
POUŽITÍ

Míchadla jsou určena k rozmíchávání  kalů v jímkách, 
k provzdušňování vody v jímkách a u čistících zařízení 
(čističek) k okysličení vod

Měrná hmotnost max...................................1050 kg.m-3

Maximální teplota míchané kapaliny.......................40 °C
Hodnota pH v rozsahu.....................................6,5 - 9 pH
Maximální ponor míchadla..................................... 10 m

Míchadla jsou dodávána bez spouštěcího zařízení. Mí-
chadla možno dodávat i se spouštěcím zařízením (na 
požadavek zákazníka) v délce hloubky nádrže (viz. roz-
měrový náčrt).
Normální pracovní poloha je vodorovná s možností 
natočení  90° (vlevo a vpravo ve dodorovné ose). Při 
upevnění na speciální úchytné zařízení (dle zákazníka) 
při dodávce bez spouštěcího zařízení mohou míchadla 
pracovat i v šikmé nebo svislé poloze.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Hlavní díly míchadla jsou z těchto konstrukčních mate-
riálů:
těleso motoru a skříň míchadla - šedá litina
míchací vrtule - korozivzdorná ocel

hřídel - korozivzdorná ocel
těsnící „O“ kroužky -pryž
mechanická ucpávka - SiC + keramika

BALENÍ

Čerpadla jsou balena do kartonových krabic o rozměrech 
550 x 300 x 250 mm.
Trubka spouštěcího zařízení se dodává volně - nebalená

PROVEDENÍ  - standardní
- samotné míchadlo s 10 m kabelu a držák míchadla

PROVEDENÍ - na požadavek
- míchadlo se spouštěcím zařízením

TECHNICKÝ LIST PRO PONORNÉ MÍCHADLO

M1 - 0120

018 - prstenec
023 - míchací vrtule
074 -   olejová náplň

  (ekologicky nezávadná)
101 - skříň míchadla
321.1 - spodní ložisko
321.2 - horní ložisko
433 - mechanická ucpávka
576 - závěs míchadla
805 - stator
811 - těleso statoru
812 - víko
818 - rotor
824 - kabel
828 - návlek kabelu

TECHNICKÝ LIST PRO PONORNÉ MÍCHADLO

M1 - 0120

Øez míchadlem - provedení 3F

POUŽITÍ

Míchadla jsou urèena k rozmíchávání kalù v jímkách, k
provzdušòování vody v jímkách a u èistících zaøízení
(èistièek) k okyslièení vod.
Max. teplota míchané kapaliny a okolí............................... 40°C
Dovolený rozsah pH míchané kapaliny..................... 6,5 až 9
Mìrná hmotnost max..........................................1050 kg.m-3

Maximální ponor míchadla................................................10 m

Míchadla jsou dodávána bez spouštìcího zaøízení. Míchadla
možno dodávat i se spouštìcím zaøízením (na požadavek
zákazníka) v délce hloubky nádrže (viz rozmìrový náèrt).
Normální pracovní poloha je vodorovná s možnosti natoèení
±90° (vlevo a vpravo ve vodorovné ose). Pøi upevnìní na
speciální úchytné zaøízení (dle zákazníka) pøi dodávce bez
spouštìcího zaøízení mohou míchadla pracovat i v šikmé
nebo svislé poloze.

BALENÍ

Míchadla a dílce spouštìcího zaøízení jsou balena do
kartonových krabic 550x250mm.
Trubka spouštìcího zaøízení  se dodává volnì nebalena.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Hlavní díly míchadla jsou z tìchto konstrukèních materiálù:

- tìleso motoru a èerpadla - šedá litina;
- míchací vrtule - korozivzdorná ocel;
- høídel - korozivzdorná ocel;
- tìsnící „O“ kroužky - pryž;
- mechanická ucpávka - SiC + keramika.

PROVEDENÍ - standardní
 - samotné míchadlo;
 - míchadlo s delším prstencem.

PROVEDENÍ - na požadavek
 - míchadlo se spouštìcím zaøízením.

 576    - závìs míchadla
 805    - stator
 811    - tìleso statoru
 812    - víko
 818    - rotor
 824    - kabel
 828    - návlek kabelu

 018    - prstenec
 023    - míchací vrtule
 074   - olejová náplò (ekologicky nezávadná)
 101    - skøíò míchadla
 321.1 - spodní ložisko
 321.2 - horní ložisko
 433    - mechanická ucpávka
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Vrtule dvoulopatková
Průchodnost Ø(mm) 50
Promíchávaná kapalina kaly,husté kapaliny

Příkon soustrojí P1 (kW) 1,5
Elektromotor jednoúčelový
Jmenovitý výkon P2 (kW) 1,1
Izolace a krytí tř. F; IP 68;      10 m
Napětí U (V) 400 (415)
Kmitočet f (Hz) 50
Počet fází 3
Jistící prod max. I (A) 3
Otáčky n (min-1) 2800
Kabel H07 RN-F 4x1 
Hmotnost včetně kabelu m (kg) 23
Zkratová pojistka (A) 16
Počet sepnutí za 1 hod.
(pravidelně rozdělených)

15

Množství oleje (l) 0,35

SIGMA 1868 spol. s r.o. Tel:  585 651 302
J. Sigmunda 79 Fax: 585 651 339
783 50 Lutín www. sigma1868.cz NO 00 034.09 0712

Změny technických údajů, textů a vyobrazení jsou vyhrazeny.

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ MÍCHADLA

ROZMĚRY MÍCHADLA

 

TECHNICKÉ ÚDAJE MÍCHADLA

Spouštění míchadla:
1) Provést kontrolu směru točení (při obráceném směru 
navzájem zaměnit 2 fáze přívodu elektrického proudu).
2) Upevnit spouštěcí řetěz (nebo lano) na závěs míchadla.
3) Vložit míchadlo na spouštěcí trubku (dle vodící lišty) 
v místech pod horním držákem a zajistit směrový segment.
4)Pomocí řetězu spustit míchadlo do požadované hloub-
ky a upevnit řetěz na rameno spouštěcího zařízení.
5) Pomocí směrové páky natočit míchadlo do požadova-
ného směru v horizontální poloze.
6) Zajistit horizontální polohu svorníkem směrového 
segmentu.

CHARAKTERISTIKA MÍCHADLA
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( při měrné hmotnosti 1000 kg.m-3  hloubka ponoru 0,5 m )

400 V


