
Kérdőív tömlőszivattyúk kiválasztásához 

A rendelkezésére álló adatokkal, kérjük, töltse ki kérdőívünket és küldje el a következő címre: 
E-mail: sza@hennlich.hu Honlap: www.hennlich.hu

A vevő adatai _______________________________________________________________ 

Cég: ..................................................................... Kapcsolattartó: ............................................  
 ............................................................................. Telefon: .........................................................  
 ............................................................................. Fax: ...............................................................  
Dátum: ................................................................ E-mail: ..........................................................  

Szivattyúzni kívánt közeg adatai _______________________________________________ 

Közeg : ........................................................................................................................................  
viszkozitása (mPas) : ........................................... sűrűsége (kg/dm3) : ......................................... 
üzemi hőmérséklete max. (°C) : .......................... üzemi hőmérséklete min. (°C) : ...................... 
Szilárdanyag tartalom :   van          nincs      ha igen, max. mérete: ...................................... 
megnevezése : ..................................................... jellemzője :………………………………….. 

 agresszív       koptató hatású    kenő hatású      tompa szemcse tartalmú 

Kívánt max. szállítóképesség (l/h) :…………………………………………………………….. 

  állandó         változó      

Működési időtartam: 

   folyamatos üzem       szakaszos üzem 

Működési idő(óra/nap):…………………………………………………………………………. 

Nyomás – a nyomóoldalon (bar) :……………………………………………………………… 

Nyomás – a szívóoldalon (bar) : .............  .................................................................................... 

ATEX robbanásveszélyes zóna :   van          nincs  

Robbanásveszélyes zóna jellemzése : 

 ................................................................. ………………………………………………………. 

 ................................................................. ………………………………………………………. 

http://www.hennlich.hu/
mailto:szivattyutechnika@hennlich.hu


Hajtómű adatok _____________________________________________________________ 

Meghajtás: 

  nem állítható (állandó térfogatáram) 
  mechanikusan változtatható 
  elektronikusan változtatható (pl. frekvenciaváltó) 

Motor    egyfázisú AC (230V)      háromfázisú AC (230/400V)  Védelem (IP) :…........... .. 

Frekvencia (Hz) :……………………Egyéb : ............................................................................. 

Szivattyú kivitele:    fix (rögzített)    mobil (hordozható) 

Megjegyzések, észrevételek, különleges igények __________________________________ 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 


	Cég 1: 
	Cég 2: 
	Cég 3: 
	Kapcsolattartó: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Dátum: 
	Email: 
	Közeg: 
	viszkozitása mPas: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	van: Off
	nincs: Off
	ha igen max mérete: 
	megnevezése: 
	fill_16: 
	agresszív: Off
	koptató hatású: Off
	toggle_5: Off
	tompa szemcse tartalmú: Off
	Kívánt max szállítóképesség lh: 
	állandó: Off
	változó: Off
	folyamatos üzem: Off
	szakaszos üzem: Off
	fill_18: 
	van_2: Off
	nincs_2: Off
	nem állítható állandó térfogatáram: Off
	mechanikusan változtatható: Off
	elektronikusan változtatható pl frekvenciaváltó: Off
	egyfázisú AC 230V: Off
	háromfázisú AC 230400V  Védelem IP: Off
	undefined: 
	Frekvencia Hz: 
	Egyéb: 
	fix rögzített: Off
	mobil hordozható: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	Ürlap küldése: 
	Nyomás  a szívóoldalon bar: 
	Nyomás  a nyomóoldalon bar: 
	4: 
	5: 


