LSC

230V
50Hz

Идеални за подсушаване до 1mm
- за професионална употреба

Специално разработена помпа за подсушаване
на плоски повърхности, като покриви,
паркинги, гаражи, подлези, басейни и др.

Преносими помпи за строителството

LSC

230V
50Hz

Горно изпомпване
Изпомпваната вода преминава между кожуха на ел.мотора
и корпуса на помпата, както е показано на схемата.
(Принудително охлаждане) Дори при сух режим (без
вода) охлаждането е достатъчно и помпата може да
работи продължително време.

Характеристики:
Двойно механично уплътнение от силиконов карбид в маслена баня - използва се в помпи за
тежки условия на работа.
Когато се поставят директно върху твърда повърхност, изпомпват водата до 1 mm.
При изваждане на помпата от водата или спиране на ел.мотора, предпазен (диафрагмен)
клапан не допуска изтичането на вода от помпата.
Дъното е покрито с гума за предпазване от нараняване (надраскване) на деликатни
повърхности, върху които се поставя помпата.

Налични с датчик за ниво - електроден тип
За помпите без автоматика не е необходим специален монтаж. Електродният датчик за ниво е толкова чувствителен, че сработва дори при
голяма концентрация на чужди тела във водата. Сензорът е запечатан със смола и е покрит с гума за предпазване от удари и груба работа.

Детайли:
001
020
021
022
023.
025
026
029
030
031
032
035
036
049

Кабел
050
Корпус на помпата 051
Импелер
052A
Всмукателна плоча 052B
Комплект стойка
053.
Механично уплътнение054
Маслено уплътнение 055
Картер за масло
056
Маслена помпа
064
Износваща се плоча 065
Щуцер за маркуч
068
Пробка за маслото 071
Масло
076
Дънна плоча
203.
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Капак на мотора
Капак на главата
Горен лагер
Долен лагер
Термозащита
Вал
Ротор
Статор
Корпус на мотора
Обвивка
Ръкохватка
Кожух на вала
Кондензатор
Контролен клапан
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Мощ. на двиг. kW

Номинален ток A

Воден стълб макс.
m

Макс. дебит l/min

Тегло без кабел
kg

Макс.
зърнометрия ø
mm

Макс.потапяне m

Дълж. на кабела
m

•
•

Изходящ отвор
mm

LSC1.4S
LSCE1.4S
LSC2.75S

Цвят на кривата

Модел

Спецификации:

25
25
50

0,48
0,48
0,75

2,9
2,9
4,5

11,0
11,0
15,0

170
170
228

12,0
12,6
15,2

6
6
6

10
10
10

10
10
10

1
2

ø Изходящ отвор mm

25, 50

Изпомпван Температура
флуид
Вид течност

0-40°C

Помпа

Импелер

Вихров импелер

Уплътнение на вала

Двойно механично уплътнение

Лагери

Капсуловани сачмени лагери

Импелер

Полиуретан

Тяло

Полиетилен, Полипропилен

Плоча

Стоманена плоча + Полиуретан

Уплътнение на вала

Силиконов карбид в маслена баня

Детайли

Материал

Ел.мотор

Подсушаване, Вода по пода, Локви

Изолация

Изолация клас E

Фази / Напрежение

Монофазно 230V / 110V / 50Hz

Вид, полюси

Индукционен ел.мотор, 2-полюса, IP68

Защита на мотора (вградена)

Термодатчик

Мазане

Масло (ISO VG32)

Материал

Тяло

Алуминиева отливка

Вал

Неръждаема стомана EN-X6Cr13

Кабел

Каучук, H07RN8-F

Изход на помпата

Накрайник за маркуч

LSCE1.4S

LSC1.4S
LSC2.75S

Размери в mm:
Модел

d

A

A1

B

H

LSC1.4S
LSCE1.4S
LSC2.75S

25
50

196
197

168
167

316
357

258
313

W1: минимално ниво на водата

При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи естествено ще се износват повече. В тази връзка моля разгледайте нашата интернет страница
www.tsurumi.eu/english/applications.htm.
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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

con-LSC-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.

