ΝΕΑ
Ηλεκτρικές Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων
Electropompes Submersible pour
Eaux Usées
Elettropompe Sommergibili
per Acque Reflue

ΝΕΕΣ
υποβρυχιεσ αντλιεσ λυματων
Η νέα σειρά K+ Energy ηλεκτρικών αντλιών
λυμάτων, έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει
ανώτατη ενεργειακή απόδοση, με χρήση
κινητήρων κλάσης IE3.
Η σειρά Energy ξεχωρίζει με το νέο
κατοχυρωμένο σύστημα ψύξης “DryWet”, που
επιτρέπει την λειτουργία τόσο εντός φρεατίου
όσο και σε ξηρό θάλαμο. Δοκιμασμένη
αξιοπιστία, στιβαρότητα και μεγάλη διάρκεια
ζωής, στοιχεία για τα οποία η σειρά K+
ξεχώριζε παραμένουν αναλλοίωτα.

NOUVELLES
POMPES À EAU USÉES IMMERGÉES
Les nouvelles électropompes K+ Energy
sont conçues pour assurer des rendements
supérieurs, grâce aux moteurs en classe
d’efficacité IE3.
La gamme Energy est équipée du nouveau
système de refroidissement breveté “DryWet”
pour utilisation aussi bien en bâche qu’en
cale sèche. Les caractéristiques de fiabilité,
de résistance et de durée qui distinguent les
produits hydrauliques K+ non-stop restent
inchangées.

NEW
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE
REFLUE
Le nuove elettropompe K+ Energy sono
progettate per garantire un’efficienza
premium grazie ai motori in classe di efficienza
IE3.
La gamma Energy è dotata del nuovo sistema
di raffreddamento brevettato “DryWet” system
che ne consente l’impiego sia in vasca che
in camera asciutta. Rimangono immutate le
caratteristiche di affidabilità, robustezza e
durata che contraddistinguono le idrauliche
K+ non stop.

Κόστος
Περιβαλλοντικό
Κόστος εγκατάστασης,
θέσης σε λειτουργία
και εκπαίδευσης

Κόστος παύσης
λειτουργίας

Κόστος
“Νεκρού χρόνου”

Κόστος
συντήρησης
και επισκευής

Κόστος
λειτουργίας

Κόστος
ενέργειας

ξηροσ θαλαμοσ

υγροσ θαλαμοσ

NSSHOU-J καλώδιο διπλής θωράκισης, έως τώρα
μόνο για ATEX εκδόσεις, standard εξοπλισμός.
Le câble NSSHOU-J à double blindage, normalement
dédié aux versions ATEX, est assemblé aussi sur les
électropompes standard.
Cavo NSSHOU-J a doppia schermatura, dedicato
normalmente alle versioni ATEX, utilizzato anche
sulle elettropompe standard.
Καλώδιο με βύσμα για αποφυγή
εισόδου υγρασίας σε κινητήρα
και γρήγορη αφαίρεση
αντλίας από αντλιοστάσιο για
προληπτική συντήρηση.
La broche empêche à
l’humidité d’entrer dans le
moteur et permet de réduire
considérablement les temps
d’entretien.
Lo spinotto previene l’ingresso di
umidità nel motore e consente di
ridurre significativamente i tempi
di manutenzione.
Κατοχυρωμένο DRYWET
σύστημα ψύξης, standard
εξοπλισμός σε όλες τις αντλίες.
Système de refroidissement
breveté DRYWET standard sur
toutes les électropompes.
Sistema di raffreddamento
brevettato DRYWET, standard su
tutte le elettropompe.

Σύστημα αποφυγής
εμφράξεων.

Κλάση μόνωσης H ,
μέγιστη αντοχή σε θερμικά φορτία.
Isolation électrique en classe H
assurant la plus haute résistance aux
surcharges thermiques.
Isolamento elettrico in classe H a garanzia di
massima resistenza ai sovraccarichi termici.

Κινητήρες IE3 σύμφωνα με
Οδηγία 640/2009.
Moteurs en classe de rendement
IE3 conformément au Règlement 640/2009.
Motori in classe di efficienza
IE3 like secondo quanto definito
nel Regolamento 640/2009.
Ηλεκτρόδιο σε ελαιοδοχείο ακόμα και στην
ATEX έκδοση.
Sonde en chambre d’huile aussi
pour la version ATEX.
Sondino in camera olio anche
Διπλοί μηχανικοί στυπιοθλίπτες,
εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία
κινητήρα. Εύκολη αφαίρεση για προληπτική
συντήρηση.
Deux garnitures mécaniques séparées
assurant la protection totale de la
partie électrique. Nouveau système de
désassemblage simplifié.
Due tenute meccaniche separate a garanzia
di totale protezione della parte elettrica.
Nuovo sistema di smontaggio semplificato.
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