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Ponorné čerpadlo do 8.. vrtu Seznam součástí

1.15 - horní v1it|acné těleso
143 - sací síto
149 - diÍuzor
151 vnější p|áŠť Čerpadla
161 - dno o|ejové vany
162 - sací vko
170.1,2- prevaděč |a || stupně
230.1,2 - oběŽné ko|o I a l| stupně
320 ,321 - loŽisko spodní a horní
360 víko |oŽiska

411 - krouŽek těsnící
433.1 ,433.2 - mechanická ucpávka Crane
550.3 - podloŽka

551,2 - Vymezovací pod|oŽka

718,1'2 - nátrubek
719.1 - hadice
739 - t|aková spojka
805 - elektromotor
811 - tě|eso statoru
818 - rotor
824 kabel

826 vlTvodka

828 pryŽ'vloŽka vfvodky
829 svěrny7 krouŽek
912, - kontro|ní šroub
920.1 ,920.2 - matice M10
922 - matice ob.kola
940 - pero

Použití
Ponorná kalová čerpad|a jsou určena pro čerpání vody
znečištěné obsahem bahna do 30% a písku nebo hmot
abrazivního rjčinku do 10% hmotnosti'Čerpad|a |ze pouŽít
pro odpad.vody s príměsí o|ejŮ a uh|ovodÍkŮ d|e č|.1.4
návodŮ.

Maximá|ní hustota. ' '....1150 kg.ms
Maximá|ní teplota čerp.papaIiny..' ..'.'''.....30.C
Dovolenf rozsah pH... .......5-7,5

Konstrukce
Čerpad|a jsou dvoustupnová,ponorn1i monobIok se suchfm
e|ektromotorem'Proti proniknutí vody z hydrauIické části
je motor chráněn dvojicí mechaniclqich ucpávek chlazen1ich

a mazanfch o|ejovou náplní.P|ášt čerpadla s e|ektromo-
torem je pri provozu ochlazován protékající kapalinou.

Matetiálové pÍouedení
PreváŽná část konstr.dílu je z h|inkov ch s|itin.
-oběŽné koIo-litina,
-hríde|.matice ob. kola-korozivzdorná ocel

1ák|adn í technické daie cerpaná kapalina

materiá|ové orovedeni AL

čerpané mnoŽsfuí \tr l.s.í 4

dopravní vyška H, m 24

max. dopravní vÝška H*, m 37

max. p0n0r m 15

pr chodnost oběŽnlm ko|em ie omezena sacím sítem

hmotnost čcrpad|a bez pris|uŠ. m kg

max. teplota čerp. kapa|iny +
I 30

elektromotor jednoučeIovf

príkon soustrojí P. KW 3,76

otáčky n min-1 2825

provozní napětí U V 400

frekvence f Hz 50

jisticí proud f\ 7,2

h|ídač tep|oty - kontakt rozpínací I,U 2,5 A, 250 V

hodnota pH v rozsahu 5 -7,5

náp|Ď o|ejové vany 2|(uiz.č|. 1.3.1)

kabel HOTRN-F6G2.5



Gharakteristika
KBDF-050-51

ěerpadIa
- N/400v

Dodávání

Standardně ie dodáváno:
- pripojeny kabe| k čerpad|u o dé|ce 35 m
- hadicová pŮ|spojka veIikost 52navft|ač'hrd|e čerpad|a
. 2 ks poŽární hadice C 52 včetně pŮ|spojek / dé|ka jedné

hadice=10 m /
- návod k obs|uze + technickv Iist
- záruční |ist

lla zv!áštní požadavek ie dodáváno:
- jiná délka prípojného kabeIu l 15,20,25,30,40,45,50 m /
- hadici 52x10l1 bez pŮ|spojek pro pripojení na hrdIo

pomocí spon,dé|ka pod|e poŽadavku
- vidIici pro pripojení na síť
- jistič
- diagram čerpad|a
- rozměrov1i náčrt čerpad|a
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