POMPA ZANURZENIOWA NAUTILUS 4/1
Pompy serii NAUTILUS są pierwszymi firmowymi pompami zanurzeniowymi z silnikiem
elektrycznym. Reprezentuje ponad 100 lat doświadczenia w zakresie technologii pomp . Zalety
NAUTILUS są oczywiste: łatwa obsługa i operowanie, wysoka wydajność. Są to jedne z najlżejszych
pomp zanurzeniowych w swojej klasie i są certyfikowane zgodnie z Normą DIN 14425.

Charakterystyka:
Potężny rozruch przy niewielkiej mocy dzięki kondensatorowi rozruchowemu: NAUTILUS 4/1: Praca z agregatem
prądotwórczym od 5 kVA;
Zintegrowany przekaźnik zabezpieczający silnik chroni pompę przed uszkodzeniem
Wyższy filtr wlotowy ma wiele wlotów ssących nawet w przypadku częściowego zanieczyszczenia – gwarantowana jest
wysoka wydajność pompy
Płaskie ssanie do 4 mm bez dodatkowych elementów, które należy zamontować lub zdemontować
Niewymagający oleju i bezobsługowy silnik elektryczny
Pokrywa rewizyjna umożliwiająca kontrolę działania uszczelnienia mechanicznego
Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie pompy przez jedną bądź dwie osoby
Więcej miejsca w okolicy nasad, dzięki czemu podłączanie i odłączanie węży jest łatwiejsze i szybsze (mogą być
wyposażone we wszystkie standardowe typy nasad)
Może być wyposażony we wszystkie powszechnie stosowane systemy nasad
Więcej miejsca przy otworze mocującym do podnoszenia gwarantuje kompatybilność z każdym karabińczykiem w celu
szybkiego i niezawodnego zamocowania
Pompa może być łatwo odwrócona do góry nogami w obszarze wirnika w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych
bez pomocy drugiej osoby (podczas korzystania z nasad typu Storz B)
Ponieważ kosz ssawny jest zamontowany tylko trzema śrubami, jest łatwy do zdjęcia co pozwala na szybkie uwolnienie
wirnika, gdy zachodzi taka potrzeba
Kompatybilny z istniejącymi mocowaniami do pojazdów

Dane techniczne:
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Zasilanie:
Zużycie energii:
Moc wyjściowa:
Prąd znamionowy:
Kabel zasilający:
Nasada tłoczna:
Sito ssawne:
Temp. pompowanego medium:
Wymiary:
Masa (z kablem):
Klasa ochrony pompy:
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230 V / 1 faza
2,07 kVA, cos 0,99
1.49 kW
9A
H07RN-F 3G1.5
G 2 1/2″ AG
8 mm
35°C, do max. 60°C przez krótki czas
250 x 455 mm
23 kg
Pompa bez wtyczki

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św.Michała 100, Biuro nr 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

