Datu lapa: Wilo-MultiCargo FMC 304 (1~230 V)
Raksturlīknes
n = 2900 apgr./min

Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)
Tīrs ūdens bez nosēdumiem

•

Tehniskais, aukstais, dzesēšanas un lietus ūdens

•

Jauda
Sūknēšanas augstums maks. H

8m

Pieplūdes spiediens maks. H

1,5 bar

Šķidruma temperatūra T

+5...+35 °C

Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T

40 °C

Nominālais apgriezienu skaits n

2.900 apgr./min

Motors/elektronika
aizsardzības pakāpe

IP 54

Izolācijas klase

F

Kabeļa skrūvsavienojums

1x11 PG

Elektrības patēriņš P1

0,84 kW

Elektrotīkla pieslēgums

1~230 V, 50 Hz

Cauruļvadu savienojumi
Pieslēguma nominālais diametrs spiediena pusē

R1

Pieslēguma nominālais diametrs iesūkšanas pusē

Rp 1

Materiāli

Rasējums

Sūkņa korpuss

1.4301

Rotors

Noryl

Sūkņa vārpsta

1.4057 [AISI431]

Gala blīvējums

Ogleklis/keramika

Pakāpju kameras

Noryl

Blīvējumi

NBR

Pasūtīšanas informācija
Ražotājs

Wilo

Tips

FMC 304

Preces nr.

4088346

Neto svars apm. m

10,2 kg
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Piedāvājuma teksts: Wilo-MultiCargo FMC 304 (1~230 V)

Kompaktas konstrukcijas centrbēdzes sūkņa iekārta ar horizontālu sūknēšanas un vertikālu spiediena īscauruli; sastāv no: Klusas darbības, pašuzsūcošs,
daudzpakāpju, horizontāls augstspiediena centrbēdzes sūknis ar vienlaidu motora sūkņa vārpstu un no griešanās virziena neatkarīgu gala blīvējumu. Tieši ar
atloku pieslēgts maiņstrāvas motors ar uzstādītu termisko motora aizsardzības slēdzi un kondensatoru. Elektroniskas vadības spiediena un plūsmas kontrole
ar uzstādītu aizsardzību nepietiekama ūdens daudzuma gadījumā un pretvārstu. Jauna veida hidrauliskais iesūkšanas trakts; līdz ar to īpaši piemērots lietus
ūdens izmantošanai no cisternām un zemāk esošām tvertnēm. Visas detaļas, kurām ir saskare ar ūdeni, ir nerūsējošas. Sūkņu iekārta samontēta un ir gatava
pieslēgšanai, kā arī uzstādīti visi vadi ar 3 m garu kabeli un elektrotīkla kontaktspraudni.
Materiāli
Sūkņa korpuss: 1.4301
Rotors: Noryl
Sūkņa vārpsta: 1.4057 [AISI431]
Gala blīvējums: Ogleklis/keramika
Pakāpju kameras: Noryl
Blīvējumi: NBR
Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)
Tīrs ūdens bez nosēdumiem: •
Tehniskais, aukstais, dzesēšanas un lietus ūdens: •
Lietus ūdens: •
Jauda
Sūknēšanas augstums maks. H: 8 m
Pieplūdes spiediens maks. H: 1,5 bar
Šķidruma temperatūra T: +5...+35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T: 40 °C
Elektrotīkla pieslēgums 1~, standarta modelis: 230 V
Tīkla frekvence f: 50 Hz
Nominālais apgriezienu skaits n: 2.900 apgr./min
Motors/elektronika
aizsardzības pakāpe: IP 54
Izolācijas klase: F
Kabeļa skrūvsavienojums: 1x11 PG
Elektrības patēriņš P1: 0,84 kW
Cauruļvadu savienojumi
Pieslēguma nominālais diametrs spiediena pusē: R 1
Pieslēguma nominālais diametrs iesūkšanas pusē: Rp 1
Pasūtīšanas informācija
Neto svars apm. m: 10,2 kg
Tips: FMC 304
Preces nr.: 4088346
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