ПРИЛОЖЕНИЕ
Дренажна помпа с поплавък CIMEX SSP210.18 за отводняване и поддържане на нивото
на водата в изкопи, шахти, траншеи,
автоматично изпомпване на вода от дренажни
шахти.
Изработена изцяло от чугун и неръждаема
стомана тази дренажна помпа с поплавък е
отлично решение за изпомпване на замърсени
води.

ДРЕНАЖНА
ПОМПА

2

2

ГОДИНИ

ЦОЛА

450W 10m
МОЩНОСТ

МАКСИМАЛЕН

ГАРАНЦИЯ

НАПОР

1. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВА
Изработена изцяло от чугун и неръждаема стомана.

2. ВИХРОВ ИМПЕЛЕР.
Използва се главно за да предпази помпата от запушване с
влакна или едри и твърди частици.

3. ЕЛ. ДВИГАТЕЛ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ.
Засмуканата при изпомпването вода, преминава между външния
корпус и корпуса на ел. двигателя.
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ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ С ПОПЛАВЪК

SD - 08/2020—SSP2-10.18

Идеална за канализационни води и
автоматични системи на сградни инсталации.

SSP2-10.18

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА SSP2-10.18

SSP2-10.18

3

Номинален дебит

10 m /h

Номинален напор

6m
3

Максимален дебит

18 m /h

Максимален напор

10 m

Диаметър на
присъединяване

2“

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ SSP2-10.18
Захранващо напрежение

ДРЕНАЖНА
ПОМПА С
ПОПЛАВЪК И
ВИХРОВ
ИМПЕЛЕР

220/230V 50 Hz

Вид на двигателя

Електрически

Мощност

450 W

Дренажна помпа с поплавък CIMEX
SSP2-10.18 за отводняване и поддържане
на нивото на водата в изкопи, шахти,
траншеи, автоматично изпомпване на
вода от дренажни шахти.

 Водна помпа
 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

ГОФРИРАН МАРКУЧ ЗА
ИЗХОДНИ ВОДИ

Дренажните
помпи
CIMEX
са
конструирани и предназначени за
изключително тежки условия на работа,
там
където
изпомпването
с
конвенционални
водни
помпи
е
невъзможно. Използват се предимно в
строителството (строителни дренажни
помпи)
и
минната
индустрия
(изпомпване на шлам, бентонит, тиня,
кал).
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ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ С ПОПЛАВЪК

ОКОМПЛЕКТОВКА

Дренажната помпа е снабдена с
вихров импелер (Vortex impeler) който се
използва главно за да предпази помпата
от запушване с влакна или едри и твърди
частици. Вихровият импелер завихря
водата като и придава голяма скорост и
тази
скорост
улеснява
плавното
преминаване на цялото количество вода
с примеси.
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Изработена изцяло от чугун и
неръждаема стомана тази дренажна
помпа е отлично решение за изпомпване
на замърсени води.

