HIDRAULIKUS
CSATLAKOZÓ és
TARTÓELEMEK

Csatlakozó- és tartóelemek
A csatlakozóelemek fontos tartozékok a szivattyú és a kimeneti csövezet
közötti állítható hidraulikus csatlakozásának kialakításához. Ez a rendszer
lehetővé teszi a szivattyú felszínre hozását, majd a gyors visszacsatlakoztatást
a tartály leürítése nélkül, ami sokszor egy drága és hosszú leállást követelő
művelet.
A perem és a berendezés tökéletes csatlakozását a Zenit egységeken a
gumitömítés biztosítja. Emellett a fenékre szerelendő berendezéseket két
vezetőcsővel látták el, hogy a csatlakozás problémamentesen elvégezhető
legyen.
A külső csatlakozóelem (DAC E) az egyetlen tartozék, amely már meglévő
berendezésekhez is használható. A tartozék szokatlan alakja lehetővé teszi a
tartályürítés kellemetlen és munkaigényes folyamatának mellőzését a beépítés
során.
A Zenit tartályfenékre szerelendő csatlakozóelemei függőleges vagy vízszintes
kiömlőnyílással is rendelhetőek az ügyfél igényeinek megfelelően.
Az öntöttvas csatlakozóelemeket úgy tervezték, hogy 2 vezetőcsövet
fogadjanak, amelyek lehetővé teszik a szivattyú elhelyezését elfordulás nélkül.
Továbbá, a SZABADALMAZOTT rendszer megkönnyíti a szivattyú kioldását és
csökkenti a vezetőcsövekre nehezedő mechanikus feszültséget hosszabb
lemerítési idő után is.
Rendelhető egy speciális rozsdamentes acél berendezés is a DRY
szivattyúcsoporthoz savak vagy tengervíz esetén.
A függőleges Zenit csatlakozóelemek másik speciális jellemzője az, hogy a
szivattyúk szívónyílásait ideális távolságon tudják tartani egy lépcsőzet
kialakítása nélkül. Így jelentős mennyiségű időt és kiadást spórolnak meg a
gyűjtőtartályok építése során, és könnyű cserét biztosítanak meglévő
berendezések esetén.
A fenékre szerelt DAC V függőleges csatlakozóelem összekapcsolható egy
speciális 2” golyósszeleppel. A DAC szerkezetbe épített speciális légtelenítő
szelep a nyár során kialakuló légbuborékokat (pl. amikor a vízszint az aknában
a küszöbérték alá csökken) kilöki és így a szivattyú megfelelően működhet.
Az alábbi ábra a fent leírt verziót mutatja be. A tartozék kis mérete lehetővé
teszi a kisméretű aknákban történő alkalmazást.

DAC E

(GAS 2”)

Külső csatlakozóelemek
Általános jellemzők
•
•
•
•
•
•

rögzített szerkezet GJL-250 öntöttvas – mozgatható szerkezet GJS-600-3
epoxi-vinil festés
tömítések NBR gumi
teljesen szabad átömlés
rögzítés a tartályhoz DN50 PN10 karimával vagy 2” GAS menettel
alkalmas külső-belső menetes közcsavarral a tartozék használható
GAS 1 1/4" és GAS 1 1/2 " szivattyúkkal is

A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek

Azokban az esetekben, amikor a DAC-E
berendezést távol kell rögzíteni az akna
fedelétől, két vezetőcső (3/4”) használható,
amelyek segítenek az elektromos szivattyú
tökéletes csatlakozásánál.

Modellek
DAC -E G50/50H bemenet GAS 2", kimenet GAS 2’’ és karima DN50 PN10

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben

Csomagolási méret

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

DAC V

(1 ½” – 2” és DN32 PN6 – DN50 PN10)
Fenékre szerelhető csatlakozóelem függőleges kiömlőnyílással

