucpávka

Kryt Motoru: šedá litina GG25

Kryt Cerpadla: šedá litina GG25

Hridel: nerez 1.4021
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Rozmery:

Kalová čerpadla
ZPG 50.1 D

Čerpadlo znečištěné vody bez plovákového spínače

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

