
Kérdőív CAT magas nyomású szivattyú 
kiválasztásához

 Kérdőív 
Cégnév:  Kapcsolattartó: 
Telefon:                Fax: E-mail: 
Projekt sz.: Dátum: 
Alkalmazási adatok 
Szivattyúzni kívánt közeg :  Az alábbi alkalmazáshoz kívánom használni : 

Közeg hőmérséklete [°C] : 

Környezeti hőmérséklet [°C] : 

Szivattyúba belépő nyomás [bar]: 

Specifikus “zaj szint” szabályozás igény?  Nem  Igen [dB(A)] : 
Szivattyú Hajtás típusa 
Kívánt szállítóképesség [l/min] :   Kiválasztott szivattyú típus :  Szíjhajtás 
Kívánt üzemi nyomás [bar] :  Közv.tengelykapcs. 
Fordulatszám [1/min] :  Áthajtómű 
Szivattyú fej : Réz       Nikkel-Aluminium-Bronz  Saválló acél     más:  Szabályozható hajtás 
Elasztomer anyagok :   NBR       FPM (Viton©)       PTFE (Teflon) 
Üzemeltetés :       periódikus  folyamatos 
Motor 
 Elektromotor  Benzin     Dízel   Más 
Tápfeszültség [V] :  Teljesítmény [kW] : Lóerő [kW/LE] :   Hidraulikus 
 Egyenáram DC      230 VAC       400 VAC (ipari) Henger [szám] :   Pneumatikus 
IP védelem : Típus : 
Modell : Modell : 
Fordulatszám [1/min] : Gyártó : 
Gyártó : 
Tartozékok 
Szívóág (alacsony nyomású oldal) Nyomóág (magas nyomású oldal) 
 Áramláscsillapító cső (kavitáció megelőzésére)  Biztonsági szelep (hitelesített, műbizonylattal) 
 Szűrő  Tehermentesítő szelep (bizt. szelep nincs műb.) 
 Tartály  Nyomásszabályzó bypass szelep 
 Előtét szivattyú  Nyomásszabályzó szelep       Pulzáció csillapító 

 Nyomásmérő   Elosztó szerelvény 
   Magas nyomású flex. tömlő (rezonancia megelőz.) 

Szivattyú keret További tartozékok 
 Rögzíthető talplemez  Alapkeret                 Rácskeret  Elektromos kapcsolószekrény (vezérlés) 
Anyag :  Frekvencia-átalakító 
Festés / szín (RAL színskála) :  Zajszigetelés 
Rezgéscsillapító gumitalp :  Magas nyomású flexibilis tömlő 

 Szerelvények 

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

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