HIDRAULIKUS TERMÉKCSALÁD

Vortex járókerék

Többcsatornás nyitott járókerék

A DRAGA (DG) csoport olyan elektromos szivattyúkat foglal
magába, amelyek hátrahúzott örvény (vortex) járókereke
nagy, gyakran teljesen szabad átömlési keresztmetszetet
tesz lehetővé. Ideális általános ipari, valamint
mezőgazdasági alkalmazásokra, biológiai iszap,
állattartásból származó hígtrágya és szilárd anyagokat
tartalmazó szennyezett folyadékok szivattyúzására.

A DRENO (DR) csoport többcsatornás nyitott járókerékkel
rendelkező elektromos szivattyúkból áll. Attól függően, hogy a
különböző rendelkezésre álló motorok közül melyik kerül
beszerelésre, ez a csoport a főként tiszta vagy enyhén
szennyezett víz kezelésére alkalmas, vagy használható
szennyvíz kiemelésére, szennyvíztisztító telepeken vagy
általában ipari alkalmazásokban.

Egycsatornás nyitott járókerék

Egycsatornás zárt járókerék

Az MA csoport olyan elektromos szivattyúkat foglal magába,
amelyek egycsatornás nyitott járókereke kiemelkedő
teljesítményt és nagy, gyakran teljesen szabad átömlési
keresztmetszetet garantál, ami az eldugulás kockázatát
jelentősen csökkenti. Az ebbe a csoportba tartozó eszközök
szennyvíz kiemelésére is alkalmasak - szennyvíztisztító
telepeken vagy általában ipari alkalmazásokban.

Az SM (SYSTEM M) csoport olyan elektromos szivattyúkat
foglal magába, amelyek egycsatornás zárt járókereke nagy
szabad átömlési keresztmetszetet és kiemelkedő teljesítményt
tesz lehetővé. Szennyezett, lebegő szilárd anyagokat
tartalmazó folyadékok szállítására használatos. Ideális
szennyezett, kisebb lebegő szilárd részecskéket tartalmazó
biológiai eredetű folyadékok és szűrt biológiai eredetű
folyadékok kezelésére. Általában az iparban, különösen a
szennyvíztisztító telepeken és a szennyvízgyűjtő- és elvezető
rendszerekben alkalmazzák.

Kétcsatornás zárt járókerék

Járókerék daraboló rendszerrel

Az SB (SYSTEM B) csoport kétcsatornás zárt járókerékkel
felszerelt elektromos szivattyúkat foglal magába. A nagy
szabad átömlési keresztmetszet és a kiváló teljesítmény két
olyan jellemző, amely az SB csoport szivattyúit képessé
teszi a lebegő szilárd anyagokat tartalmazó szennyezett
folyadékok kezelésére. ‘Ideális megoldás zagyvíz,
szennyezett víz szilárd
anyagokkal és anélkül, kezeletlen vagy aktív iszapok, szűrt
és szűretlen biológiai eredetű folyadékok, valamint esővíz
vagy talajvíz szivattyúzására. Ideális szennyvíz kiemelésére
közintézményekben és közművek kiszolgáló üzemeiben,
valamint kórházakban.

A GR csoport merülő, többcsatornás járókerékkel felszerelt
elektromos szivattyúkat foglal magába a szívócsonkon
daraboló rendszerrel. A rendeltetésük attól függően eltér, hogy
két- vagy négypólusú-e a beszerelt motor; előbbi esetben az
alkalmazási terület a szennyvíz keletkezésével járó állattartás
és élelmiszeripar. A második esetben elsősorban a
mezőgazdaságban és az állattartásban alkalmazandóak
különösen erősen szennyezett folyadékok szállítására.

Nagy emelőmagasságú járókerék

Többcsatornás nyitott járókerék Vulkollan
bevonattal

Az AP csoport nagy emelőmagasságú, merülő,
többcsatornás járókerékkel felszerelt elektromos szivattyúkat
foglal magába. Az ebbe a csoportba tartozó eszközök olyan
tiszta vagy szennyezett víz szállítására alkalmasak, amely
homokot vagy kisebb szilárd anyagokat tartalmaz, de szálas
anyagokat nem. Alkalmas lakókörnyezetben, közterületeken
és öntözött földeken történő használatra, vagy
elhomokosodó kutak kitisztítására. A nagy manometrikus
emelőmagasság kiváló eredményt biztosít vízi
látványelemek és szökőkutak létesítéséhez.

