Přečerpávací zařízení

WUZ 100 5,5 400 V
Přečerpávací zařízení

Provedení:
Sběrná nádoba z polyetylénu se 480 l využitelným
objemem
270 l objem pro zapnutí
vestavěné čerpadlo s kanálovým oběžným kolem s
rozmělňovacími destičkami
Těsnění mech. ucpávkou (do 4 kW) nebo mech. ucpávkou z
tvrdokovu (od 5,5 kW) a vloženou olejovou skříní
Těleso čerpadla s obloukovým nálitkem na výtlaku DN 100
postranní přítok s volnou přírubou DN 150 nouzová
přípojka 1 ½“ pro ruční membránové čerpadlo
Odvětrání s volnou přírubou DN 100 ( Ø 110 mm)
Od 7,5 kW spouštění Y/D
Použití:
přečerpávání domovních odpadních vod z vícegeneračních
domů, průmyslových závodů apod.
k nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před
mrazem pod úrovní kanalizace
Rozsah dodávky:
připraveno ihned k montáži, 3,5 m připojovací kabel k
motoru,3,5 m pneumatická hadička k ovladači,
pneumatický komfortní ovladač ZPS 1 s
mikroprocesorem,LCD displej ukazuje provozní stavy,
výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a
poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a
akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním
prostředí
(Od 7,5 kW spouštění Y/D)
Pozor! zpětná klapka, šoupátko a další přechodové díly
nejsou součástí dodávky! Prosím, objednejte zvlášť jako
příslušenství

Výhody produktu:
možnost speciálních rozměrů, speciálního přítoku a
instalace na místě
velký objem nádrže, resp. spínací objem (lze realizovat
objem nádrže do 20 000 l)
provoz bez ucpání díky volnému průchodu 80 mm
součástí dodávky je komfortní řídicí jednotka
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Charakteristiky:

Materiál:
Utesnovací motor:

těsnění hřídele

Utesnovací Cerpadlo:

mechanická ucpávka

Zehnder Pumpen GmbH · Zwönitzer Str. 19 · 08344 Grünhain-Beierfeld · Telefon: +49 37 74 / 52 - 100 · Telefax: +49 37 74 / 52 - 150 · e-mail: info@zehnder-pumpen.de

Přečerpávací zařízení

WUZ 100 5,5 400 V
Přečerpávací zařízení

Príklad použití:
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Rozmery:
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Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®
web: http://www.sfa-sanibroy.cz https://www.sanitarni-cerpadla.cz e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: 601 21 86 77
Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs
!!!ekologické je opravovat!!! již 25 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla SFA SANIBROY® !!!ekologické je opravovat!!!

