
 

Pompa o mocy 1,7kW 

 Pompa będzie pracować w zakresie 2-4,2l/s 

 Pompa przystosowana do pracy w pełnym zanurzeniu, opuszczana po podwójnych prowadnicach 
z poziomu terenu 

 Pompa przystosowana do montażu zaworu płuczącego na korpusie pompy do mieszania 
zawartości czerpnej komory 

 Pompa wirowa, odśrodkowa wyposażona w nóż tnący i płytę wykonaną ze stali nierdzewnej o 
twardości nie mniejszej niż 58HRC 

 Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, o 
klasie izolacji nie gorszej niż F (155 st. C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-
fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy P2 nie większej niż 1,7kW oraz obrotach nie większych niż 2700 
obr/min, 

 Termokontakty w stojanie silnika 

 uszczelnienia wału pompy: dwa niezależne pełne uszczelnienia mechaniczne czołowe, 
zewnętrzne uszczelnienie wykonane z węglika wolframu,  

 

Przepompownia przydomowa: 

 zbiornik o średnicy DN800 wykonany z polietyleny metodą formowania rotacyjnego tzw. 
Rotomouldingu 

 studzienka zapewniająca całkowitą szczelność i nieprzepuszczalność dzięki monolitycznej 
budowie oraz zastosowanym uszczelkom na przyłączach 

 zbiornik wyposażony w kołnierz przeciwwyporowy oraz żebra usztywniające umożliwiające 
montaż w każdych warunkach gruntowo-wodnych, nawet w terenie o wysokim poziomie wód 
gruntowych bez dodatkowych obciążeń 

 kuliste dno studzienki zabezpiecza przed sedymentacją osadów 

 gładka powierzchnia wewnątrz studzienki zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń 

 zbiornik posiada możliwość zwiększenia wysokości poprzez montaż nadstawki DN600 o wys. 
45cm za pomocą zestawu do montażu nadstawki na budowie 

 możliwość podłączenia króćca grawitacyjnego, osłonowego na kable i odpowietrzenia za pomocą 
uszczelek EPDM lub nasuwki/dwuzłączki PCV  

 właz PEHD DN600 o powierzchni wypukłej ryflowanej z zamknięciem ze stali nierdzewnej 
0H18N9 

 
Szafka sterownicza 
Elementy wyposażenia, zabezpieczenia i alarmy  
 

 obudowa z tworzywa IP65 klasa izolacji II 370x275x140mm  

 sygnalizator zewnętrzny optyczny  (sygnalizacja impulsowa lub ciągła )  

 sterownik montowany na listwie oraz za pomocą złącza wielostykowego  

 Szafka powinna być wyposażona w sondę hydrostatyczną. Sonda hydrostatyczna powinna być w 
trwałej, ciężkiej, plastikowej obudowie odpornej na uderzenia. Dzięki takiemu wykonaniu nie ma 
potrzeby stosowania obciążnika do sondy hydrostatycznej. Zakres pomiarowy sondy powinien 
wynosić 0-5m. 

 Wkładka bezpiecznikowa 1A  

 Wkładka warystorowa 275V (MAX)  

 przyciski wyboru rodzaju pracy ręczna /automatyczna  

 sygnalizacja dźwiękowa impulsowa lub ciągła 80dBA  

 menu sterownika w języku polskim (przejrzysta i łatwa obsługa)  

 podświetlany wyświetlacz  

 zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)  

 zabezpieczenie zwarciowe pompy  

 zabezpieczenie termiczne pompy  

 zabezpieczenie przed przeciążeniem pompy  



 zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą faz  

 alarm po przekroczeniu poziomu przepełnienia  

 alarm w momencie przeciążenia silnika pompy  

 alarm w momencie zadziałania termika pompy  

 alarm w momencie pojawienia się nieszczelności w układzie pomiarowym  

 alarm w momencie wystąpienia zaniku lub asymetrii napięć między fazami  

 alarm w momencie braku obciążenia  

 alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu  

 alarm w momencie przekroczenia limitu załączeń w cyklu dobowym  

 alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu pompy  

 

Podstawowe funkcje 

 sygnalizacja pracy auto (LED zielona)  

 sygnalizacja pracy pompy (LED żółta)  

 sygnalizacja awarii (LED czerwona)  
 sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)  

 pomiar poziomu ścieków za pomocą hydrostatycznego miernika poziomu ścieków  

 płynna regulacja poziomu wyłączenia pompy co ( 1cm )  

 płynna regulacja poziomu włączenia pompy co ( 1cm )  

 płynna regulacja poziomu przepełnienia co ( 1cm )  

 przesunięcie reakcji miernika poziomu zależne od wysokości montażu co ( 1cm )  

 autokalibracja układu pomiarowego  

 wykrywanie nieszczelności w układzie pomiarowym  

 włączenie pompy na 1sek. po długim postoju w celu przesmarowania łożysk i uszczelnień pompy  

 opóźnienie włączenia pompy przy zaniku napięcia w zakresie 0 ÷ 180 sek. ( zapobiega 

jednoczesnemu uruchomieniu większej ilości pomp w systemie kanalizacji ciśnieniowej) w 

momencie włączenia zasilania nastawiony czas opóźnienia jest wyświetlany na wyświetlaczu i 

odliczany co sek. do zera do momentu włączenia pompy (zgodnie z normą PN-EN 1671 pkt. 

5.4.5)  

 automatyczne wyłączenie sterowania ręcznego po określonym czasie  

 automatyczne przejście w stan pracy ( po wyłączeniu zasilania lub po pracy na sterowaniu 

ręcznym)  

 automatyczne przejście na nastawy fabryczne w momencie błędnego nastawienia poziomów  

 zliczanie godzin pracy pompy  

 rejestrowanie ilości załączeń pompy  

 pomiar i wyświetlanie prądu pompy podczas pracy  

 test sygnalizatora zewnętrznego , diod LED i sygnalizacji dźwiękowej  

 zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamięci  nieulotnej 5_19 z możliwością zapisu i wydruku  

 dostęp do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK  

 


