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Čerpadla do vrtané studny

TPP 4'' SP
Použití
•Čerpadla jsou určena do vrtů, studní a nádrží zejména pro
- zásobování pitnou a užitkovou vodou,
- zavlažování a postřik zahrad a polí,
- drenáž a odvodňování jímek a nádrží.

Konstrukce hydraulické části
•Celonerezová konstrukce zajišťuje dlouho životnost a vysokou odolnost proti
opotřebení.
•Nerezová oběžná kola s pečlivě navrženým profilem lopatky zajišťují vysokou
hydraulickou účinnost čerpadel.
•Čerpadla jsou opatřena zpětnou klapkou a závěsným okem pro snadnou
manipulaci.
•Antičásticové lopatky účinně zamezují průniku částic do čerpadla.
•Třmeny s tvrdostí HV 260 zajišťují odolnost proti vysokým tlakům kapaliny.
•Spojka s tvrdostí HRC 78 se vyznačuje velkou odolností proti otěru, která
zajišťuje spolehlivé spojení s motorem.
•Mezistupňová komora s tvarovaným přechodem zamezuje úniku kapaliny při
vysokých tlacích.
•Speciální kostrukce sacího koše zajišťuje vysokou odolnost proti nárazům.
•Výroba je v souladu s ISO 9001.

Konstrukce elektromotoru
•Veškeré konstrukční části jsou vyrobené z nerezové oceli zajišťující dlouhou
životnost a odolnost proti opotřebení.
•K dispozici jsou jednofázové a třífázové elektromotory.
•Z důvodů zvýšení spolehlivosti není rozběhový kondenzátor integrován v
elektromotoru (kondenzátor musí být součástí spínací skříně).
•Elektromotor je vodou plněný a je opatřen vodou mazanými axiálními a
radiálními ložisky.
•Samoregenerační pryskyřice statoru zabraňuje spálení motoru.
•Pryžová membrána zajišťuje vyrovnávání tlaku.
•Přívodní napájecí kabel je opatřen vyjímatelným konektorem typu "waterblock".
•Elektromotor je opatřen integrovanou ochranou proti přetížení.
•Příruba je typu 4'' NEMA.
•Stupeň ochrany: IP 68, izolace: třída 68.
•Výroba je v souladu s ISO 9001.

Označení
TPP 4'' SP-0218 1F230-3W/3F400
průměr
čerpadla

typ elektromotoru: 1F230-3W - jednofázový, externí kondenzátor
počet stupňů
3F400 - třífázový
nominální průtok [m3/h]

Přesná technická specifikace je uvedena v manuálu k instalaci, obsluze a provozu.
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