Általános jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•

szerkezet GJL-250 öntöttvas
tömítés NBR gumi
epoxi-vinil festés
teljesen szabad átömlés
csatlakozással a PE csőhöz (átmérő 63 mm)
GAS 2” és GAS 2 1/2 ” menetes kimenet
csővezetővel és csúszó karimával rozsdamentes acél csavarokkal
lehetővé teszi a szivattyú szívónyílásának ideális magasságban való tartását,
tehát nem szükséges lépcsőzetet építeni a
tartályfenéken
• golyósszelep a kiömlő csonknál. Ez a modell légtelenítő szeleppel van felszerelve
A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Modellek
DAC-N G40V/G50-65V Bemenet függőleges nyomócsonkos szivattyúkhoz GAS 1 1/2”, kimenet GAS 2” – 2 1/2”
DAC-N G50V/G50-65V Bemenet függőleges nyomócsonkos szivattyúkhoz GAS 2”, kimenet GAS 2" - 2 1/2 ”
Minkét tartozék rendelkezik csatlakozással a PE 63 csőhöz (GTP) vagy golyósszelep (VAP) + légtelenítő szelephez.
DAC-N 32-50/G50-65V Bemenet DN32 PN6 és DN50 PN10, kimenet GAS 2” és GAS 2 1/2 ”
A tartozék rendelkezik csatlakozással a PE 63 (GTP) csőhöz.
DAC-N 32-50/G50V+VAP Bemenet DN32 PN6 és DN50 PN10, kimenet GAS 2” (szelepkimenet átmérője)
A tartozék 2” golyósszeleppel van felszerelve
A megfelelő működés érdekében a DAC szerkezetnek automatikus légtelenítő szeleppel kell rendelkeznie.

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

DAC V

(DN32 – DN300)
Fenékre szerelhető csatlakozóelem függőleges kiömlőnyílással

Általános jellemzők
•
•
•
•
•
•

szerkezet GJL-250 öntöttvas
tömítés NBR gumi
epoxi-vinil festés
teljesen szabad átömlés
csővezetővel és csúszó karimával rozsdamentes acél csavarokkal
lehetővé teszi a szivattyú szívónyílásának ideális magasságban
való tartását, tehát nem szükséges lépcsőzetet építeni a tartályfenéken
• a SZABADALMAZOTT rendszer megkönnyíti a szivattyú kioldását és
csökkenti a vezetőcsövekre nehezedő mechanikus feszültséget

Modellek
DAC-N 65/65V
DAC-N 80/80V
DAC-N 100/100V
DAC-N 150/200V
DAC-N 200/250V
DAC-N 250/300V
DAC-N 300/350V

Bemenet DN65 PN10-16, kimenet DN65 PN10-16
Bemenet DN80 PN10, kimenet DN80 PN10-16
Bemenet DN100 PN10-16, kimenet DN100 PN10-16
Bemenet DN150 PN10-16, kimenet DN200 PN10
Bemenet DN200 PN10, kimenet DN250 PN10
Bemenet DN250 PN10, kimenet DN300 PN10
Bemenet DN300 PN10, kimenet DN350 PN10

A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Befoglaló méretek és súlyok

Csomagolási méret

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

DAC H

(DN32 PN6 – DN50 PN10) – (DN65 – DN250)
Fenékre szerelhető csatlakozóelem vízszintes kiömlőnyílással
Általános jellemzők
•
•
•
•
•

szerkezet GJL-250 öntöttvas
tömítés NBR gumi
epoxi-vinil festés
teljesen szabad átömlés
a DN32-50 modellek csővezetővel, csúszó karimával
(rozsdamentes acél csavarokkal) és 2” GAS menetes rozsdamentes
acél könyökcsővel rendelkeznek
• a DN65÷250 modellek csővezetővel és csúszó karimával
rozsdamentes acél csavarokkal rendelkeznek
• a SZABADALMAZOTT rendszer megkönnyíti a szivattyú kioldását
és csökkenti a vezetőcsövekre nehezedő mechanikus feszültséget

Modellek
DAC-N 32-50/G50H
DAC-N 65/65H
DAC-N 80/80H
DAC-N 100/100H
DAC-N 150/150H
DAC-N 200/200H
DAC-N 250/250H

Bemenet DN32 PN6 and DN50 PN10, vízszintes kimenet GAS 2”
Bemenet DN65 PN10-16, kimenet DN65 PN10-16
Bemenet DN80 PN10, kimenet DN80 PN10-16
Bemenet DN100 PN10-16, kimenet DN100 PN10-16
Bemenet DN150 PN10-16, kimenet DN150 PN10-16
Bemenet DN200 PN10, kimenet DN200 PN10
Bemenet DN250 PN10, kimenet DN250 PN10

A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

DAC X

(DN65 – DN100)
Fenékre szerelhető rozsdamentes acél csatlakozóelemek

Általános jellemzők
•
•
•
•

szerkezet és karima AISI 316 rozsdamentes acél
tömítés NBR
teljesen szabad átömlés
korrozív vagy sós folyadékokhoz használt berendezésekhez javasolt

