50GP

400V
50Hz

Odpadové čerpadlo s rezacím mechanizmom
inštalácia v mokrých i suchých podmienkach,
vysoko výkonný motor IE3, senzor vlhkosti

Otvorené viaclopatkové kanálové obežné koleso
s rezacím mechanizmom. Táto konštrukcia
zaručuje rozrezanie vláknitých materiálov a
prepravu odpadu bez upchatia kanalizácie.

Viackanálové obežné koleso s rezacím mechanizmom.

50GP

400V
50Hz

Rezací mechanizmus
Otvorené viackanálové obežné koleso s rezacím mechanizmom, ktorý sa
skladá zo stacionárneho rezacieho kolesa a rotujúceho noža.
Zachytené častice sa rozdrvia v priebehu niekoľkých sekúnd, vhodné sú
priemery potrubí DN50. Minimalizácia materiálových nákladov a
nákladov na relokáciu.
Pri výbere čerpadla je potrebné vziať do úvahy druh pevného odpadu a
maximálny potrebný voľný priechod. Ak máte záujem o podporu, obráťte
sa na spoločnosť Tsurumi (Europe) GmbH alebo miestneho distribútora
Tsurumi

Príslušenstvo
• pätková spojka:
- držiak trubiek
- pätková spojka
• Spojka
• Súprava držiaku pre voľne stojacu verziu

Dostupné možnosti
• Verzia odolná voči explózii
• Olejový senzor
• Verzia motora s delta štartérom
• Všetky čerpadlá umožňujú prevádzku so soft štartérom i s meničom frekvencií
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Špecifikácia:
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Fáza

1

50GPM26.4H TOS50GYM26.4H

Farebný kód,
výkonnostná
krivka

Menovitý výkon
kW

Suchá hmotnosť
kg bez kábla

Výtlačné hrdlo
mm

Model

Viacúčelové obežné koleso s rezacím mechanizmom.

Tesnenie hriadeľa

Dvojité mechanické tesnenie

Ložisko

Zapúzdrené gulôčkové ložisko

Obežné koleso

Sivý odliatok železa EN-GJL-250

Teleso

Sivý odliatok železa EN-GJL-250

Tesnenie hriadeľa

SiC, horné v olejovej vani

Rezacie zariadenie

Nerezová oceľ EN-X39CrMo17-1

Izolácia

Izolačná trieda H

Typ, póly

Indukčný motor, 2-pólový, IP68

Fáza / napätie

Trojfázový / 400V / 50 Hz / priamy štart

Mazanie

Turbínový olej (ISO VG32)

Ochrana motora (vstavaná)

Tepelné čidlo

Materiál

Teleso

Sivý odliatok železa EN-GJL-250

Hriadeľ

Nerez oceľ DIN 1.4401

Kábel

Guma 10m, H07RN8-F

Prípojka tlaku

Príruba DIN/ANSI DN50 (PN10)

Príslušenstvo na želanie

Pätková spojka "TOS" (držiak trubiek, pätková spojka, reťaz) / výpustné koleso a
stojan

Rozmery v mm:
Model

A

50GPM26.4
795
50GPM26.4H 795
50GPM29.5
865
W1: Minimálna výška vody
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Prosím pozor: výtlačné kolená, spojkové pedále, nohy patria medzi príslušenstvo a musia byť objednané oddelene.
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Rozmery - s vodiacimi tyčami v mm:
Model

B

50GPM26.4
815
50GPM26.4H 815
50GPM29.5
885

Tsurumi (Europe) GmbH

sew-GP-SK

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

Naše čerpadlá sú určené výlučne pre profesionálne nasadenie. Z dôvodu
zlepšenia výroby môžme zmeniť špecifikácie bez toho, aby sme to vopred
oznámili. V prípade, že spoločnosť Tsurumi (Europe) GmbH výnimočne
prevzala záruku výrobcu voči konečnému zákazníkovi, dáva táto záruka
konečnému zákazníkovi právo uplatniť voči firme Tsurumi (Europe) GmbH
nárok na bezplatnú nápravu nedostatku na príslušnom výrobku, ktorý sa
prejavil počas záručnej doby, a to aj vtedy, keď neexistujú, alebo už neexistujú
nároky na záruku voči predajcovi. Nesprávne fungovanie výrobku spôsobené
neodbornou manipuláciou konečného zákazníka s výrobkom, neoprávňujú
tohto zákazníka v žiadnom prípade k uplatňovaniu záruky. Zo záruky
nevyplývajú žiadne ďalšie nároky, ak nie je výslovne určené niečo iné.
Rozhodnutie, či sa náprava zrealizuje výmenou alebo opravou výrobku,
uskutoční firma Tsurumi (Europe). Nároky sa premlčujú v okamihu uplynutia
troch mesiacov od skončenia záručnej doby, nie však pred uplynutím záručnej
doby, ktorá platí voči predajcovi. V prípade pochybností zodpovedá záručná
doba záručnej dobe, ktorá platí medzi konečným zákazníkom a jeho predajcom.