A VULCO (VL) csoport szivattyúinak öntöttvas hidraulikai
egységeit vastag rétegben tartós poliuretán (Vulkollan)
bevonat borítja. Többcsatornás nyitott járókerék fém maggal,
vastag rétegben tartós poliuretán bevonattal. A bevonat
élettartama jóformán korlátlan, így az eszköz olyan
helyzetekben is alkalmazható, amikor más anyagok a túlzott
elhasználódás és a szervízelések közötti nem megfelelő
időtartam miatt problémákat okoznak. Kerámiaiparban, gránit,
márvány és üveg feldolgozásához, fém vágásához,
kőfejtőkben és bányákban, kőzet kitermelő és feldolgozó
rendszerekben és betonüzemekben történő felhasználásra
tervezték.

ELEKTROMECHANIKUS SZERELVÉNYEK

Steel Sorozat

Blue & BluePRO sorozat

S Sorozat

Elektromechanikus szerelvény AISI
304 króm-nikkel acélból
bemerítéssel történő működtetésre,
2 ellentétes oldalon elhelyezkedő
szilícium-karbid és szén/alumíniumoxid mechanikus tömítésekkel
olajkamrában olajkenéssel, valamint
a folyadékkal közvetlenül érintkező
V-gyűrűvel. Szerkezet króm-nikkel
AISI 304 acélból.

Elektromechanikus szerelvény ENGJL-250 öntöttvasból, bemerítéssel
történő működtetésre, 2 (két)
ellentétes oldalon elhelyezkedő
szilícium-karbid és szén/alumíniumoxid mechanikus tömítéssel
felszerelve olajkamrában, valamint a
folyadékkal közvetlenül érintkező Vgyűrűvel. Környezetbarát száraz
motor. A szivattyútest egy öntvényben
a motor burkolattal.

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 1 (egy)
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel és 1 (egy) radiális
tengelytömítéssel. Környezetbarát
száraz motor. A szivattyútest egy
öntvényben a motor burkolattal.

E Sorozat

O Sorozat

I Sorozat

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel
történő működtetésre. Tömítő
készlet 1 (egy) szilícium-karbid
mechanikus tömítéssel és 1 (egy)
radiális tengelytömítéssel.
Környezetbarát száraz motor.

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 1 (egy)
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel és 1 (egy) szén/alumíniumoxid mechanikus tömítéssel,
ellentétesen beszerelve, olajkenéssel.
Olajfürdős motor.

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 2
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel (SiC), sorban beszerelve,
ellenőrizhető olajkamrában.
Környezetbarát száraz motor.

B Sorozat

X Sorozat

F Sorozat

Elektromechanikus szerelvény B10
bronzból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 2 (két)
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel, olajkenéssel. Olajfürdős
motor.

Elektromechanikus szerelvény CF-8M
(AISI 316) rozsdamentes acélból,
bemerítéssel történő működtetésre.
Tömítő készlet 2 (két) szilícium-karbid
mechanikus tömítéssel, ellentétesen
beszerelve, olajkenéssel. Olajfürdős
motor.

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 2 (két)
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel, ellentétes oldalon
elhelyezve, ellenőrizhető
olajkamrában. Környezetbarát száraz
motor. Robbanás biztos ATEX
tanúsítvánnyal.

N Sorozat

P Sorozat

Y Sorozat

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 2 (két)
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel, ellentétes oldalon
elhelyezve, ellenőrizhető
olajkamrában. Környezetbarát száraz
motor. Robbanás biztos ATEX
tanúsítvánnyal - kérésre.

Elektromechanikus szerelvény GJL250 öntöttvasból, bemerítéssel történő
működtetésre. Tömítő készlet 2 (két)
szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel, ellentétes oldalon
elhelyezve, ellenőrizhető olajkamrában
és 1 (egy) szén/alumínium-oxid
mechanikus tömítéssel, ellentétesen
beszerelve, olajkenéssel. Olajfürdős
motor.

Elektromechanikus szerelvény CF-8M
(AISI 316) koracélból, bemerítéssel
történő működtetésre. Tömítő készlet
2 (két) szilícium-karbid mechanikus
tömítéssel, ellentétes oldalon
elhelyezve, ellenőrizhető olajkamrában
és 1 (egy) szén/alumínium-oxid
mechanikus tömítéssel, ellentétesen
beszerelve, olajkenéssel. Olajfürdős
motor.

