SERIA GS
POMPY G••BINOWE DO
STUDNI 4”
ZASTOSOWANIE
• Zaopatrzenie w wod!.
• Uk"ady zraszania.
• Podwy#szanie ci$nienia.
• Uk"ady przeciwpo#arowe.

OPIS TECHNICZNY
• Wydajno$% do 21m3/h.
• Wysoko$% podnoszenia do 340 m,
• Maksymalna $rednica zewn!trzna pompy
(w"&czajqc os"on! kabla) 99 mm.
• Maksymalna g"!boko$% zanurzenia do 150m
• Maksymalna dopuszczalna zawarto$%
piasku do 100 g/m3.
• Wersje 1 GSL - 2GS - 4GS - 6GS (wirniki
promieniowe) króciec t"oczny 1’/4”.
•Wersje 8GS - 12GS - 16GS (wirniki
diagonalne) króciec t"oczny 2”.
• Nominalna moc silnika od 0,25 do 7,5 kW.

• Podstawa górna i dolna wykonana jest
z precyzyjnie odlewanej stali
nierdzewnej zapewniaj&c odporno$%
na korozj!, trwa"o$% i sztywne "&czenie z silnikiem
• Seria GS mo#e by% sprz!gni!ta
z silnikami OS4 lub F4.
SILNIK
• Dla charakterystyk pracy silników
osobne strony katalogu.

Wersje:
jednofazowa: 220 V lub 230-240 V, 50 Hz,
od 0,25 do 2,2 kW
trójfazowa: 380-415 V, 50 Hz, od 0,37 do
7,5 kW.
Zabezpieczenie przed przeci&#eniem
dostarczane przez u#ytkownika i instalowane
w skrzynce sterowniczej.
Maksymalne odchylenie napi!cia zasilania
+6' / -10'.
• Maksymalna ilo$% w"&cze* na godzin!
w równych odst!pach 30 (dla silnika 40S),
20 (dla silnika F4),
• Praca w poziomie do 2,2 kW z silnikami
OS4, oraz silnikami F4 dla wy#szych mocy.
• Maksymalna temperatura wody w kontakcie
z silnikiem 30°C.
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WYKAZ MATERIA•ÓW

Cechy konstrukcyjne
POMPA
• Konstrukcja odporna na $cieranie. Przednia
p"yta uszczelniaj&ca w po"&czeniu
z wirnikami unosz&cymi si! zapewnia optymaln& odporno$% na $cieranie.
• Zawór zwrotny (zintegrowany z g"owic&
pompy) zainstalowany jest na wylocie aby
zapobiec cofaniu si! wody i chroni% przed
uderzeniami hydraulicznymi, zabezpieczaj&c w ten sposób wirniki i dyfuzory.

ELEMENT

MATERIA;

g"owica górna
grzybek zaworu
siedzisko zaworu

stal nierdzewna
(AISI 303 - DIN 1.4305)

uszczelka zaworu

NBR

pier$cie* stopowy zaworu

stal nierdzewna
(AISI 302 - DIN 1.4319)

podstawa górna

polikarbonat/w"ókno szkane

"o#ysko

poliuretan

dyfuzor, wirnik

polikarbonat/w"ókno szkane

korpus dyfuzora,
podk"adka ustalaj&ca,
wa" pompy,
p"aszcz zewn!trzny,
tuleja dystansowa,
<ltr,
sprz!g"o,
os"ona kabla

stal nierdzewna
(AISI 304 - DIN 1.4301)

Wszystkie elementy wykonane z NBR, poliuretanu i polikarbonatu
nadaj& si! do kontaktu z produktami #ywno$ciowymi i zgodne s&
wymogami FDA (Ameryka*ska agencja d.s. #ywno$ci).
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