Pompy powierzchniowe
do różnych zastosowań
Poznaj naszą ofertę pomp i możliwości ich zastosowania

Pompy z suchym rozruchem
1. Odwadnianie
Odwadnianie dotyczy odprowadzenia wody z obszarów
zalanych np. wodami gruntowymi lub opadowymi
(z reguły zawierającymi cząstki stałe) i jest wykonywane
na placu budowy, w kamieniołomach, zakładach
przemysłowych itp. Nawet w przypadku wymagających
prac seria PAS będzie najlepszym wyborem.
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2. Bypass ściekowy
Bypassy ściekowe są najczęściej wykonywane
w obszarach miejskich podczas prac konserwacyjnych,
a także w razie awarii sieci kanalizacyjnej spowodowanej
np. przez powódź lub intensywne opady. Nasze pompy
znakomicie radzą sobie w takich sytuacjach, zapewniając
wydajność i wytrzymałość podczas pompowania wód
i ścieków z dużą zawartością odpadów stałych.
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3. Balastowanie
Balastowanie/odbalastowanie
to proces tłoczenia
wody morskiej do lub ze
zbiorników balastowych
podczas transportu
towarów, tak aby zapewnić
odpowiedni trym, stabilność
i integralność statku.
Wydajność i jakość pomp
ma zasadnicze znaczenie
dla szybkości i powodzenia
operacji pompowania wody
morskiej.

TRANSPORT

PAS
Doskonałe w budownictwie, ogólnym odwadnianiu,
opróżnianiu i zastosowaniach ratunkowych.
Ze względu na możliwość suchego rozruchu ta wydajna
pompa może rozpocząć pompowanie od momentu włączenia.

Pompy z mokrym rozruchem
1. Operacje gruntowe przed
wykopami pod fundamenty
Na placu budowy często występują wody opadowe lub
gruntowe. Taka sytuacja wymaga użycia pomp w celu
zachowania bezpiecznych warunków pracy.

VAR
Doskonałe w budownictwie, ogólnym odwadnianiu,
opróżnianiu i zastosowaniach ratunkowych. Te
samozasysające pompy odśrodkowe są przeznaczone
do zastosowań, w których głównym wyzwaniem
jest uruchomienie urządzenia w ciężkich warunkach
i w miejscu z utrudnionym dostępem.
Dzięki bezpośrednim mechanizmom napełniania
wodą pompa jest zawsze gotowa do rozpoczęcia
pompowania. Dostępna jest także wersja SPL.

POWODZIE

MAŁE BUDOWLE

Dostęp przez
pokrywę uchylną
Łatwy dostęp do komponentów. Prosty mechanizm czyszczenia.
Zaprojektowano z myślą o serwisie w terenie.

Igłofiltry
1. Odwadnianie w budownictwie.
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Odwadniający system igłofiltrów jest często stosowany, gdy poziom
wód gruntowych jest blisko powierzchni i pompa musi tłoczyć
mimo dużej zawartości powietrza w wodzie odbieranej z gruntu.
To najlepszy wybór dla odwadniania z poziomu gruntu i najczęściej
to rozwiązanie stosuje się przed wykopami pod fundamenty.
Wieżowce, kolej podziemna, drogi – nasze pompy pracują wszędzie!

2. Rurociągi na lądzie
Rurociągi do transportu ropy naftowej lub gazu ziemnego muszą
być odwodnione, aby zapewnić jakość węglowodorów, zapobiec
tworzeniu się hydratów i chronić rury przed wewnętrzną korozją.

ROPA I GAZ

3. Oczyszczanie
gleby
Prace kanalizacyjne muszą
być poprzedzone określonymi
czynnościami, takimi jak
odwadnianie rurociągu oraz
odpompowanie wód gruntowych
i wysuszenie podłoża.

WYNAJEM

MEDIA

4. Drążenie tuneli
Wody gruntowe mogą być uciążliwym problemem podczas
prac tunelowych – wówczas odwodnienie jest niezbędne do
przeprowadzenia wykopów. W takim przypadku wybór systemu
igłofiltrów będzie najlepszym rozwiązaniem do eliminacji ciągłego
zagrożenia przeciekami wód do stanowisk roboczych. Te pompy mogą
kontrolować poziom wód gruntowych oraz tłoczyć wodę i powietrze.

WEL
Idealna seria do zastosowań igłofiltrowych
oraz do ogólnego odwadniania i opróżniania.
Ta automatyczna, szybka, samozasysająca
pompa jest przeznaczona do zastosowań
o dużym natężeniu przepływu.
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Pompy odśrodkowe z suchym rozruchem
Liczba modeli: 8

Konfiguracje: 3
W obudowie
Otwarta rama na płozach
Otwarta rama mobilna

Przepływ: 2160 m3/h

Wys. podnoszenia: 71 m

VAR

Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem
Liczba modeli: 5

Konfiguracje: 2
Otwarta rama na płozach
Otwarta rama mobilna

Przepływ: 1400 m3/h

Wys. podnoszenia: 40 m

WEL ECO

Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem
Liczba modeli: 2

Konfiguracje: 3
W obudowie
Otwarta rama na płozach
Otwarta rama mobilna

Przepływ: 340 m3/h

Wys. podnoszenia: 28 m

WEL PST

Wyporowa pompa tłokowa
Liczba modeli: 1

Konfiguracje: 2
W obudowie
Otwarta rama mobilna

Przepływ: 100 m3/h

Wys. podnoszenia: 20 m
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