KULCS A TERMÉKKÓDOKHOZ

1 Termékcsalád
DG = DRAGA:
Hátrahúzott örvény (vortex) járókerék
DR = DRENO:
Többcsatornás nyitott járókerék
MA = MACS:
Egycsatornás nyitott járókerék
SM = SYSTEM M:
Egycsatornás zárt járókerék
SB = SYSTEM B:
Kétcsatornás zárt járókerék
GR = GRINDER:
Járókerék daraboló rendszerrel
AP = HIGH HEAD:
Nagy emelőmagasságú járókerék
VL = VULCO:
Többcsatornás nyitott járókerék Vulkollan bevonattal

3 Teljesítmény
(HPx100) / motor pólusok

4 Nyomócsonk
(A) TÍPUS
G = GAS menetes (ha nincs betű, akkor karimás)
(B) ÁTMÉRŐ
32 = 1 ¼”
40 = 1 ½”
50 = 2”
65 = 2 ½”
(C) POZÍCIÓ
V = függőleges
H = vízszintes

2 Sorozat
Steel = Rozsdamentes acél szerkezet, 2 (két) mechanikus
tömítés olajfürdőben és 1 (egy) V-gyűrű. Száraz motor
Blue = Öntöttvas szerkezet, 2 (két) mechanikus tömítés
olajfürdőben és 1 (egy) V-gyűrű. Száraz motor
BluePRO = Öntöttvas szerkezet, 2 (két) mechanikus
tömítés olajfürdőben és 1 (egy) V-gyűrű. Száraz motor
S = Öntöttvas szerkezet, 1 (egy) mechanikus tömítés és 1
(egy) fésűs tömítés. Száraz motor
E = Öntöttvas szerkezet, 1 (egy) mechanikus tömítés és 1
(egy) fésűs tömítés. Száraz motor
0 = Öntöttvas szerkezet, 2 (két) mechanikus tömítés.
Olajfürdős motor
I =Öntöttvas szerkezet, 2 (két) mechanikus tömítés
olajfürdőben. Száraz motor
B = Bronz szerkezet, 2 (két) mechanikus tömítés.
Olajfürdős motor
X = Rozsdamentes acél szerkezet, 2 (két) mechanikus
tömítés. Olajfürdős motor
F = Öntöttvas szerkezet, 2 (két) mechanikus tömítés
olajfürdőben. Száraz motor.
ATEX tanúsítvány
N = Öntöttvas szerkezet, 2 mechanikus tömítés
olajfürdőben. Száraz motor
P = Öntöttvas szerkezet, 3 (három) mechanikus tömítés
olajfürdőben. Száraz motor
Y = Rozsdamentes acél szerkezet, 3 (három) mechanikus
tömítés olajfürdőben. Olajfürdős motor

5 Hidraulikus modell
Alap „A” hidraulikus egység. Más verziók is rendelkezésre
állnak különböző betűjelzéssel más jellemzőkkel.

6 Verzió száma
Alap érték = „0„ A különböző értékek változtatásokat jelölnek,
amelyek nem kompatibilisek a korábbi verziókkal

7 Motor mérete
A motorblokk átmérőjét jelöli. Azonos teljesítményű, de
különböző méretű motorok megkülönböztetéséhez szükséges

8 Motor fázisai
M = egyfázisú
T = háromfázisú

9 Tápfeszültség frekvenciája
50 = 50Hz
60 = 60Hz

TERMÉKJELÖLÉS
Steel sorozat

Standard modellek

1 Termék típusa
2 Termék verziója
3 Ház védettségi fokozata
4 Áramellátás és feszültség
5a Áramellátás és feszültség (delta-kapcsolás)
5b Áramellátás és feszültség (csillag-kapcsolás)
6 Teljesítménytényező
7 Hálózati feszültség frekvenciája
8 Motor teljesítménye
9 Fázisok száma
10 Minimum és maximum nyomómagasság

Blue és BluePRO sorozat

ATEX tanúsítvánnyal rendelkező modellek

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kondenzátor kapacitása
Motor szigetelési osztálya
Minimum és maximum áramlási sebesség
Percenkénti fordulatszám
Gyártási év
Sorozatszám
Maximum merítési mélység
Vonatkozó szabványok
Folyamatos/váltakozó működés
Maximum környezeti hőmérséklet
Súly

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VERZIÓK
Elektromos verziók
Nincs elektromos tartozék beépítve (csak vezeték)
A szivattyú nem tartalmaz elektromos tartozékokat. Ezt a
úszókapcsolókkal/szintérzékelőkkel ellátott installációknál alkalmazzák.

verziót

általában

kapcsolószekrénnyel,

Hővédelem
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben.
Az O széria EGYFÁZISÚ modelljei nem rendelkeznek kondenzátorral és ezért szükséges egy külső
kapcsolószekrény az elektromos csatlakozáshoz.

