Nasza technologia. Wasz sukces
Pompy Armatura Serwis

Etanorm / Etanorm R –
znormalizowana pompa wodna

Zastosowanie:
Pompa do cieczy czystych lub
zanieczyszczonych, chemicznie
i mechanicznie nieagresywnych
dla struktury pompy.
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Etanorm z PumpMeter, silnikiem KSB SuPremE® i PumpDrive

Etanorm z PumpMeter i silnikiem IE3

Etanorm R

systemy zaopatrzenia w wodę
układy chłodzące
baseny
instalacje p.poż
systemy irygacji
systemy drenażu
systemy grzewcze
klimatyzacja
systemy nawadniania

Więcej informacji:
www.ksb.com/products

Etanorm / Etanorm R – znormalizowana pompa wodna

Wysoka sprawność energetyczna

Różnorodność

Zoptymalizowany i przetestowany system hydrauliczny

Różne wykonania materiałowe dla wielu zastosowań

o wysokiej sprawności. Standardowo wirniki są

dostępne w standardzie.

stoczone na wymagany punkt pracy.
Dodatkowe wielkości dla małych wartości przepływów

Wyposażona w napęd PumpDrive do pracy z regulacją

poszerzają możliwości doboru.

prędkości. W zestawieniu z silnikiem KSB SuPremE®,
już dziś pompa osiąga poziom efektywności IE4 zgodny

Łatwy serwis

z IEC/CD 60034-30 Ed. 2.

Szybka dostawa nowych pomp i części zamiennych.
Łatwy montaż i demontaż dzięki dużemu korpusowi,
śrubom pokrywy ciśnieniowej oraz korpusu łożyskowego.

Niezawodność
Bardzo dobra zdolność ssania przy niskim poziomie
wibracji i cichej pracy.

Rodzaje materiału:

Etanorm

Etanorm R

Żeliwo szare EN-GJL-250 / A 48 CL 35B
Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15/A536
GR 60-40-18

–

Stal nierdzewna 1.4408 / A743 Gr CF8 M
Brąz CC480K-GS/B30 C90700
Żeliwo sferoidalne JS1025

–
–
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Dane techniczne:

Etanorm

Etanorm R

Przepływ

do 640 m /h (50 Hz)
do 740 m3/h (60 Hz)

do 1900 m³/h (50 Hz)
do 2300 m³/h (60 Hz)

Wysokość
podnoszenia

do 160 m (50 Hz)
do 160 m (60 Hz)

do 101 m (50 Hz)
do 106 m (60 Hz)

3

Temperatura
medium

-30 °C do +140 °C

Ciśnienie

do 16 bar
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Szeroki wybór
Przełom w oszczędzaniu energii

