Ivóvíz
DB sorozat

Nagyteljesítményű centrifugálszivattúk
•

ivóvízellátás, belvízvédelem, öntözés, ipari technológiák

BH sorozat

Függőleges tengelyű turbinaszivattyúk
•

vízmûvek, öntözôrendszerek, árvízmentesítés, olajfinomítók

42
m

2100
m3/h

240
m

55000
m3/h

Nyomásfokozó szivattyúk
•
•
•
•

tiszta folyadékok, ivóvíz nyomásfokozása
öntözırendszerek táplálása
hûtôtornyok, kazán betápvíz keringetése
élelmiszeripari mosók, üzemek vízellátása

Vezérelhetô nyomásfokozó állomások
•
•

vízmûvek, toronyházak, irodaházak, szállodák, kórházak vízellátása
tûzivíz rendszerek táplálása

400
m

110
m3/h

400
m

660
m3/h

Búvár kútszivattyúk 4”
•
•
•

lakossági vízellátás
automata locsolórendszerek táplálása
élelmiszeripari üzemek vízellátása

250
m

35
m3/h

Búvár kútszivattyúk 6”
•
•
•

ivóvízellátás fúrt kútból
mezôgazdasági öntözés
sportpályák locsolórendszereinek vízellátása

Búvár kútszivattyúk 6”-20”
•
•
•
•

ipari vízellátás
ivóvízellátás fúrt kútból
mezôgazdasági öntözés
monitoring kutakban lévô üzemelés

573
m

79
m3/h

700
m

800
m3/h



Búvár motorok
•
•
•

4” 6” 8” 10” 12” kútszivattyúkhoz
vezérlô berendezések
kábelek, nyomáskapcsolók, kiegészítôk

1-fázisú, 3-fázisú
vízhûtéses,
0,25-400 kW
High Temp 90°C
modellek

Ivóvíz
Vízminôség mérô-, vezérlô mûszerek
•
•

kommunális uszodákban, fürdôkben pH,
Redoxpotenciál, szabad klór, hômérséklet mérése
vegyszeradagoló szivattyúk vezérlése

pH, klór, redox-potenciál érzékelôk
•
•

hosszú élettartam
gyors, precíz mûködés

12 csatornás, komplex mérô-, vezérlô-,
adatgyûjtô mûszer
•
•

uszodai vízminôség méréshez
ipari technológiákhoz

Könnyen kezelhetô,
megbízható
mûszercsalád
LED kijelzô,
on/off
szabályozás,
alarm kimenet

Anyaga: epoxy
Gömb üvegmembrán
Csatlakozás: PG13,5
Kábelcsatlakozás:
SN6

pH, Redox, klór,
hômérséklet,
áramfogyasztás,
páratartalom,
vendégszám
stb. mérése
Szivattyúk, berendezések
vezérlése,
adatok naplózása

Szennyezett víz
Zagyszivattyúk
•

munkagödrök, építkezések, zsompok,
szántóföldek, bányák víztelenítése

Iszapszivattyúk
•
•

szemcsés, iszapos víz átemelése
lápok, mocsarak víztelenítése

30
m

200
m3/h

50
m

450
m3/h

ATEX

Keverôfejes kotrószivattyúk
•
•
•

tavak, medrek, folyók, bányák iszaptalanítása, kotrása,
kavicskitermelés bentonit továbbítása
ülepítô tartályok, homokszûrôk tisztítása

1300
kW

720
m3/h

MF sorozat

Kevert átömlésű, dugulásmentes szivattyúk
•
•

esôvíz-, szennyvízátemelô
árvíz mentesítô szivattyúk

330
m

24000
m3/h

Szennyezett víz
Szennyvíz átemelôk
•

kommunális szennyvíztelepek, gyárak,
üzemek, sertéstartó telepek átemelô rendszerei

100
m

1700
m3/h

Átemelô szivattyúk
•

kisebb teljesítményû normál, vágóéles és rozsdamentes
szivattyúk ipari és házi felhasználásra

90
m

330
m3/h

Hajtómûves keverôk
•

szennyvíz koaguláló és flokkuláló keverôk
nyitott és zárt (nyomás alatti) tartályokhoz

Multifunkciós mérô-, vezérlô mûszerek
•
•
•

szivattyúk vezérlése
adatgyûjtés
naplózás

Tartály mérete:
50l-200 m3
Hômérséklet: 150°C
Nyomás: 7 bar

pH,
Redox-potenciál,
szabad klór,
vezetôképesség,
oldott Oxigén,
hômérséklet,
stb.

Ipari szondák, érzékelôk
•

szennyvíztelepek vízminôség mérô mûszereihez

Poradagolók,
polielektrolit elôkészítôk
•

mészpor, polielektrolit, granulátum pontos adagolására

pH, Redox-potenciál,
vezetôképesség, stb.

10
m3/h

130
min

Elzáró PIC tömlôs szelepek
•
•

zagyok, porok, gázok, folyadékok zárása PVC és fém ház
természetes gumi, neoprén és nem toxikus gumi membrán

4
bar

300
DN

SZINTTÁVADÓK
•
•

szennyvízátemelôk, rácsok, szûrôk vezérlése,  
tartályszintek és folyadékszint alatti fázishatárok mérése

Ultrahangos
(Microflex C) és
radaros (VG 50)
szinttávadók

ATEX