Hővédelem, kondenzátor
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy kondenzátorral a motorház alatt.

Hővédelem, kondenzátor, indító kondenzátor
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy kondenzátorral a motorház alatt. Egy külső
kapcsolószekrényt kell használni az 80 uF indító kondenzátor (megszakító) és a hővédelem beépítéséhez.

Hővédelem, kondenzátor, indító kondenzátor, túlterhelésvédelem
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy kondenzátorral a motorház alatt és egy 80 uF
indító kondenzátorral (megszakító) a szivattyúval szállított szekrényben, amelynek része a túlterhelésvédelem is.

Hővédelem, kondenzátor, indító kondenzátor, túlterhelésvédelem, úszókapcsoló
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy kondenzátorral a motorház alatt és egy 80 uF
indító kondenzátorral (megszakító) a szivattyúval szállított szekrényben, amelynek része a túlterhelésvédelem is.

Hővédelem, kondenzátor, úszókapcsoló
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben, egy kondenzátorral a motorház alatt és egy
úszókapcsolóval.

Hővédelem, kondenzátor, kapcsolószekrény, túlterhelésvédelem
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy kapcsolószekrénnyel, amelyben kondenzátor
és túlterhelésvédelem található.

Hővédelem, kondenzátor, úszókapcsoló, kapcsolószekrény, túlterhelésvédelem
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben, úszókapcsolóval, és egy kapcsolószekrénnyel,
amelyben kondenzátor és túlterhelésvédelem található.

Hővédelem, kondenzátor, függőleges úszókapcsoló
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben, egy kondenzátorral a motorház alatt és egy
függőleges úszókapcsolóval.

Hővédelem, érzékelő
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy érzékelővel, amely jelzi, ha víz kerül a
mechanikus tömítés olajkamrájába. Ehhez szükséges egy a kapcsolószekrénybe telepített jelolvasó.
Ez a verzió csak a HÁROMFÁZISÚ szivattyúkhoz alkalmas.

Hővédelem, motorvédő relé
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben és egy motorvédő relével a motorház alatt.

Hővédelem, motorvédő relé, úszókapcsoló
A szivattyú rendelkezik hővédelemmel (bimetall) az állórészben, egy úszókapcsolóval és egy motorvédő relével a
motorház alatt.

Hűtőrendszer

N
Nincs hűtés és/vagy tömítésöblítő rendszer
A szivattyú nem rendelkezik hűtőrendszerrel a motorhoz vagy mechanikus tömítéshez és ezért bemerítve kell
üzemeltetni.

C
Zárt burkolatú hűtőrendszer
A szivattyú által kezelt folyadék egy része, a járókerék hátsó részének speciális kialakításának köszönhetően a
ház és a burkolat közé kerül, lehűtve így a motort. Amikor megtelt a ház és a burkolat közötti rés, a folyadék
bekerül a szivattyútestbe egy szívóvezetéken keresztül, majd végül kibocsátásra kerül. Ennek a verziónak az
alkalmazása főként sűrű folyadékok és szálas anyaghoz javasolt.

CCE
Nyílt burkolatú hűtőrendszer
A ház és a burkolat közé vezetett motorhűtő folyadék egy külső túlnyomásos forrásból érkezik.

FT
Tömítésöblítő rendszer külső hűtőfolyadékkal
A külső körből érkező hűtőfolyadék belép a mechanikus tömítés olajkamrájába, majd kiürül onnan a
kiömlőnyíláson keresztül.

CGFT
Hűtőköpeny és tömítésöblítő rendszer külső hűtőfolyadékkal
A külső körből érkező hűtőfolyadék belép a bemeneti nyíláson, feltölti a rést a ház és a burkolat között és lehűti
a motort. Ezután átfolyik egy vezetéken a mechanikus tömítés olajkamrájába, megolajozza a tömítéseket, majd
kiürül a kiömlőnyíláson keresztül.

Mechanikus tömítéskészlet

2SIC
2 mechanikus tömítés szilícium-karbidból

SICM
1 mechanikus tömítés szilícium-karbidból és 1 tömítő gyűrű

SICAL
1 mechanikus tömítés szilícium-karbidból és 1 szén/alumínium-oxid tömítő gyűrű (NBR)

2SICAL
2 mechanikus tömítés szilícium-karbidból és 1 szén/alumínium-oxid tömítő gyűrű (NBR)

TELEPÍTÉSEK
SZABAD telepítés
A lábain vagy a tartón álló elektromos szivattyú a flexibilis beömlő csőre
szerelt csatlakozáson keresztül csatlakozik a kifolyócsőhöz.
Ez a beépítés megkönnyíti a szivattyú könnyű mozgatását.

