zdroj Zehnder® Pumpen
Provedení









Sběrná nádoba z polyetylénu s 55 l využitelným obsahem (19 l – 45 l objem pro zapnutí dle výšky nátoku)
Odstředivé čerpadlo s velkou účinností a nastavitelným řezacím ústrojím z nekorodující legované slitiny
Utěsnění hřídele dvěma mechanickými ucpávkami a vloženou olejovou mezi komorou
Příruba na výtlaku DN 50 s přiloženým výtlačným obloukem a kulovým zpětným ventilem s vnitřním
závitem Přítoky: 3 x DN 100 (postranní), a 1 x DN 50/100 (shora)
Přídavná přípojka pro 1 ½“ ruční membránové čerpadlo
Odvětrání DN 75 (Ø 75 mm) Max. teplota čerpaného média 55˚C
Provozní režim S3 – 25%
Krytí IP 68
Způsob použití




přečerpávání odpadních vod z jednoho, nebo z vícegeneračních domů při velké geodetické výšce nebo
dlouhém výtlačném potrubí
k osazení v nemrznoucích prostorech pod úrovní spádové kanalizace
Dodávka obsahuje



Zařízení připravené ihned k montáži s 3,5 m kabelu k motoru a 3,5 m pneumatické hadičky k ovládači,
výtlačný oblouk čerpadla DN 50 90°, kulový zpětný ventil 1 1/4" flexibilní spojka s upínáním pro výtlačné
a odvětrávací potrubí a ovládačem ZPS 1: s mikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku
hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bez úrovňový výstup pro poruchová hlášení
a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí






















Napájecí napětí
230 V
Kmitočet
50 Hz
Výkon P1
2.200 W
Výkon P2
1.700 W
Jmenovitý proud
10,5 A
Otáčky
2800 1/min
C
60 µF
max. čerpaný objem
17,0 m³/h
výtlačná výška do
22,0 m
Rozměry Balení (d x š x v)
580 mm x 600 mm x 790 mm

Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®, SANILIFE® a SETMA®
web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: 601 21 86 77 Adresa servisní dílny:
Nádražní 180, Praha Líbeznice android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=csjiž 25 let opravujeme a
prodáváme profesionální čerpadla SFA SANIBROY®
!!!ekologické je opravovat!!!

