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Ikt. sz.:  Kontakt sz.:  

Szivattyú adatlap Tel./Fax:  

Létesítés jellege/Foundation:  

Pozíciószám/Poz. Nr.:  Szivattyú darabszám/Quantity:  
Üzemi/Service

j kl mn
Tartalék/Reserve

o pq rn
  

Szabad tengelyvég/Free shaft  
Tengelykapcsoló/Coupling  
Tengelykapcsoló védelem/Coupl. protection  
Villanymotor/Electric motor  
Diesel motor/Diesel motor 
Alapkeret/Baseplate  
Komplett/Complete  

Közeg megnevezése/Medium:  

Szilárdanyag tartalom/Solids (Ma%):  

Korrózív alkotók/Corrosives:  

Erózív alkotók/Erosives:  s�tvu<wxzy { |}�~���}<�8�������E�:��~D�z���������<|��X�A���
ü, °C):  � ���E� �����������<�:��� �¢¡£��

ü-nél, kg/m3):  

Kin. Viszkozitás/Kin. viscosity (tü-nél, mm2/s):  
¤!¥§¦�¨�©Aª�« ¬®�¯§°�±³²A´Eµ0¶!·§´�¸º¹º»�¼�½<±¿¾ºÀ�¼v´Á´EÂ

re (tü-nél, bar):  

pH érték/pH Value (tü-nél):  

Lobbanáspont/Flamepoint (°C): 
 Munkaponti/Work.point  Max.  Min. 

Szállítási teljesítmény/Flow rate (m3/h):    
ÃÅÄvÆ¢Ç®È:É ÊzË¢ÌzÍ�Ë�ÎºÏUÐ:ÊUÑÒvÓDÔ0ÕÖÏ8Ë�×�Ø:ÙºÚ�×vÓÁÓEÛ�Ú�×�Ü�Ý:Í®ÚDÞZß     
à�á�â¢ã®ä:å æzç¢èzé�ç�êºëUì:æUíîvïDð�ñÅò�ó�ç�ô�ó:õºö�ôvïÁïEò�ö�ô�÷�ø:é®öDùZú

    

Nyomásemelés/Diff. pressure (bar):    

Szállítási magasság/Diff head (m):    

NPSH meg./NPSH (a) (m):    

Fordulatszám/Rev (min-1):    

Szivattyú típusa/Type: 

Fokozatszáma/Stage Number (db):  
Vízszintes 
kivitel/Horizontal

û üý þÿ Függ � leges 
kivitel/Vertical
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Beépítési/Installing /  

Bemerülési mélység/Submerge depth (m):  

Folyamatos 
üzemmód/Continous

� �� ��
 

Szakaszos 
üzemmód/Intermittent

� �� ��
 

 

Önfelszívó/Self priming  
Száraz futású/Dry running  
Nedves futású/Wet running  
Épületen kívüli felállítás/Outer set-up  
Épületen belüli felállítás/Inner set-up 

 Névleges méret/Size  Névleges nyomás/Pressure (bar)  Karimaforma/Flangeform  Csonkállás/Manifold 

Szívócsonk/Intake m.:     

Nyomócsonk/Deliv. m.:     

Légtelenítés/Airrelief:     

Leürítés/Emptying:     

Ház anyaga/Casing material:  

Járókerék anyaga/Impeller mat.:  ���
	����� �����������
��������� "!���#%$%& ')(+*,& (-�./&)0   

Alapkeret anyaga/Baseplate mat.:  

Tengely anyaga/Shaft material:  

Tengelypersely anyaga/Shaft barrel mat.: 

Tengelytöm.típusa/Shaft seal type:   
 

Tömítés szerk.anyagmin./Shaft seal material:  
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Tömszelencés pakolás/Gland packing ·q¸£¹º¸�»�¼�½�¾�¿ÁÀ£¿ /Mechanical seal  
Mágneskuplung/Magnetic coupling 

Egyszeres/Simple  
Egyszeres hatású/Simple effect  Â�Ã�ÄÅÄ�Æ ¸/ÇÉÈ�Ê�ËÁÌ�Í Ã   
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Tengelykapcsoló gyártmánya/Coupling 
product: 

 
Tengelykapcsoló típusa/Coupling type: 

 
Közdarab/Spreader  
Villamos motor/Electric motor: 

 

  

Gyártmány/Product:  

Típus/Type:  

Építési forma/Construction form:  

Névleges ford. szám/Rev (min-1):     

 

Feszültség/Voltage (V):  

Frekvencia/Frequency (Hz):  

Védettség/IP:  
Ex - védelem/Ex protection:

  

 Ö|×ÁØ�Ù Ú�Û�Ü�ÝºÞÉßàÉá Ö ß�àÑâ�ã Ù ßÓÞ�ä�âã£à Ù"å%Ù ä�ßà�â�æ   szerint 

Nyomásvizsgálat/Pressure test:  szerint 

Teljesítmény vizsgálat/Power test:  szerint 

NPSH vizsgálat/NPSH test:  szerint 

Használati utasítás/User guide  
Alkatrészlista/Spare parts list  
Méretrajzok/Dimensional drawings  
Beépítési rajzok/Installation guide  

 
Megjegyzés/Note: 
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