ПРИЛОЖЕНИЕ
Потопяемата водна помпа с поплавък
SPF2-22.27 е изключително компактна, лека
и преносима.
Намира
широк
приложение
в
строителство, ВиК, минната индустрия, за
отводняване
на
шахти,
басейни,
резервоари, помещения и други.

SPF2-22.27

ПОТОПЯЕМА
ВОДНА ПОМПА С
ПОПЛАВЪК

2

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЦОЛА

3.7kW 29m
МОЩНОСТ

НАПОР

1. КОМПАКТНА, ЛЕКА И ПРЕНОСИМА

В жилищното строителство се използва
за поддържане на водното ниво на изкопи,
траншеи, автоматично изпомпване на вода
от дренажни шахти.
Предназначена за работа с чиста и
слабо замърсена вода.

Предлага изключителна мобилност.

2. НАЛИЧИЕ НА ПОПЛАВЪК
Следи долно ниво.

3. НАДЕЖДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ
С вградена термична и максимално токова защита .

4. УВЕЛИЧЕНА ДЪЛБОЧИНА НА ПОТАПЯНЕ
Благодарение на уплътненията които издържат на огромни
атмосферни налягания.

5. ЕФЕКТИВНО ОХЛАЖДАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Благодарение на подобрение в корпуса му .
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6. УДЪЛЖЕН ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ—10 м.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА SPF2-22.27
Номинален дебит

0.45 (m3/min)

Номинален напор

29 m

Диаметър на
присъединяване

2“

Диаметър

ПОТОПЯЕМА
ВОДНА ПОМПА С
ПОПЛАВЪК

50 mm

Клас на защита

IP68
F
до 40°C

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ SPF2-22.27
Захранващо напрежение
Вид на двигателя

220/230V 50 Hz
Електрически

Мощност

3.7 kW

Потопяемата водна помпа с
поплавък
SPF2-22.27
е
изключително компактна, лека и
преносима.
Намира широк приложение в
строителство,
ВиК,
минната
индустрия, за отводняване на шахти,
басейни, резервоари, помещения и
други.
В жилищното строителство се
използват за поддържане на
водното ниво на изкопи, траншеи,
автоматично изпомпване на вода от
дренажни шахти.
Предназначени са за работа с
чиста и слабо замърсена вода.

ОКОМПЛЕКТОВКА
 Водна помпа

Стандартно
помпата
е
с
монтиран поплавък за следене на
долно ниво.

 Поплавък
 Захранващ кабел 1m
 Гаранционна карта + Ръководство
* Захранващият кабел е изведен за улеснение извън
капсулованият корпус на помпата. Необходимо е
допълнително свързване с удължител.
* Помпата се предлага без маркуч за изходни води

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Двигателят
е
херметически
затворен, с вградена термична и
максимално
токова
защита.
Предлага мощност от 3700 W.
Потопяемата водна помпа с
поплавък SPF2-22.27 притежава клас
на защита IP68.

ГОФРИРАН МАРКУЧ ЗА
ИЗХОДНИ ВОДИ
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Температура на водата

ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ С ПОПЛАВЪК

Клас на изолация

SPF2-22.27