Modellek
DACX-N 65/65V
Bemenet DN65 PN10, kimenet DN65 PN10-16
DACX-N 80/80V
Bemenet DN80 PN10, kiment DN80 PN10-16
DACX-N 100/100V Bemenet DN100 PN10, kimenet DN100 PN10-16
A súlyra és méretre vonatkozó adatok
tájékoztató jellegűek.
A DAC X csatlakozóelemek
főként
a
DRY
típusú
szivattyúkhoz
alkalmazhatóak,
teljes egészében rozsdamentes
acélból készültek és ellenállóak a
vegyileg agresszív folyadékokkal
szemben.

Befoglaló méretek és tömeg

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Tartozékok a csatlakozóelemekhez
Tartozékok széles skálája áll rendelkezésre a különböző típusú berendezések
optimalizálása és a beépítési idő csökkentése céljából.

KAF
Csúszókarima a köv. típusokhoz:
•
OXY50 (KAF 32-50)
•
DAC H (ellenőrizze a KAF méreteit a megfelelő csatlakozáshoz)
•
DAC V (ellenőrizze a KAF méreteit a megfelelő csatlakozáshoz)
Ez a tartozék csatlakoztatható a Flygt berendezésekhez
(figyeljen a vezetőcsövek átmérőjére, C betű a táblázatban)
Karima
Méretek mm-ben

Méretek mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó
adatok tájékoztató jellegűek

- NBR gumitömítéssel és rozsdamentes acél
csavarokkal
- Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével más gyártókkal
való kompatibilitás ellenőrzése érdekében

KGP
Horog Zenit tartóelemhez, ideális a 300 mm és annál nagyobb átmérőjű DAC berendezéshez
történő csatlakozáshoz dupla 3” vezetőcsövekkel.
Ez a tartozék bármely Zenit elektromos szivattyúval
használható (ellenőrizze az egyes szivattyúk
befoglaló méreteinek meglétét a rajzon), a DAC
berendezésekkel 3” vezetőcsövekkel és a DAC
Flygt berendezésekkel ugyanolyan vezetőcsövekkel.

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó
adatok tájékoztató jellegűek

TARTÓELEMEK
A tartóelemek a SZABAD beépítéshez lehetővé teszik a szivattyú gyors elhelyezését a tartályban és magas szintű stabilitást
biztosítanak a nagy érintkezési felületnek köszönhetően. Öntöttvasból (GJS-600-3) vagy horganyzott acélból készülnek.
Rozsdamentes acél csavarokkal szállítjuk.

ÖNTÖTTVAS TARTÓELEMEK
9024.010
3 küllős öntöttvas tartóelem szabad beépítéshez.
A következő modellekkel alkalmazható:
• DGO 150-200/2/G65V-65-80
• DGF 150-200/2/G65V-65-80
A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek

9024.006
3 küllős öntöttvas tartóelem szabad beépítéshez.
A következő modellekkel alkalmazható:

A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

9024.007
4 küllős öntöttvas tartóelem szabad beépítéshez.
A következő modellekkel alkalmazható:

9024.009
4 küllős öntöttvas tartóelem szabad beépítéshez.
A következő modellekkel alkalmazható:

HORGANYZOTT VAS TARTÓELEMEK
9024.008
Horganyzott acél tartóelem.
A következő modellekkel alkalmazható:
• GRN 300-400/4/80-100

9024.008
Horganyzott acél tartóelem.
A következő modellekkel alkalmazható:

ÖBLÍTŐ SZELEP
Az szennyvízgyűjtő csatornákból érkező szennyvíz miatt az átemelő állomásokban gyakran képződnek lerakódások.
Idővel a szilárd anyagok összeállnak a tartály fenekén és oldalain, csökkentve így a térfogatát, és leválás estén gyakran
meghibásodást okoznak a szivattyúkban.
Ezek eltávolítása egy speciális művelet, amely hosszadalmas és költséges rendszerleállást követel meg.
Az FLX öblítő szelep egy olyan tartozék, amely egy beállítható
irányú sugarat generál az aknán belül a szilárd anyagok
eltávolítása és a lerakódás felhalmozódásának elkerülése
érdekében.
Az öntöttvas berendezés közvetlenül a szivattyú burkolatára
szerelhető a menetes csatlakozás segítségével. A Venturi-elv
alapján működik és nincs szüksége áramellátásra.
Egy szabályozó lehetővé teszi a zárási idő beállítását 10 és 400
másodperc között, az akna méretétől, szivattyú teljesítményétől
vagy a lerakódás mennyiségétől függően.

