
Etanorm – Szabványos vízszivattyú
EN 733 és 2009/125/EK irányelv szerint

Etanorm SuPremE motorral, PumpMeterrel 
és PumpDrive-val

Etanorm PumpMeterrel, PumpDrive-val és IE2 motorral

Etanorm PumpMeterrel és IE2 motorral

Szivattyúk ■ Szerelvények ■ Szerviz

Alkalmazási területek:

TiTiszsztata,, nenemm agagreresssszízív v 
fofolylyadadékékokok,, memelylyekek nnemem 
kákárorosísítjtjákák aa sszizivavattttyúyúbebelslsőtőt..

■ VíVízezellllátátásás
■ HűHűtőtővívízz
■ UsUszozodadavívízz
■  TTűzűzololtótó bbererenendedezézésesekk
■ Tengngerervízz
■ EsEsővővízz eelvezezetetésés
■ OlOltóvízz
■ Öntöt zés
■ Használati víz
■ Tisztítószerek
■ Ivóvíz
■ Brakkvíz
■ Víztelenítés
■ Kondenzvíz
■ Fűtés
■ Légkondicionálás
■ Olajok
■ Forróvíz

Bővebb információ: 
www.ksb.hu/termekek 



KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
1117 Budapest
Budafoki út 60.
www.ksb.hu

Etanorm – Szabványos vízszivattyú 
EN 733 és 2009/125/EK irányelv szerint

 Alacsonyabb energiafelvétel

Optimalizált hidraulika nagy hatásfokokkal, munkapontra 

esztergált járókerék alapkivitelben.

 Kimagasló hatékonyság

Eleget tesz a vízszivattyúk energiahatékony üzemére 

vonatkozó európai követelményeknek. Minimális 

hatásfokmutató MEI ≥ 0,4.

 Példamutató energiatakarékosság

Fordulatszám-szabályozott üzem PumpDrive-val és 

alapkivitelben IE2 motorral.

A KSB SuPremE® motorral felszerelt szivattyúk eleget 

tesznek az (IEC/CD 60034-30 Ed. 2) IE4 hatékonysági 

osztály előírásainak.

 Üzembiztos 

Jó szívótulajdonságok, alacsony rezgésszint, a szivattyú 

futása nyugodt.

 Sokoldalú

Széles anyagválaszték számtalan felhasználási területre 

alapkivitelben.

 Számtalan változat

Új méretek kis térfogatáramokra.

 Szervizbarát

Új termékek és alkatrészek rövid szállítási idővel.

Egyszerűbb szét- és összeszerelés a megnövelt 

tömítéstérnek, valamint a házfedél és csapágytartó 

közötti letolócsavarnak.

13
11

.0
21

/0
1-

H
U

 / 
03

.1
3 

/  
©

 K
SB

 A
k

ti
en

g
es

el
ls

ch
af

t 
20

13
  ·

  A
 m

ű
sz

ak
i v

ál
to

zt
at

ás
 jo

g
át

 f
en

n
ta

rt
ju

k 

Műszaki adatok

Térfogatáram
max. 660 m3/h (50Hz)
max. 780 m3/h (60Hz)

Emelőmagasság
max. 160 m (50Hz)
max. 160 m (60Hz)

Közeghőmérséklet -30 °C - +140 °C

Üzemi nyomás max. 16 bar

Anyagok (választható)

Szürkeöntvény JL1040 /Szürkeöntvény A 48 CL 35B

Gömbgrafi tos öntvény JS1030/A536 GR 60-40-18

Nemesacél 1.4408 / A743 Gr CF8 M

Bronz CC480K-GS/B30 C90700


