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Zastosowanie

Charakterystyka
Główne komponenty są wykonane z żeliwa 
GG20. W standardowej kon�guracji uszczel-
nienie wargowe jest zamontowane od strony 
silnika, a uszczelnienie mechaniczne od strony 
wirnika. Na życzenie dostępne są również w 
nowej wersji „EVO” z podwójnym uszczelnie-
niem mechanicznym znajdującym się w komo- 
rze olejowej.

Silniki
• 2-biegunowe silniki asynchroniczne z wir-

nikiem klatkowym
• Wbudowana ochrona termiczna
• Izolacja stojana klasy F (155 ° C)
• Stopień ochrony IP 68

Chłodzenie silnika
Chłodzenie zapewnia ciecz, w której pompa jest 
zanurzona

Ograniczenia zastosowania
• Max. dopuszczalna temperatura cieczy: 40 °C 

przy całkowicie zanurzonej pompie
• Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m.
• Dopuszczalna wartość pH: 6-10
• Cechy hydrauliczne odpowiednie dla cieczy o 

gęstości <1,1 kg / dm3
• Dopuszczalne napięcie: 230 V / 400 V ± 5%
• Dozwolona częstotliwość: 50 Hz ± 2%

Seria Compatta, dzięki niewielkim rozmiarom                 
i doskonałym właściwościom mechanicznym, jest 
idealna do pompowania ścieków bytowo-gospo- 
darczych.
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