Az FLX szelep fő alkotóeleme egy innovatív szabadalmazott rendszer, amely egy rugalmas membránnal összekötött 2 gumi golyóból
áll.
Amikor beindul a szivattyú a szelep nyitva áll és a szivattyú beszívja a folyadékot az aknából és megforgatja azt, így elérve a
lerakódások lebegését (1. fázis).
A felhasználó által a szabályozón beállított idő után a szelepben keletkezett vákuum magához vonzza a gumi membránt, ami lefelé
tolja a két golyót, hogy elzárják az áramlást (2. fázis) és így a víz ismét a kiömlőnyíláshoz szállítódik, mielőtt a szilárd anyag lerakódna
ismét a fenékre.
Amikor a szivattyú leáll a vákuum a szelep belsejében felemeli a membránt (3. fázis) és a golyókat (4. fázis), amelyek kinyitják a
szelepet a következő ciklushoz.

Az FLX szelep a Zenit vállalat szabadalmazott terméke.
Magyarázat
A szilárd anyagok lerakódása
(baloldalon) szükségessé tette az öblítő
szelep beépítését, hogy turbulenciát
generáljon a tartályban és, hogy
lebegésben tartsa a szilárd anyagokat
(jobb oldalon).

FLX
ÖBLÍTŐSZELEP
Általános jellemzők
• Öntöttvas test
• Kopásálló gumi golyók
• Csatlakoztatás a rendszerhez a gyémánt alakú karimával,
amely kompatibilis más cégek modelljeivel, vagy egy
menetes GAS 1 ½”” csatlakozás segítségével
• Zárási idő beállítása 10 és 400 másodperc között
• Beállítható irányú sugár

Előnyök
• Alacsony zajszint
• Nincs szükség karbantartásra a gumi golyóknak köszönhetően
A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Gyártáshoz felhasznált anyagok
Test:
Membrán anyaga:
Golyó anyaga:
Folyadék:

Öntöttvas GJL-250
Nitril gumi
SBR+poliuretán
Glikol 10%-os oldatban

Csatlakoztatott szivattyú követelményei
Teljes nyomómagasság: 5 ÷ 20 m
Szállított vízmennyiség: 100÷17000 l/perc
Közeg hőmérséklete:
0÷40°C

Csatlakoztatott szivattyú munkapontja
Maximális szállított vízmennyiség: 750÷17000 l/perc
Szivattyú minimum súlya: 70 kg
A megengedett működési tartományon kívül eső alkalmazások
esetén módosított szelepek rendelhetőek. N.B.: a működési
korlátok a szivattyú spirálházára csatlakoztatott szelepre
vonatkoznak.
Így néz ki a versenytárs öblítő szelepében
használt fém golyó (bal) és a Zenit FLX-ben
használt gumi golyó (jobb) egy évi használat
után.

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

VISSZACSAPÓ SZELEPEK ÉS ZÁRÓ SZELEPEK
Az EN 12050-4 szabvány ZA melléklete alapján
bevizsgált Zenit vissza csapószelepek szennyezett
folyadékokhoz készültek és teljes működési garanciát
biztosítanak még nehéz munkakörülmények között is.
A süllyedő golyós rendszer szabad átfolyást biztosít,
mivel teljesen nyitott állapotban a szelep teljes áramlást
biztosít csökkentve az áramlási veszteséget.
A berendezés függőlegesen és vízszintesen is
telepíthető, ami sokoldalúságot és optimális beszerelést
biztosít.
Tiszta szennyvizek esetén visszacsapó szelepek
alkalmazhatóak.
A Zenit modellek szerkezete és lemeze GJL-250
öntöttvasból készülnek, sárgaréz és EPDM gumi
fészekkel. A mechanizmus mozgatását szolgáló kar
GJS 400 öntöttvasból készül a legnagyobb fokú
megbízhatóság érdekében. A nemzetközi tervezési
szabályoknak való megfelelés megkönnyíti a beépítést
és biztosítja a kompatibilitást más standard karimákkal.

