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 HENNLICH KFT  • H-6000 Kecskemét-Kadafalva  • Heliport Reptér

KÉRDŐÍV SZIVATTYÚ 
KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Cégnév Telefon 

Kontakt sz. Fax 

Beosztás Mobil 

Cím E-Mail 

ALKALMAZÁSI ADATOK 
Szivattyú típus Szivattyú darabszám [db] 

Közeg Közeg koncentrációja [%] 

Üzemi hőmérséklet Tüz. [°C] Gáztartalom a közegben [%] 

Üzemi hőmérséklet min/max [°C] / pH értéke Tüz.-en 

Sűrűség Tüz.-en [kg/m3] Közeg tulajdonságai mérgező gyúlékony 

Sűrűség min/max [kg/m3] / Üzemeltetési idő folyamatos periódikus 

Viszkozitás Tüz.-en [cP/mPa.s] Szilárdanyag tartalom –típusa  

Viszkozitás min/max [cP/mPa.s] / – koncentrációja [%]

Közeg gőznyomása Tüz.-en [bara] – mérete min/max [mm] / 

KÍVÁNT SZIVATTYÚ PARAMÉTEREK ÉS RENDSZER ADATOK 
Térfogatáram munkaüzemben [m3/h] Szívócső névleges átmérője [DN] 

Térfogatáram min/max [m3/h] / Szívócső hossza [m] 

Belépő nyomás min/max [bar] / Nyomócső névleges átmérője [DN] 

Kilépő nyomás min/max [bar] / Nyomócső hossza [m] 

Fordulatszám [min-1] Nyomócső magassága [m] 

Közeggel érintkező anyagok Ráfolyásos üzemeltetés igen/nem 

Közeggel érintkező tömítő anyagok Önfelszívó szivattyú igen/nem 

Tengelytömítés tömítőgyűrű csúszógyűrűs tömítés mágneskuplung 

KÍVÁNT MOTOR PARAMÉTEREK 
Teljesítmény [kW] Tápfeszültség [V] 

Fordulatszám szabályzás igen/nem Frekvenciaváltó integrált külső 

Motor védelem [IP] Robbanásbiztonság 94/9/EC ATEX 

RENDSZERLEÍRÁS / MEGJEGYZÉSEK 
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