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Link do produktu: https://otspol.pl/pompa-obiegowa-scrf-80-60360-sce-speroni-fvat-p-8.html

Pompa obiegowa SCRF 80- 60/360
S/CE SPERONI FVAT
Cena

5 000,00 zł

Czas wysyłki

7 dni

Numer katalogowy

EAED-59413

Kod EAN

8006414017766

Opis produktu

Pompa obiegowa
SCRF 80- 60/360 S/CE
Zamiennik dla popularnych na rynku pomp
UPS 80-60 firmy Grundfos lub 80POs60 firmy LFP Leszno
Przyłącze kołnierzowe Dn 80 PN 6/10
Wymiar montażowy 360mm
Zabudowane zabezpieczenie termiczne
Parametry pompy:
Max wydajność na 3 biegu - 1100 L/min /2m
Max podnoszenie na 3 biegu - 6 m
Max moc na 1/2/3 biegu-550W/1400W/2200W
temperatura cieczy od -10'C do + 120' (krótkotrwale do +140'C)
temperatura otoczenia max. +40'C
max ciśnienie operacyjne 10 bar
producent - SPERONI ( Włochy)
Silnik:
z mokrym wirnikiem i zewnętrznym separatorem
2-biegunowy,indukcyjny - 3 prędkości pracy
izolacja klasy F
poziom zabezpieczenia IP 43
napięcie zasilania: 3 x 230/400 V - 50 Hz
kierunek obrotów: odwrotny do ruchu wskazówek zegara
zabudowane zabezpieczenie termiczne

Pompy z tzw. mokrym wirnikiem przeznaczone są do wymuszania obiegu wody lub płynów o podobnych właściwościach fizykochemicznych .Mogą być stosowane w instalacjach grzewczych,klimatyzacyjnych i układach cyrkulacji. Znajdują zastosowanie
zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych.
Zastosowanie:
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pompowanie czystych nieagresywnych płynów bez zanieczyszczeń ściernych (muł,piasek,itp)
wymuszanie obiegu w instalacjach grzewczych
instalacje klimatyzacyjne
pompowanie gorącej wody sanitarnej
Ograniczenia użycia:
ciecze nieagresywne, niewybuchowe, wolne od zanieczyszczeń ciałami stałymi
temperatura cieczy od -10'C do + 120' (krótkotrwale do +140'C)
temperatura otoczenia max. +40'C
max. stężenie glikolu - 50% ( przy zawartości glikolu powyżej 20% należy odpowiednio przeliczyć dane pompy i
ew.przewymiarować)
max ciśnienie operacyjne 10 bar
Zakres dostawy:
1. Pompa SCRF80- 60/360
2. Instrukcja obsługi
3. Karta Gwarancyjna

- 1 szt
- 1 szt
- 1 szt

Gwarancja 24 miesiące

Pompa nowa.
Wystawiamy faktury VAT.
Kontakt / Informacje
Tel : (+48) 12 881 14 58
Mobile; (+48) 728 241 626
e-mail: office@otsv.pl, otsterm@gmail.com
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