RÖGZÍTETT telepítés
A lábain vagy a tartón álló elektromos szivattyút menetes kifolyócső
esetén csavarozással kapcsolnak a beömlő csőre, vagy karima estén
könyökcsővel rögzítik. A szivattyú-tömlő csatlakozás lehet menetes vagy
karimás, a szivattyú illesztésétől függően.

Telepítés KÜLSŐ CSATLAKOZÓVAL
Menetes kiömlőnyílással rendelkező elektromos szivattyúkhoz. A
szivattyút egy speciális berendezés tartja, amely a nyomócsőre
csatlakozik. Ez az eszköz bármikor beépíthető a tartály ürítése nélkül.
Leegyszerűsíti a szivattyú karbantartását, amely könnyen kiemelhető és
bemeríthető. Főként kisméretű berendezésekhez javasolt; a szivattyúnak
nem kell a tartály fenekén elhelyezkednie.

Telepítés FENÉKRE SZERELHETŐ TARTÓVAL
Bemerítéssel történő beépítéshez, karimás vagy menetes vízszintes
kiömlőnyílással rendelkező elektromos szivattyúkhoz. A csatlakozóberendezést a tartályfenékhez rögzítik és a szivattyúk két korábban
rögzített vezetőcső segítségével lemerítik, amíg csatlakozik a
tartóelemhez. A beömlőcsövet rögzítik a csatlakozó-berendezés
kiömlőnyílásához. Ez a berendezés megkönnyíti a rutinellenőrzést,
karbantartás vagy cseremunkálatokat a szivattyún a tartály ürítése nélkül.
Egy speciális készlet segítségével beépíthetőek függőleges kiömlőnyílású
szivattyúk is a fenékre szerelhető tartóelemmel.

Száraz telepítés HŰTŐRENDSZERREL
Az elektromos búvárszivattyúk száraz kamrákban is használhatóak a
hűtőköpenynek köszönhetően. A hűtőfolyadék lehet a feldolgozott folyadék
is, amennyiben alacsony sűrűségű, nem nagyon szennyezett és nem
tartalmaz szilárd anyagokat vagy külső folyadékot. Az elektromos
szivattyút a tartókonzolra szerelik, amelyre a szívócső is csatlakozik. Ez a
beépítés függőlegesen álló elektromos szivattyúval is lehetséges.

Műszaki szabványok
Standard modellek
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
ALACSONYFESZÜLTSÉGI IRÁNYELV
ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE VONATKOZÓ IRÁNYELV

2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE

Vonatkozó előírások
UNI EN ISO 12100-1; UNI EN ISO 12100-2; CEI EN 60529; CEI EN 60034-1; CEI EN 60034-2; CEI EN 60335-1; CEI EN 60335-2-41;
UNI EN ISO 9906; CEI EN 60204; UNI EN 1561; UNI EN 1563

Robbanásbiztos modellek
ATEX
Gépi berendezésekre vonatkozó irányelv
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv

94/9/CE
2006/42/CE
2004/108/CE

Főbb vonatkozó szabványok:
EN 1127-1; EN 13463-1; EN 13463-5; EN 13463-8; EN 60079-0; EN 60079-1; EN61241-0 EN 61241-1; EN ISO 12100-1;
EN ISO 12100-2; EN 1050; EN 414; EN 60529; EN 60034-1; EN 60034-2; EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 9906; EN 60204-1;
EN 1561; EN 1563; EN 614.

Műszaki adatok magyarázata

1
2
3
4

Hidraulikus / jelleggörbe jelzés
Modell
Áramellátás
Motor fázisok 1 = egyfázisú
3 = háromfázisú

5
6
7

Fogyasztás
Névleges teljesítmény
Névleges áram

8

9
10
11
12

Fordulat:
2900 ford/min = 2 pólus
1450 ford/min = 4 pólus
960 ford/min = 6 pólus
Indítás:
Dir = direkt
Y/∆ = csillag/delta
Kiömlőnyílás átmérője
Elektromos vezeték
Lebegő szilárd szennyeződés max. átmérője

Megjegyzés
A katalógusban szereplő műszaki specifikációk a standard verzióra vonatkoznak. Szükség esetén rendelkezésre állnak
más üzemi feszültséggel, indítási móddal és vezetékhosszal rendelkező modellek. Részletekért lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
A katalógus megtalálható a www.zenit.com és a www.aqualift.hu honlapon.

