
Amacan P – Pompa zatapialna z wirnikiem śmigłowym

Obszar zastosowań: 
	 	Pompowanie nawadniające i odwad-

niające

	 	Pompowanie wód deszczowych

	 	Pompy do wody nieoczyszczonej  

i wody oczyszczonej w wodociągach 

i oczyszczalniach ścieków

	 	Pompy wody chłodzącej w elek-

trowniach i przemyśle

	 	Przemysłowe zaopatrzenie w wodę

	 	 Ochrona przed powodziami i katas-

forami wodnymi, aquaparki

Więcej informacji: 

www.ksb.com

Przemysł       Woda        Ścieki        Energia       Budownictwo    Górnictwo

Pompy  Armatura  Systemy



 1  Łatwy w instalacji
Dzięki samocentrującej się konstrukcji oraz  

uszczelnieniu styku pompa-szyb rurowy za pomocą 

uszczelki O-ring. Nie wymaga dodatkowego moco-

wania lub zabezpieczenia przed samoczynnym  

obróceniem się pompy. Szybki montaż i demontaż.

 2  Bezawaryjny
Uszczelnienie mechaniczne w układzie tandem  

chroni pompę przed ciałami włóknistymi.  

Wieloletnią, bezawaryjną pracę zapewniają między 

innymi komora olejowa oraz części pompy z materia-

łów o wysokiej jakości i odporności na ścieranie.

 3  Ekonomiczny
Bardzo małe straty przepływowe w szybie rurowym 

dzięki smukłej konstrukcji silnika.

 4  Bezpieczny
Dzięki kontroli temperatury łożysk, uzwojeń silnika, 

wilgotności w komorach silnika, przyłączeniowej 

oraz przeciekowej.

5  Dopasowany hydraulicznie
Ryzyko wibracji oraz niekorzystne zawirowania na 

dopływie do pompy redukują żebra prostujące oraz 

kierownice w korpusie ssawnym.
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Dane techniczne

Wydajność do 7000 l/s

Wysokość podnoszenia do 12 m

Moc do 600 kW

Temperatura cieczy pompowanej do 40 °C

Możliwość automatyzacji  

Materiały

Korpus ssawny Żeliwo szare

Korpus silnika Żeliwo szare

Wał 1.4021.05/1.0457.05

Wirnik Stal dupleksowa

Pierścień szczelinowy Stal nierdzewna
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KSB Pompy i Armatura Sp. z o. o. 
Bronisze, ul. Świerkowa 1D
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 31 12 300, fax: (0 22) 673 08 95
www.ksb.pl; info@ksb.pl


