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SNSP 
EN 733 NORM PUMPS 

Перекачувані рідини 

Чисті або злегка забруднені рідини низької
в'язкості без твердих і волокнистих частинок.

Параметри
Напірний фланець ____ 0N 32 ..... DN 150 мм

Продуктивність_______ до 600 м 3/год (*)

Напір                                               до  100 м (*)

Швидкість ________ до 3000 об/хв.

Робоча температура_ ___ -10 °С до + 140 °С("")

Тиск в трубопроводі (Pmax) __ 10 бар (16 бар)("*)

(Pmax: тиск всмоктування + запірна головка)

(*) Зв’яжіться з компанією, щоб дізнатися більше про 

потужність і значення напору.

(�*) Матеріал насоса залежить від типу перекачуваної 
рідини, робочої температури і тиску. Звертайтеся за 
детальною інформацією.

Особливості конструкції 

•Горизонтальний відцентровий насос з радіально
розщепленим спіральним корпусом, одноступінчастий, з
кінцевим всмоктуванням, із закритим робочим колесом.

•Розміри відповідають стандарту EN 733.

•Відповідає вимогам регламенту EU547/2012.

•Крім 29 основних розмірів, що відповідають стандарту
EN 733, є ще 9 додаткових розмірів. Додаткові розміри
можуть відрізнятися від інших постачальників.

 Позначення насоса

• Насоси SNSP 40-315, 50-315, 65-315, 80-315, 100-315,
125-250 надаються з частотою обертання 3000 об/хв
тільки для пожежогасіння.

•Фланці всмоктування та випуску відповідають стандарту
EN 1092-2 / PN 16. (EN 1092-1/PN16 для корпусу зі сталі
або нержавіючої сталі). У разі запиту можуть бути надані
фланці ANSI/ASME.

• Завдяки конструкції з висувним механізмом, весь
підшипниковий вузол, включаючи робоче колесо та кришку
корпусу, можна демонтувати без вилучення спірального
корпусу з системи трубопроводів. (При застосуванні
розпірної муфти також можна зняти групу ротора без
демонтажу електродвигуна.)

• Всі робочі колеса балансуються динамічно або статично
відповідно до 1501940 класу 6.3.

•Осьова тяга врівноважується системою балансувальних
отворів робочого колеса.

• Напрямок обертання за годинниковою стрілкою, якщо
дивитися з боку приводу.

•У разі потреби надається кільце зносу та/або втулка вала.

•Підшипники насосів типу SNSP зазвичай являють собою
кулькові підшипники зі змащенням протягом усього терміну
служби. Якщо є потреба, надається мастило або додаткове
змащування підшипників.

Ущільнення валу  

•У стандартному виробництві використовуються м'які сальникові
набивки.

•За бажанням замовника доступні механічні ущільнення. У
цьому випадку вал насоса завжди виготовляється з нержавіючої
сталі.

SNSP 100 - 250 - ххх 
Тип насосу-----------------� 

Напірний патрубок (DN-mm) _________________ __,

Номін. діаметр колеса (mm)  ______________________ __.1

Спец.виконання ----------------------------------' 