A kézi kerékkel működtethető késtolózárak
számos funkcióval rendelkeznek és a
csővezetékek áramlásának szabályozására
vagy a berendezés egy részének időszakos
elzárására használják.
A záró szelepek szerkezete GJL-250
öntöttvasból készülnek, amelyben
megtalálhatóak az áramlat részleges vagy
teljes elzárásához szükséges
mechanizmusok.
Ez a termék csatlakoztatható egy
szervomotorra a távolból történő részleges
vagy teljes nyitás/zárás érdekében (manuális
beavatkozás nélkül).

A Zenit záró szelepek GJL-250 öntöttvasból készülnek, a szelep csúszó illesztése sárgarézből annak érdekében, hogy hosszabb
működési szünet után is kezelhető legyen.
A karimák megfelelnek az UNI szabványoknak és tökéletesen cserélhetőek.
Ezeket főként háztartási és ipari szennyvízkezeléshez és elosztóüzemekben használják.

VAP
Golyós visszacsapó szelepek
Általános jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•

szerkezet GJL-250 öntöttvas gumitömítéssel
süllyedő golyó NBR gumi
a tömítést a gumi elemek érintkezése biztosítja
rozsdamentes acél csavarok
epoxi festés, ellenáll az agresszív folyadékoknak
teljesen szabad átömlés
könnyen eltávolítható fedél a berendezés ellenőrzéséhez
beépíthető függőleges és vízszintes helyzetben is

Modellek
VAP/G32
VAP/G40
VAP/G50
VAP/65
VAP/80
VAP/100
VAP/125
VAP/150
VAP/200
VAP/250
VAP/300
VAP/350

GAS 1 1/4 ” menetes
GAS 1 1/2 ” menetes
GAS 2” menetes
DN65 PN10-16 karimás
DN80 PN10-16 karimás
DN100 PN10-16 karimás
DN1125 PN10 karimás
DN150 PN10-16 karimás
DN200 PN10 karimás
DN250 PN10 karimás
DN300 PN10 karimás
DN350 PN10 karimás

A teljes golyósszelep kínálat „gumi a gumin”
csatlakozással van ellátva
(gumi golyó; gumitömítések).

Előnyök

Üzemi körülmények

• alacsony zajszint
• a golyó és a perem közötti csatlakozás könnyű
visszaállítása
• nincs szükség kereskedelmi forgalomban beszerezhető
tömítésekre a karimák közé

Környezeti hőmérséklet és kezelt folyadék: 0 - +40°C
A kezelt közeg pH-értéke 6 ÷ 11
A kezelt közeg sűrűsége 1 kg/dm3
Az alkalmazási korlátokon kívül eső berendezésekhez lépjen
kapcsolatba a kereskedőjével.

Vonatkozó szabványok
EN 12050-4, EN 12050-2, EN 12050-1, EN 1561, EN ISO
3506-1,
EN ISO 3506-2, EN 10025, EN 1092-1, EN ISO 228-1,
89/106/EGK irányelv

Befoglaló méretek és tömeg

A súlyra és méretre vonatkozó
adatok tájékoztató jellegűek

Méret mm-ben

A PN jelölés a karimára és nem a maximális üzemi nyomásra vonatkozik.

VAC
Visszacsapó szelepek
Általános jellemzők
•
•
•
•
•
•

szerkezet és fej GJL-250 öntöttvas
tömítés EPDM gumi
sárgaréz fészek
epoxi festés, ellenáll az agresszív folyadékoknak
beépíthető függőleges és vízszintes helyzetben is
a szelep részlegesen nyitható csavarok segítségével.
Ez főként akkor hasznos, ha a csővezetéket a szelep előtt szeretnénk
karbantartás céljából kiüríteni.

Modellek
VAC/100
VAC/150
VAC/200
VAC/250
VAC/300
VAC/100
VAC/150
VAC/200
VAC/250
VAC/300

DN100 PN 10-16 karimás
DN150 PN 10-16 karimás
DN200 PN 10 karimás
DN250 PN 10 karimás
DN300 PN 10 karimás
DN100 PN 10-16 karimás
DN150 PN 10-16 karimás
DN200 PN 10 karimás
DN250 PN 10 karimás
DN300 PN 10 karimás

A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Üzemelési korlátok
Működési hőmérséklet Min 0°C - Max +50°C

Vonatkozó szabványok
Tervezés
Szerkezet
Karima
Tesztelés

EN 1074-3
EN 558-1
EN 1092-2
EN 12266

Befoglaló méretek és tömeg

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Nagyobb átmérőjű termékekhez lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal

