
POTOPNE ČRPALKE ZA ČISTO VODO tip 4 SDF

POTOPNE ČRPALKE ZA DRENAŽNO VODO tip TOP MULTI

OBRATOVALNE KARAKTERISTIKE IN DIMENZIJE ČRPALKE:

Črpalke serije 4 SDF so večstopenjske potopne črpalke za studence ali vrtine večjih globin.
Nekatere osnovne značilnosti so:
- Črpalka je v celoti narejena iz nerjavečih materialov
- Primerne so za oskrbo s pitno vodo, namakalne sisteme itd.
- Predvidene so za neprekinjeno obratovanje
- Maksimalno število vklopov črpalke lahko znaša do 20/uro v rednih intervalih
- Črpalka dovoljuje prisotnost manjših količin peska v vodi, ki jo črpamo (100 g/m3)
- Maksimalna temperatura vode lahko znaša do 30°C

Črpalke so namenjene za prečrpavanje čiste vode. Črpalke so lahko delno ali popolnoma potopljene. 
Prigrajeni plovec omogoča avtomatsko vklapljanje in izklapljanje črpalke. Prednosti teh črpalk so: 
dvojno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode v črpalko oljna komora, ki omogoča pospešeno hlajenje in 
s tem neprekinjeno delovanje. Črpalke imajo vgrajeno termično zaščito motorja, ki preprečuje pre-
goretje motorja zaradi preobremenitve. Zaradi visokih dvižnih višin in zanesljivosti so primerne za 
prečrpavanja iz bazenov, sodov in relativno globokih studencev ter za prečrpavanje deževnice.
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