KTD

400V
50Hz

Αντλία με αναδευτήρα- για επαγγελματική
χρήση

Ισχυρή αντλία υδαρούς πολτού,
χρησιμοποιώντας ως βάση αντλίες ΚΤΖ.
Προσφέρει αντοχή στη φθορά και
ανθεκτικότητα.

Αντλίες με αναδευτήρα

KTD

400V
50Hz

Αναγκαστική ανάδευση
Ο αναδευτήρας που είναι εγκατεστημένος στην επέκταση του άξονα κινητήρα, αναδεύει με δύναμη το υγρό
για εύκολη και αποτελεσματική μετάδοση λάσπης και υδαρούς πολτού.

Ανθεκτικό
Καθώς το σώμα της αντλίας είναι από χυτοσίδηρο, η ανθεκτικότητα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τις τυπικές αντλίες από σώμα αλουμινίου.

Αποτελεσματική ψύξη κινητήρα
Κομψός σχεδιασμός με εκκένωση από πάνω, προσφέροντας οικονομία χώρου. Υπάρχει αποτελεσματική
ψύξη κινητήρα διαμέσου πλευρικού καναλιού ροής.

Εξαρτήματα:
001
006
020
021
022
023
024
025
026
030
032.
035

Καλώδιο
036
Είσοδος καλωδίου
050
Σώμα αντλίας
052A
Πτερωτή
052B
Κάλυμα αναρρόφησης 053
Φίλτρο
054
Αναδευτήρας
055
Μηχανικός στυπειοθλίπτης
056
Τσιμούχα
060
Αναδευτήρας λαδιού 064
Έξοδος
068
Τάπα ελαίου
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Λιπαντικό
Καπάκι κινητήρα
Άνω ρουλεμάν
Κάτω ρουλεμάν
Προστασία κινητήρα
Άξονας
Ρότορας
Στάτορας
Φωλιά ρουλεμάν
Σώμα κινητήρα
Χερούλι
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Ονομαστικό
ρεύμα A

Μέγιστο
μανομετρικό m

Μέγιστη παροχή
l/min

Καθαρό βάρος kg
χωρίς καλώδιο

Μέγιστη διέλευση
στερεου mm

Μέγιστο βάθος
κατάδυσης m

Μήκος καλωδίου
m

1
2

Ισχύς κινητήρα
KW

••

KTD22.0
KTD33.0

Στόμιο

Τύπος

Καμπύλη κωδικού
χρώματος

Προδιαγραφές:

2" AG
3" AG

2,0
3,0

4,5
6,5

19,9
22,0

496
794

38,0
65,0

10
10

25
25

20
20

ø Στόμιο κατάθλιψης mm

50, 80

Αντλούμενο Τύπος υγρού
υγρό
Θερμοκρασία

Ιζήματα, Παχύρρευστα, Νερά με λάσπη και/ή μπετονίτης

Αντλία

Πτερωτή ημι-ανοικτού τύπου

Εξαρτήματα Πτερωτή

Υλικό

Κινητήρας

0-40°C

Στεγανό άξονα

Διπλός μηχανικός στυπειοθλίπτης

Ρουλεμάν

Κλειστά ρουλεμάν

Πτερωτή

Χρωμιωμένος χυτοσίδηρος

Σώμα

Χυτοσίδηρος EN-GJL-200

Κάλυμα
αναρρόφησης
Στεγανό άξονα

Χυτός ελατός σίδηρος EN-GJS-500-7
Καρβίδιο του πυριτίου σε λουτρό λαδιού

Τύπος, Πόλοι

Επαγωγικός κινητήρας, 2 πόλων, IP68

Προστασία κινητήρα
(ενσωματωμένη)

Εσωτερικό θερμικό

Λίπανση

Λάδι (ISO VG32)

Μόνωση

Κλάση μόνωσης F

Φάσεις / Τάση

3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.

Υλικό

Σώμα

Χυτοσίδηρος EN-GJL-200

Άξονας

Ανοξείδωτος χάλυβας EN-X30Cr13

Καλώδιο

Ελαστικό, NSSHÖU

Στόμιο εξόδου

Φλάντζα με σπείρωμα / Ουρά

Διαστάσεις σε mm:
Τύπος
KTD22.0
KTD33.0

A

A1

B

B1

D

H

W1

235
297

173
222

550
644

442
521

221
266

519
654

140
160

W1:κατώτατη στάθμη λειτουργίας

Σε περίπτωση χρήσης με φθοροποϊά και διαβρωτικά υλικά, εντονότερη φθορά θα εμφανιστεί σε ορισμένα εξαρτήματα. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.
tsurumi.eu/english/applications.htm.
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Συμμετέχοντας στην παγκόσμια ευημερία και
κατανόηση μέσα από παραγωγικές διαδικασίες
φιλικές προς τους εργαζομένους και προς το
περιβάλλον.
Το εργοστάσιο της TSURUMI στο Kyoto (Ιαπωνία) είναι
σχεδιασμένο για υπερσύγχρονες πλήρως
αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες και
παράγει πάνω από 1 εκατομύριο αντλίες το χρόνο. Με
μεγάλης κλίμακας μοντέρνες εγκαταστάσεις R&D που
προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για πειραμαστισμό και
ελέγχους ακόμα και πολύ μεγάλης ισχύος αντλιών. Για
την παροχή βέλτιστων συνθηκών στο μεγάλο κεφάλαιό
μας, τους εργάτες μας, μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στις
συνθήκες εργασίας με κλιματισμό, ελάχιστες εκπομπές
σε σκόνη και σε καυσαέρια, συστηματική ανακύκλωση
και ανάκτηση αποβλήτων.

Tsurumi (Europe) GmbH
Οδός Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Τηλ.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

con-KTD-GR

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι
αντλίες είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση που σε ειδικές περιπτώσεις η Tsurumi (Europe) GmhH έχει
αναλάβει την κατασκευαστική εγγύηση, αυτό επιτρέπει στον τελικό χρήση να διεκδικήσει από την Tsurumi (Europe)
GmhH δωρεάν αποκατάσταση για κάθε κατασκευαστική ατέλεια που συνέβει μέσα στην περίοδο εγγύησης (δες
παρακάτω), επίσης και τότε όταν η απαιτήσεις εγγύησης διεκδικούνται από πωλητή που δεν υπάρχει πλέον. Σε
περίπτωση δυσλειτουργίας που οφείλεται σε κακή χρήση από τον τελικό χρήστη, δεν υπάρχουν δικαιώματα
εγγύησης. Περαιτέρω απαιτήσεις δεν προκύπτουν απο την εγγύηση εκτός αν προηγουμένως κάτι αντίθετο έχει
σαφώς καθοριστεί. Η απόφαση σχετικά με το αν η αποκατάσταση θα γίνει με αντικατάσταση ή με επισκευή είναι
επιλογή της Tsurumi (Europe) GmhH. Οι αξιώσεις παραγράφονται μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λήξη της
περιόδου εγγύησης, ωστόσο, όχι πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης που ισχύει για τον πωλτή. Σε περιπτώσεις
αμφιβολιών η περίοδος εγγύησης θα αντιστοιχεί με την περίοδο εγγύησης που ισχύει μεταξύ του τελικού χρήση και
του πωλητή.