SRP
Késtolózár kézi kerékkel
Általános jellemzők
•
•
•
•
•
•

szerkezet GJL-250 öntöttvas
rozsdamentes acél orsó O-gyűrűvel
bronz fészkek
epoxi festés
beépíthető függőleges és vízszintes helyzetben is
teljesen nyitott állapotban szabad átömlés

Modellek
SRP/50
DN50 PN10-16 karimás – beépítési magasság 150 mm
SRP/65
DN65 PN10-16 karimás – beépítési magasság 170 mm
SRP/80
DN80 PN10-16 karimás – beépítési magasság 180 mm
SRP/100
DN100 PN10-16 karimás – beépítési magasság 190 mm
SRP/150
DN150 PN10-16 karimás – beépítési magasság 210 mm
SRP/200
DN200 PN10 karimás – beépítési magasság 230 mm
SRP/250
DN250 PN10 karimás – beépítési magasság 250 mm
A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek
SRP/300
DN300 PN10 karimás – beépítési magasság 270 mm
SRP/350
DN350 PN10 karimás – beépítési magasság 290 mm

Üzemelési korlátok
Működési hőmérséklet 0 - 90°C

Vonatkozó szabványok
Tervezés
Szerkezet
Karima
Tesztelés

EN 1171, EN 1074-2
EN 558-1, 14. sorozat
EN 1092-2
EN 12266

Befoglaló méretek és tömeg

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Könyökidomok
A Zenit könyökidomok GFL-250 öntöttvasból vagy horganyzott acélból
készülnek és a karimák megfelelnek az UNI szabványoknak, így cserélhetőek.
2 típusú könyökidom létezik: szívó- és nyomóoldali.
A KBC szívóoldali könyökidomok lehetővé teszik a szivattyúk hidraulikus
csatlakoztatását száraz körülményekhez.
Ezt a tartozékot úgy készítették, hogy elbírja a szivattyú súlyát és, hogy
rögzíthető legyen az alapra.
A KCR nyomóoldali könyökidomokat a szivattyú kiömlőnyílásához kell
csatlakoztatni vagy a berendezésen belül, és mindkét esetben egy 90 fokos
irányváltást tesznek lehetővé.
A sokoldalúság biztosítása érdekében ezek lehetnek karima-karima vagy
menet-karima típusúak.
Teljes szabad átömlést tesznek lehetővé. Egy másik előnye ezeknek a
berendezéseknek a csökkentett görbülési szögük, és így méretük kisebb a
piacon beszerezhető más könyökidomokénál.
Modelltől függően készülhetnek GJL-250 öntöttvasból, horganyzott vagy
rozsdamentes acélból.

KBC
Szívóoldali könyökidomok
Általános jellemzők
• szerkezet GJL-250 öntöttvasból vagy horganyzott acélból
• epoxi festés
• tömítés NBR

A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Csomagolási méret

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

KCR
Nyomóoldali könyökidomok
KÜLSŐ-BELSŐ MENET (GAS 2”)
Általános jellemzők
• szerkezet rozsdamentes acélból
A termékek mellett szereplő ábrák
tájékoztató jellegűek

Csomagolási méretek

Méret mm-ben

Súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

KARIMA-MENET (DN80 – DN100)
Általános jellemzők
• szerkezet GJL-250 öntöttvas
• epoxi festés
• tömítés NBR

Csomagolási méretek

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

KARIMA-KARIMA (DN65 PN10-16 ÷ DN250 PN10)
Általános jellemzők
• szerkezet GJL-250 öntöttvasból vagy horganyzott acélból
• epoxi festés
• tömítés NBR

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

CSŐKARIMÁK ÉS LÁNCOK

KFL
KARIMA
Általános jellemzők
Karima GJL-250 öntöttvasból epoxi festéssel
A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek

Öntöttvas karima a kiömlőnyílás átalakításához: GAS 1 1/2 ” - GAS 2”
DN32 PN6 kimeneti karimával rendelkező szivattyúkhoz csatlakoztatható.

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Méret mm-ben

Általános jellemzők
Menetes és hegesztett PN6 és PN 10-16 karimák az EN 1092-1 szabványnak megfelelően

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Méret mm-ben

KAT
LÁNCOK
Általános jellemzők
Rozsdamentes vagy horganyzott acélból készült láncok.
A szivattyúk mozgatásához a tartályokból és kutakból.

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó
adatok tájékoztató jellegűek
(*) Nem hitelesített irányértékek

