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Búvár ZAGYsZivAttYúk
P/Ps/PC/PsC/PX sorozat 
Qmax 1200 m3/h
Hmax 90 m

Előnyök
• 20 méter mélyre meríthetô
• hosszú élettartam
• nagy szûrôfelület
• magas krómtartalmú járókerekek
• nagy kopásállóság
• vegyszerállóság
• függôlegesen, vízszintesen és 
 fejjel lefelé is beépíthetô
• félig bemerítve, „szörcsögve” is járhat
• beépített motorvédelem, „plug-in”
• automatikus újraindulás
• könnyû szervizelhetôség
  (azonos tengelytömítés a P601-P 801, P1001-P3001 és 
 PX 12-PX 22 típusoknál)
• környezetbarát
• karcsúsított forma (PC 1001, PC 1301 típusok)

Kiegészítők
• SoftDriveTM lágyindító
• beépített úszókapcsoló
• Storz csatlakozó
• szintkapcsoló indítódobozzal
• elektronikus motorellenôrzô
• tömlô, toldócsô, bilincs
• ZincProTM

 cink anód védelem sós víz esetén

S afe- Biztonságos
U ser friendly- Felhasználóbarát
P owerful- Erôs
E conomic- Gazdaságos
R eliable- Megbízható

2. opció
Hálózati WIP csatlakozó (plug)
Üzemmód kiválasztó nyomógombok.
LED világítás jelzi az üzemelést. 
LED riasztás túlmelegedés, túláram, hibás 
tápellátás és nem megfelelô szivattyú 
állapot esetén.

Külsô csatlakozás a szervizeléshez és a 
szintérzékelôhöz.

Kettôs tömítésû nem kicsúszó 
kábelbevezetések.

Beépített motorindító: 
beépített DOL-indító  kettôs 
mágneskapcsolóval. VFC 
(frekvencia inverteres) 
lágyindító 7 kW felett 
tartozék.

Dupla ház a hatékony
hûtés érdekében szárazon 
futás vagy szörcsögô üzem 
esetén.

Kitûnô hatásfokú motor, IEC2, 
H szigetelési osztály, 185° C, 
szigetelt tekercselés.

Gumiborítású rozsdamentes acél felsô 
osztókerék.

Extrém kopásállóságú, nagy króm 
tartalmú ötvözött acél járókerék és 
kopógyûrû, gumiborítású osztókerék.

Állandó hatásfok:
- állítható kopógyûrû és osztókerék.

DC mágneskapcsoló 
automatikusan biztosítja 
a megfelelô forgásirányt.

NTC érzékelôk tekercsenként 
az állandó hômérséklet- 
ellenôrzéshez.

Egyszerû olajellenôrzés:
- külsô dugó a motorházon.

Olaj túltöltés elleni védelem 
az olajházban.

Egyszerû karbantartás:
- azonos elemekbôl felépített 
modellek
- azonos alkatrészek 
több típushoz.

A két eszköz a tápkábelen keresztül 
kommunikál egymással.

1. opció
Szivattyúba épített WIP vezérlô, mely tárolja a 
szivattyú adatait. Túlterhelés elleni védelem magas 
áramfelvétel és magas hômérséklet esetén. Fejlett 
automatikus újraindító szekvencia beállt járókerék 
esetén. Szörcsögéskor leállítja a szivattyút a 
szintjelzô segítségével.

kizárólag a SUPER Drainer sorozat modelljeinél


