
Kérdőív MASOSINE szinusz szivattyúk 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) :…………….. ....................................................................... 
Kívánt max. üzemi nyomás (bar) : ..........  .................................................................................... 
Kívánt szívó- és nyomócsonk típusa (tejmenet, karimás, triklamp stb.) : ................................... 

A szívó- és nyomócsonk kívánt elhelyezkedése a szivattyúházon : 

    

    

    

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


Kívánt maximális szívómagasság (m) : ..  .................................................................................... 

ATEX robbanásveszélyes zóna :   van          nincs  

Robbanásveszélyes zóna jellemzése : .....  .................................................................................... 

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

A szivattyú tisztításának módja ________________________________________________ 
Kézi :   igen          nem 

CIP mosás :   igen          nem mosás hőméréklete (°C): ……………………….. ..... 

SIP sterilizálás :   igen          nem sterilizálás hőmérséklete (°C):……………………. .. 

A szivattyú feleljen meg a következő szabványnak ________________________________ 
FDA-konformitás :   igen          nem 

3A Sanitary Standard :   igen          nem 

Hajtómű adatok _____________________________________________________________ 

Amennyiben elektromotor meghajtásra is szüksége van, kérjük, adja meg az alábbi adatokat: 

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

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

Frekvenciaváltó :  igen          nem 

Megjegyzések, észrevételek, különleges igények __________________________  

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

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

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