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Zastosowanie
Seria Compatta PRO służy do pompowania 
cieczy ze ścieków komunalnych. Elastyczność 
użytkowania i niewielkie rozmiary sprawiają, 
że nadaje się szczególnie do tłoczenia ścieków by- 
towo-gospodarczych. Pompy mogą być używane 
we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem,

dostępnym na żądanie.

Charakterystyka

Silniki 
•

• Zabezpieczenie termiczne T1-T2 wbudowane w 
silnik, do podłączenia do odpowiedniego panelu 
sterującego

• Klasa izolacji F (155°C)
• Stopień ochrony IP 68

Chłodzenie silnika
Chłodzenie jest zapewnione przez ciecz, w której 
zanurzona jest pompa.

Ograniczenia użytkowania
• Maksymalna temperatura cieczy: 40°C przy 

całkowicie zanurzonym urządzeniu
• Dostępne wersje specjalne (z wyjątkiem ATEX) do 

temperatury cieczy 60°C z całkowicie zanurzoną 
jednostką, nie w eksploatacji ciągłej (S1)

• Maksymalna głębokość zanurzenia: 20m
• Dozwolone wartości pH: 6-10
• Charakterystyki hydrauliczne dla cieczy o gęstości 

<1,1 kg/dm3

• Dopuszczalne napięcia: 230V/400V ±5%
• Dozwolona częstotliwość: 50Hz ±2%

Wszystkie główne komponenty są wykonane z że- 
liwa GG20. Uszczelnienie mechaniczne i wargowe 
gwarantuje poprawne działanie produktu.

2-biegunowe silniki indukcyjne z wirnikiem 
klatkowym

2



Zastosowanie
Seria Compatta PRO służy do pompowania 
cieczy ze ścieków komunalnych. Elastyczność 
użytkowania i niewielkie rozmiary sprawiają, 
że nadaje się szczególnie do tłoczenia ścieków by- 
towo-gospodarczych. Pompy mogą być używane 
we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem,

dostępnym na żądanie.

Charakterystyka

Silniki 
•

• Zabezpieczenie termiczne T1-T2 wbudowane w 
silnik, do podłączenia do odpowiedniego panelu 
sterującego

• Klasa izolacji F (155°C)
• Stopień ochrony IP 68

Chłodzenie silnika
Chłodzenie jest zapewnione przez ciecz, w której 
zanurzona jest pompa.

Ograniczenia użytkowania
• Maksymalna temperatura cieczy: 40°C przy 

całkowicie zanurzonym urządzeniu
• Dostępne wersje specjalne (z wyjątkiem ATEX) do 

temperatury cieczy 60°C z całkowicie zanurzoną 
jednostką, nie w eksploatacji ciągłej (S1)

• Maksymalna głębokość zanurzenia: 20m
• Dozwolone wartości pH: 6-10
• Charakterystyki hydrauliczne dla cieczy o gęstości 

<1,1 kg/dm3

• Dopuszczalne napięcia: 230V/400V ±5%
• Dozwolona częstotliwość: 50Hz ±2%

Wszystkie główne komponenty są wykonane z że- 
liwa GG20. Uszczelnienie mechaniczne i wargowe 
gwarantuje poprawne działanie produktu.

2-biegunowe silniki indukcyjne z wirnikiem 
klatkowym

Zastosowanie
Seria Compatta PRO służy do pompowania 
cieczy ze ścieków komunalnych. Elastyczność 
użytkowania i niewielkie rozmiary sprawiają, 
że nadaje się szczególnie do tłoczenia ścieków by- 
towo-gospodarczych. Pompy mogą być używane 
we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem,

dostępnym na żądanie.

Charakterystyka

Silniki 
•

• Zabezpieczenie termiczne T1-T2 wbudowane w 
silnik, do podłączenia do odpowiedniego panelu 
sterującego

• Klasa izolacji F (155°C)
• Stopień ochrony IP 68

Chłodzenie silnika
Chłodzenie jest zapewnione przez ciecz, w której 
zanurzona jest pompa.

Ograniczenia użytkowania
• Maksymalna temperatura cieczy: 40°C przy 

całkowicie zanurzonym urządzeniu
• Dostępne wersje specjalne (z wyjątkiem ATEX) do 

temperatury cieczy 60°C z całkowicie zanurzoną 
jednostką, nie w eksploatacji ciągłej (S1)

• Maksymalna głębokość zanurzenia: 20m
• Dozwolone wartości pH: 6-10
• Charakterystyki hydrauliczne dla cieczy o gęstości 

<1,1 kg/dm3

• Dopuszczalne napięcia: 230V/400V ±5%
• Dozwolona częstotliwość: 50Hz ±2%

Wszystkie główne komponenty są wykonane z że- 
liwa GG20. Uszczelnienie mechaniczne i wargowe 
gwarantuje poprawne działanie produktu.

2-biegunowe silniki indukcyjne z wirnikiem 
klatkowym

3



Stopa sprzęgająca: EASY 3.1 lub 3.2 
Automatic coupling foot Type: 
EASY 3.1 or 3.2
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