
 Komplett aggregát 
nyomástesztek 
elvégzéséhez

Műszaki adatok:

Modell Térfogatáram
l/min 

Üzemi nyomás
 bar 

Motor 
kW 

Motor 
tápfeszültség 

V 
Tömeg 

kg 

Méretek
mm 

(H.xSz.xM.)

2SF09 4,5 100 1,1 230 52 700x500x690

2SF09 9 100 2,2 230 52 700x500x690

5CP3120.DK(7,2) 5,5 200 2,2 400 62 700x500x690

Elérhető még 250 és 500 bar-os teljesítmény is, valamint testreszabott megoldásokkal is tudunk szolgálni.



Komplett nyomásteszt aggregát

A magas nyomású szivattyú aggregát kompakt kivitelének köszönhetően helytakarékos és azonnal üzembe helyezhető.

Leírás

Az aggregát a 22 literes tartály feltöltését követően (vagy a vízhálózatra csatlakoztatva) máris üzemkész állapotban 
van. A motorvédő kapcsoló vezérlőgomjaival az aggregát indítható és megállítható. A nyomásszabályzó kézikerék 
használatával a rendszer beállítható a kívánt nyomásra, melynek értéke a beépített nyomásmérő segítségével 
nyomon követhető. A motorvédő kapcsolóval a szükséges nyomás elérése után az aggregát működése leállítható. 
A beépített visszacsapó szelepnek köszönhetően a rendszer nyomása mindaddig fennmarad, amíg a 
nyomásmentesítő tűszelepet (a kerek kézikerékkel) ki nem engedik.

Magas nyomású szivattyú
- szivattyúfej korrózióálló rézből
- triplex kerámiadugattyúk
- (AISI 304) rozsdamentes acélszelepek, ülékek és rugók
- speciálisan kialakított tömítések
- beépített lekázs visszavezetés
- öntött alumínium forgattyús ház
- kovácsolt króm-molibdén forgattyús tengely
- egyszerű karbantartás

Tartozékok 
- 3 fázisú vagy egy fázisú motor
- nyomásszabályzó szelep kézikerékkel
- nyomásmentesítő tűszelep kerek kézikerékkel
- biztonsági szelep
- nyomásmérő
- visszacsapó szelep
- motorvédő kapcsoló, BE/KI kapcsoló gombbal 
- alapkeret
- 5 m-es hálózati áram csatlakozókábel standard 
  csatlakozódugóval (16 A CEE, földelő érintkező) 
- 22 l-es víztartály úszó szeleppel

Opcionális tartozékok
1. 5 m-es magas nyomású tömlő M22x1,5 - 3/8”-os BSPF

csatlakozóval

2. 5 m-es magas nyomású tömlő M22x1,5 - 1/2”-os BSPF
csatlakozóval

3. Mobil egység, 2 fix és 2 forgó görgőkerékkel
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