
Provedení:
Asynchronní motor naplněný kapalinou v nerezovém tělese s
tepelnou ochranou vinutí
chlazený proudem čerpané kapaliny pro trvalý provoz v
horizontální nebo vertikální částečně ponořené poloze
Utěsnění mechanickou ucpávkou
ložiskové štíty z mosazi, těleso čerpadla a hřídel z nerezu
moderní výkonná hydraulika s oběžnými a rozváděcími koly z
tvrzeného plastu.
TM FU s motorem 100 Hz a frekvenčním měničem k
udržování konstantního tlaku.

Použití:
Zásobování vodou z hlubokých studní nebo nádrží s
dešťovou vodou
Domovní vodárna
Závlahy zahrad

Rozsah dodávky:
Čerpadlo s 20 m kabelem s vidlicí, v níž je vestavěn vypínač,
kondenzátor a jištění (ochrana) motoru
TM FU s 20 m kabelem, regulátorem tlaku k udržování
konstantního tlaku a 1 m kabelem s vidlicí
Pozor! Zpětný ventil není součástí dodávky
TM FU je dodáváno se zpětným ventilem

Výhody produktu:
proudové chlazení pláště pro trvalý provoz v
horizontální / částečně ponořené poloze - přídavná
chladicí trubka není nutná
úzký tvar (vnější průměr 78 mm)
k dostání i jako kompletní sada
proti opotřebení odolná oběžná a rozváděcí kola z PP,
zesíleného skelnými vlákny, pro dlouhou životnost
možnost prodloužení přípojného kabelu u výrobce
spínací jednotka s integrovanou ochranou před
přetížením a kondenzátorem pro bezpečné ovládání

Technické údaje:
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17289 230 2.400 1.500 8,2 2800 6,0 69,0 G1 78 548 12

Charakteristiky: Materiál:

Utesnovací Cerpadlo: mechanická ucpávka

Kryt Cerpadla: nerez A2

Čerpadla do hlubokých vrtaných studní
TM 34 FU

Čerpadlo do hlubokých studní 3“ s elektr. regulací otáček
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Rozmery:

Čerpadla do hlubokých vrtaných studní
TM 34 FU

Čerpadlo do hlubokých studní 3“ s elektr. regulací otáček
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