
Pompe centrifugale submersibile multietajata pentru apa curata cu
componente principale din inox AISI 304. Etan are mecanic dubl cuş ă ă
camera de ulei intermediar .ă
Lichidul este aspirat prin partea inferioar electric care este r cită a motorului ă
astfel de către îlichidul antrenat. Condensator ncorporat
Pompa este direct introdusa in rezervor sau put.
Pot fi folosite i în pozi ie orizontal .ş Ń ă
Pot fi echipate cu intrerupator cu plutitor;
Corpul de refulare este prevazut cu inele de ancorare i este filetat pentruş
prinderea conductei de refulare.
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Seria SCUBA

SPECIFICA IIł APLICA IIł

MATERIALE

Debit : pân la 7,5 mc/hă
În l ime de pompareă Ń : 80 m
Tensiune de alimentare : monofazică
sau trifazic la 50 Hză
Motorul monofazic : 220-240 V 50 Hz;
cu protec ie termic încorporat .Ń ă ă
Condensator încorporat furnizat în
varianta standard.
Motorul trifazic : 380-415 V ;
cu protec ie la supratensiune înŃ
panoul de comandă
Putere : de la 0,55 kW pân la 1,1 kWă
Adâncimea maxim de imersieă : 20 m
Temperatura apei :
de la  0 C pân la +40 Că
Dimetrul solidelor
vehiculate : pâna la 2,5 mm
Cantitatea maximă
de nisip în suspensie : 25g/mc

Carcasa pompei : inox
Arbore : inox
Racord evacuare : inox

Alimentarea cu ap din pu uri de 5''ă Ń
sau mai mari, bazine sau cursuri de apa.
Grupuri de presiune
Aliment ri cu ap a rezervoarelor uria eă ă ş
Colectarea apei pluviale
Iriga iiŃ
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SERIA SCUBA

CARACTERITICILE DE OPERARE LA 50 Hz



TIPUL POMPEI

MONOFAZICA TRIFAZICA
Numarul de

etaje

Dimensiune Greutate

TIPUL
POMPEI

SECTIUNEA TIPUL
CABLULUI

LUNGIMEA
CABLULUI

TIPUL POMPEI PUTEREA

Q = debit

H = în l imea de pompare (m)ă Ń

CURENTUL
absorbit

CURENTUL
absorbitPuterea

absorbită
Puterea
absorbită

TIPUL POMPEI TIPUL POMPEI

MONOFAZICĂ TRIFAZICĂ

CONDENSATORUL
CONDENSATORUL



Materiale repere principale :


