PNI

230V
50Hz

Многофункционални помпи с вихров импелер

Многофункционални помпи с лека и здрава
конструкция, комбинация от неръждаема
стомана за корпуса и високотехнологични
армирани смоли за другите основни детайли .
Здрави надеждни и компактни PNI помпите са
идеални за канализационни води и
автоматични системи на сградни инсталации.

Вихров импелер

PNI

230V
50Hz

Вихров импелер
Използва се главно да предпази помпата от запушване с влакна или едри и
твърди частици. Завихря водата като ú придава голяма скорост и тази скорост
улеснява плавното преминаване на цялото количество вода с примеси.

Регулируем поплавък
Началното и крайното ниво може да се регулира, вграден
автоматичен-ръчен селекторен ключ.

Олекотени
Схващането, че корпуса на помпите трябва да е цяла отливка, е вече остаряло. Помпите PNI са върхова разработка на
Tsurumi, избягваща цялостните отливки, благодарение на новите високотехнологични материали. Това е намaлило средното тегло на
PNI помпите под половината от теглото на конвенционалните им еквиваленти. А също монтажът и обслужването на тези
нови помпи става много по-лесно от всякога.

Здрави и надеждни
Специални смоли се използват за изработването на основните компоненти на PNI помпите. Предварително изделията се подлагат на
сериозни изпитания.
Състоят се от 20 позиции, като издръжливост при продължителна работа в среда с висока температура, устойчивост при ниски или
минусови температури, атмосферно влияние и удари.
При тези изпитания смолите се оказали дори по здрави по отношение на якост на удар и абразивоустойчивост в сравнение с металните
отливки. Още повече, че тези смоли могат структурно да се формират за всеки отделен компонент.

Неръждаем
Схващането, че корпуса на помпите трябва да е цяла отливка, е вече остаряло. Помпите PNI са върхова разработка на
Tsurumi, избягваща цялостните отливки, благодарение на новите високотехнологични материали. Това е намaлило средното тегло на
PNI помпите под половината от теглото на конвенционалните им еквиваленти. А също монтажът и обслужването на тези
нови помпи става много по-лесно от всякога.

Улеснено разглобяване и обслужване
За ремонтни операции или обслужване просто извадете винтовете между корпуса и горния капак. Сега секцията с
импелера може да се отдели от мотора. Отделните секции могат лесно да се разглобяват и отново лесно да се
сглобяват.

Гаранции
Уплътнението на вала, специалните проводници предпазващи от просмукване на вода в мотора, защитата от претоварване осигуряща
стабилна и безопасна работа, както и много други конструктивни решения са резултат от дългогодишни изследвания и разработки на
Tsurumi. Всичко това прави помпите PU най-надеждни в своя клас.
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Изпомпван Температура
флуид
Вид течност

0-40°C

Помпа

Импелер

Вихров импелер

Уплътнение на вала

Двойно механично уплътнение

Лагери

Капсуловани сачмени лагери

Импелер

Пластмаса армирана със стъклени влакна

Горно тяло

Пластмаса армирана със стъклени влакна

Долно тяло

Пластмаса

Уплътнение на вала

Силиконов карбид в маслена баня

Детайли

Материал

Ел.мотор

Зърнометрия
(през импелера)

Воден стълб макс.
m

50

2

Тегло без кабел
kg

minˉ¹

50PNI2.75S

Изходящ отвор
mm

Модел

••

50PNI2.4S

Макс. дебит l/min

Фази (брой)

1

Цвят на кривата

Мощ. на двиг. kW

Спецификации:

Обществени канални води, води с твърди примеси

Мазане

Масло (ISO VG32)

Защита на мотора (вградена)

Термодатчик, Фазова и термозащита

Вид, полюси

Индукционен ел.мотор, 2-полюса, IP68

Изолация

Изолация клас E

Фази / Напрежение

Монофазно 230V / 50Hz

Материал

Тяло

Неръждаема стомана EN-X5CrNi18-10

Вал

Неръждаема стомана EN-X6Cr13

Кабел

Каучук, 10m H07RN-F

Изход на помпата

Фланец с вътрешна резба

Допълнително оборудване

Комплект монтажни водачи "TOK" - за малки помпи

Размери в mm:
Модел
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Нашият принос в световен мащаб е
високотехнологично производсто, щадящо
здравето на хората и околната среда.
Днес фабриката на Tsurumi в Киото (Япония) е с
производствен капацитет от 1 милион помпи годишно.
Мащабните модерни съоръжения за изследователска
дейност предлагат оптимални условия за
експериментиране, разработване и изпитания, дори и
на помпи със свръхразмери. Това спомага създаването
на нови модели, разширява възможностите и
приложенията на помпите. Специално внимание се
отделя за оптимизиране условията на труд и
предпазването на околната среда от замърсяване минимално отделяне на прах и цялостно рециклиране
на отпадъците.

Tsurumi (Europe) GmbH (Tsurumi
(Европа) GmbH)
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Тел.: +49 (0)211-4179373
Факс: +49 (0)211-417937-480
Ел. поща: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

sew-PNI-BG

Запазваме правото си да променяме без предупреждение конструкцията и параметрите на нашите изделия.
Нашите помпи са само за професионални цели. В изключителни случаи, когато Tsurumi (Европа) GmbH придобие
гаранция от производител, това дава право на крайните потребители да предявяват претенции за безплатно
отстраняване на дефекти срещу Tsurumi (Европа) GmbH, ако такива дефекти на продукта се появят по време на
гаранционния срок (виж по-долу), както и когато гаранционните рекламации към продавача вече не съществуват.
В случай на неизправност, която се дължи на неправилно боравене от страна на крайния потребител, не могат да
се правят гаранционни рекламации. Всички следващи рекламации не се покриват от гаранцията, освен ако
изрично не е предвидено друго. Решението, дали отстраняването на дефектите ще се осъществи чрез подмяна
или ремонт, се взeма от Tsurumi (Европа) GmbH. Рекламацията е ограничена в срок от три месеца след
изтичането на гаранционния период, но не и преди изтичането на гаранционния срок, който се предоставя на
продавача. В случай на съмнение гаранционният срок съвпада с гаранционния срок, който е договорен между
крайния потребител и неговия продавач.

