PNI

230V
50Hz

Víceúčelové čerpadlo.

Komponenty PNI-série jsou bud' z nerez oceli
nebo plastu a skelných vláken, což zvyšuje
ochranu proti abrazi a korozi.

Oběžné kolo - typ VORTEX.

PNI

230V
50Hz

Otevřené oběžné kolo
Otevřené oběžné kolo se užívá tam, kde je nebezpečí ucpávání médiem s většími
nebo vláknitými pevnými částmi.

Nastavitelný spínač Float
Úroveň startu a zastavení je nastavitelná; vestavěný přepínač
Auto-Manual.

Nízká hmotnost
Úvaha, že čerpadlo musí být z litiny patří minulosti. Série PU je výsledkem našeho přístupu, kdy
litina je nahrazena novými lehčími materiály a tak se dosáhne úspory hmotnosti.

Odolnost
Plasty, které jsou použity pro sérii PNI byly odzkoušeny za přísných podmínek.Test obsahuje 20 bodů, jako např test odolnosti na rozpouštědla,
horké kapaliny, nárazový test apod.

Korozní odolnost
PNI-čerpadla jsou absolutně korozivzorné. Všechny komponenty jsou vyrobeny výlučně z nerez oceli nebo plastu.

Jednoduchá údržba a demontáž
Pro údržbu je nutné uvolnit pouze šroubový spoj mezi olejovou komorou a tělesem čerpadla. Motorová část je pak zcela
separována od části hydraulické.

Ochranné přípravky
Dvojitá vnitřní ucpávka v olejové komoře, přídavná ochrana olejovým rozdělovačem, tepelnou ochranou, vodotěsným kabelovým vstupem atd.

Vzduchový ventil
Nastavením vzduchového polštáře se automaticky otevírá vzduchový ventil. Ucpávání je vyloučeno.
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Dopravní výška
čerpadla max. m

1

2850

12,0

280 kondenzátor 7,4

10

0,75

1

2850

15,8

330 kondenzátor 9,5

10

ø Výtlačné hrdlo

50mm

Čerpané
médium

Teplota

0-40°C

Druh média

Komunální odpadní voda s pevnými částmi

Čerpadlo

Komponenty Oběžné kolo

Materiál

Motor

Kolo (otevřené)

Těsnění hřídele

Dvojité těsnění sběracím kroužkem

Ložisko

Zapouzdřené kuličkové ložisko

Oběžné kolo

Skelnými vlákny zpevněný plast

Vrchní skříň

Skelnými vlákny zpevněný plast

Spodní skříň

Plast

Těsnění hřídele

Karbid křemičitý, v olejové lázni

Izolace

Třída ochrany E

Fáze / napětí

Jednofázový / 230 V / 50 Hz

Typ, póly

Indukční motor, 2-pólový, IP68

Ochrana motoru (vestavěná)

Tepelné čidlo, Tepelný spínač

Mazání

Turbínový olej (ISO VG32)

Materiál

Volný průchod v
mm

Ot/min

0,4

50

Suchá Hmotnost
kg

Fáze

50PNI2.75S

Čerpané množství
max. 1/min

Jmenovitý výkon
kW

50

2

Výtlačné hrdlo
mm

1

Barevný kód,
výkonnostní
křivka

Model

••

50PNI2.4S

Startovací metoda

Specifikace:

Těleso

Nerez ocel DIN 1.4301

Hřídel

Nerezová ocel DIN 1.4000

Kabel

Pryž 10m, H07 RN-F

Přípojka tlaku

Příruba s vnitřním závitem

Příslušenství na přání

Patní spojka "TOK" pro malá čerpadla

Rozměry v mm:
Model

A

A1

A2

B

D

D1

D2

H

W1

W2

50PNI2.4S
50PNI2.75S

241
241

120
120

81
81

102
102

246
246

76
76

170
170

360
380

110
110

325
345
W1: Minimální výška vody
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Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
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Výrobou, která je ohleduplná k životnímu
prostředí a spolupracovníkům, příspíváme k
pokroku společnosti.
Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu
přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími
výrobními metodami a optimálním zracionalizováním
všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity.
Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují
provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé
velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše
spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním
cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to
zahrnuje klimatizaci místností, minimální emise prachu a
odpadních (kouřových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné
zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

sew-PNI-CZ

Naše čerpadla jsou určená výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit
specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku
výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi
(Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty,
a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož
důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňují tohoto zákazníka v žádném případě k
uplatňování záruky. Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí,
zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v
okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči
prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho
prodejcem.

