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Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: 011H1600
Pompă submersibilă de drenaj

Pompă submersibilă monoetajată verticală din oţel
inox cu racord de refulare vertical şi motor
1fazic submersibil cu rotor umed, clasa de
izolare F cu protecţie împotriva supraîncălzirii.

Pompa este prevăzută cu filtru de aspiraţie şi
mâner pentru transport, şi este furnizată cu
cabluri de reţea 5 m  şi întrerupător cu
flotor pentru pornire şi oprire automată.

Rotorul este un rotor semi-deschis pentru
trecerea liberă a particulelor de 10 mm pentru
pomparea apei subterane, de suprafaţă, apei
pluviale şi altor lichide similare.

Pompa are o etanşare dublă a arborelui constând
din două muchii de etanşare cu lubrifiant la
mijloc.

Pompa are o carcasă exterioară pentru răcirea
continuă a motorului cu lichidul pompat.

Arborele rotorului funcţionează în două lagăre
din carbon ce nu necesită întreţinere răcite de
lichidul pompat.

Motorul conţine lichid de motor netoxic.

Liquid:
Lichide pompate: orice vâscozităţi fluid
Gama temperaturii lichidului: 0 .. 50 °C
Densitate: 998.2 kg/m³

Technical:
Dimensiunea maximă a particulelor: 10 mm

Materials:
Corpul pompei (stator): Oţel inox

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Rotor: Oţel inox
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Instalaţie:
Refulare pompă: Rp 1 1/4
Adâncime maximă de instalare: 2 m

Electrical data:
Puterea de intarare - P1: 300 W
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 1 x 220-230 V
Curent nominal: 1.3 A
Dimensiune condensator - funcţionare: 8 µF/400 V
Grad de protecţie (IEC 34-5): IP68
Clasă de izolare (IEC 85): F
Lungimea cablului: 5 m
Tip de conectare cablu: SCHUKO

Others:
Greutate netă: 6.5 kg
Greutate brută: 5.9 kg
Volum de transport: 0.013 m³
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