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NagyteljesítméNyû ceNtrifugálszivattyúk

Qmax 850 m3/h
Hmax 850 m

RKB többfokozatú
• sprinkler és tûzoltó rendszerek
• magas épületek vízellátása
 egy szivattyú két különbözô nyomású kimenettel
• vízkômentesítés
• kazántáp keringetés
• vízkitermelés bányából

Qmax 24000 m3/h
Hmax 180 m

UP/UPL/UPH vízszintes tengelyű osztottházas
Kissé szennyezett víz szállítása az ipari technológiákban, továbbá:
• vízmûvek
• sprinkler rendszerek
• olajfinomítók
• textilipari,
• papíripari víz
• szennyvíz,
• trágyalé szállítása

Qmax 1300 m3/h
Hmax 250 m

i-HT vízszintes tengelyű osztottházas
Tiszta víz, kissé szennyezett víz szállítása
• hûtôrendszerek
• erômûvek
• sótalanítás
• öntözés
• tûzivíz rendszerek
• HVAC alkalmazások

Qmax 55000 m3/h
Hmax 240 m

BH függőleges tengelyű
• öntözôrendszerek
• vízmûvek
• víz keringetése erômûvekben, atomerômûvekben
• acélmûvek
• olajfinomítók
• árvízmentesítés
• lepárlás

Qmax 2100 m3/h
Hmax 100 m

DB sorozat egyfokozatú centrifugálszivattyú
Víz, oldatok (só, olaj stb.) keringtetése az ipari technológiákban
• hûtôrendszerek
• ivóvízellátás
• injektáló rendszerek
• öntözés
• állattartó telepek vízellátása

Qmax 7000 m3/h
Hmax 30 m

MF/MF-E/MF-V kevert átömlésű, dugulásmentes
Esôvíz, folyóvíz, záporvíz átemelése
• ülepítô medencék
• öntözés, locsolás
• üzemek légkondicionálása
• hideg és forróvíz keringetése
• erômûvek
• textil üzemek
• szennyvíztelepek
• árvízvédelem

Qmax 900 m3/h
Hmax 225 m

KPD/KPD-QF technológiai (process) sorozat
Vegyszerek, oldatok, szénhidrogén cseppfolyósított gázok, hôközlô 
folyadékok, viszkózus anyagok, kondenzátumok szállítása az ipari 
technológiákban
• petrolkémia
• erômûvek
• papíripar
• olajfinomítók

Qmax 800 m3/h
Hmax 90 m

SHM/SHS/SHV szilárd anyagot tartalmazó
Szemcsét, szilárd, rostos, ill. szálas anyagot tartalmazó folyadékok, 
szuszpenziók, viszkózus, sûrû elegyek szállítására.
• élelmiszeripari,
• feldolgozóipari melléktermékek
• szemcsés, homokos zagyok

Hômérséklet: -10°C- 100°C
Nyomócsonk méret: 150-300 mm-ig

Hômérséklet: 5°C- 140°C
Nyomócsonk méret: 650 mm-ig

Üzemi nyomás max: 16-30 bar
Hômérséklet: -50°C- 350°C
Nyomócsonk méret: 200 mm-ig

Nyomócsonk méret: 200 mm-ig
Szemcseméret max: 105 mm

Hômérséklet: -90°C- 140°C
Nyomócsonk méret: 250 mm-ig

Hômérséklet: -10°C- 90°C
Nyomócsonk méret: 1220 mm-ig

Hômérséklet: -10°C- 100°C
Nyomócsonk méret: 300 mm-ig

Nyomócsonk méret: 2200 mm-ig


