
СВЕРДЛОВИННІ ПОГРУЖНІ НАСОСИ
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

ПОГРУЖНИЙ НАСОС VS4 304
304SS / Noryl

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Компактний, надійний і підходить для роботи в горизонтальному або вертикальному 
положенні

Розроблений для ефективної роботи з підводним апаратом Franklin Electric
двигуни / Стандартний адаптер двигуна NEMA

Моделі: ВС 1-2-3-4-6-7-8-10-15 

Потік: до 24 м³/год (50 Гц) ƒ 

Напір: до 278 м (50 Гц) Діаметр 

виходу:
1"¼ для VS 1-2-3-4, 2"
для ВС 6-7-8-10-15

Гідравлічна конструкція підвищує загальну ефективність, таким чином зменшуючи
споживання енергії та підвищення економічності насосних 
систем

Вбудований зворотний клапан для захисту насоса від гідроудару Діапазон температур води: від 0 °C до 40 °C 

Максимально допустима кількість піску: 100 г/м³,

розмір твердих вкладень макс. 2 мм

Обертання: проти годинникової стрілки

якщо дивитись зверху

Плаваючі робочі колеса забезпечують кращу продуктивність і довший 
термін служби
Для насоса проти стирання

Підходить для хімічно та механічно неагресивних рідин

ОПЦІЇ
Кожух охолодження

По запиту По запиту

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

ПОГРУЖНИЙ НАСОС VS6

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

304 316  904L
СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Компактний, надійний і підходить для роботи в горизонтальному положенні 

Розроблений для ефективної роботи з підводним двигуном Franklin Electric

Стандартний адаптер двигуна NEMA

Гідравлічна конструкція підвищує загальну ефективність, таким чином зменшуючи

споживання енергії та підвищення економічності насосних 
систем

Моделі: ВС 14-19-25-30-46-65

Потік: до 80 м³/год (50 Гц) / 100 м³/год (60 Гц) 

Напір: до 700 м (50 Гц / 60 Гц)
Діапазон температур води:

Хв. -5°C
Макс. +90 °C (+60 °C для насосів з деталями NBR)Вбудований зворотний клапан для захисту насоса від удару водою

Максимально допустима кількість піску: 100 г/м³  

Вертикальна або горизонтальна робота
Робочі колеса та дифузори з нержавіючої сталі для стійкості до корозії 

Надміцні литі всмоктувальні та нагнітальні кронштейни

Надміцна конструкція з нержавіючої сталі для покращеної жорсткості 

постійне вирівнювання компонентів (збільшений час роботи / безвідмовна 
робота). Посилена версія з подвійними звареними кільцями для версій 
високого тиску та для моделей зі змішаним потоком довжиною понад 3 
метри.

ОПЦІЇ

Плаваюче шийне кільце з PPS для більшої стійкості до температури
варіації (моделі 14-19)

Матеріал вищого класу: 316SS (N), 904L (R) ƒ 

Подвійний захист кабелю

Розрядні головки:

Rp2"/Rp3" VS 14/19/25,
Rp4" VS 30/46-65Втулки - це оксид алюмінію для вищих механічних характеристик

продуктивність
Адаптер двигуна: 6x4 і 6x8 для версій I і N

Підшипники з EPDM, з дозволами сертифікації питної води

https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-6,-8-10-submersible-pumps/e-tech-vs-series-6-submersible-pumps/
https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-4-5-submersible-pumps/vs-series-4-submersible-pumps/
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution



