
Provedení:
Ponorná kalová čerpadla v provedení ze šedé litiny pro
mobilní i stacionární použití (spouštěcí zařízení)
Těleso čerpadla, těleso motoru, těleso ucpávky a
dvoukanálové oběžné kolo ze šedé litiny
Těsnění dvojitou mechanickou ucpávkou, nezávislou na
směru otáčení a vloženou olejovou komorou
Horizontální výtlak DN 50
Kabelový vývod na straně s krytem proti vytržení nebo
přeseknutí
Krytí IP 68 – plně ponorné

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

Rozsah dodávky:
Provedení D ((třífázový proud 400 V) mit 10 m
Anschlusskabel
Provedení W (jednofázový proud 230 V): čerpadlo s 10 m
kabelem a koncovkou, spínací přístroj s jističem,
kondenzátorem a vidlicí
Všechna čerpadla jsou bez instalačních dílů a podpěrného
stojanu
Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství

Výhody produktu:
provoz bez ucpání díky volnému průchodu 40 mm
velký čerpací výkon
dvojité těsnění s třecími kroužky
inovativní patka čerpadla pro flexibilní použití

Technické údaje:
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17837 3~400 3.900 3.200 6,5 2800 43,0 26,0 40 DN 50 44

Charakteristiky: Materiál:

Obežné Kolo: šedá litina GG25

Utesnovací motor: SIC/SIC/NBR

Utesnovací Cerpadlo: SIC/SIC/NBR

Kryt Motoru: šedá litina GG25

Kryt Cerpadla: šedá litina GG25

Hridel: nerez 1.4021
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Rozmery:
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