
Технически данни
Общо динамична глава max. 10 m

Дебит max. 21 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ12-
3
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 C-SJ12-3



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

565 mm
185 mm
380 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 13 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 5.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 C-SJ12-3



Технически данни
Общо динамична глава max. 40 m

Дебит max. 8.2 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ5-8
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 C-SJ5-8



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

524 mm
185 mm
339 mm
96 mm
98 mm
1.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 C-SJ5-8



Технически данни
Общо динамична глава max. 25 m

Дебит max. 14 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ8-5
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 C-SJ8-5



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

600 mm
185 mm
415 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 13 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 5.7 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 C-SJ8-5



Технически данни
Общо динамична глава max. 120 m

Дебит max. 0.42 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-03**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-03



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-03



Технически данни
Общо динамична глава max. 240 m

Дебит max. 0.43 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
03H**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-03H



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-03H



Технически данни
Общо динамична глава max. 70 m

Дебит max. 0.71 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-04**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-04



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-04



Технически данни
Общо динамична глава max. 140 m

Дебит max. 0.72 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
04H**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-04H



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-04H



Технически данни
Общо динамична глава max. 120 m

Дебит max. 1.4 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-07**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-07



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-07



Технически данни
Общо динамична глава max. 80 m

Дебит max. 1.9 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-10**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-10



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-10



Технически данни
Общо динамична глава max. 60 m

Дебит max. 2.5 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-14**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-14



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1200 HR-14



Технически данни
Общо динамична глава max. 110 m

Дебит max. 0.50 m³/h

Vmp* > 17 V

Voc max. 50 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Пречистване на вода
▪ Системи с обратна осмоза
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS150
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 150-BOOST
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Без електроника в мотора

Накрайник на помпата: PE 
BOOST-125
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Всмукателна главаmax. 3 m

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS150 BOOST-125



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 17 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 7.0 kg

Мотор 5.0 kg

Накрайник на помпата 2.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS150 BOOST-125



Технически данни
Общо динамична глава max. 50 m

Дебит max. 0.98 m³/h

Vmp* > 17 V

Voc max. 50 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Пречистване на вода
▪ Системи с обратна осмоза
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS150
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 150-BOOST
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Без електроника в мотора

Накрайник на помпата: PE 
BOOST-240
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Всмукателна главаmax. 3 m

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS150 BOOST-240



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 17 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 7.0 kg

Мотор 5.0 kg

Накрайник на помпата 2.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS150 BOOST-240



Технически данни
Общо динамична глава max. 50 m

Дебит max. 1.3 m³/h

Vmp* > 17 V

Voc max. 50 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Пречистване на вода
▪ Системи с обратна осмоза
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS150
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 150-BOOST
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Без електроника в мотора

Накрайник на помпата: PE 
BOOST-330
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Всмукателна главаmax. 3 m

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS150 BOOST-330



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 17 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 7.0 kg

Мотор 5.0 kg

Накрайник на помпата 2.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS150 BOOST-330



Технически данни
Общо динамична глава max. 20 m

Дебит max. 4.0 m³/h

Vmp* > 17 V

Voc max. 50 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS150
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ5-8
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS150 C-SJ5-8



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 17 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

524 mm
185 mm
339 mm
96 mm
98 mm
1.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS150 C-SJ5-8



Технически данни
Общо динамична глава max. 16 m

Дебит max. 235 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS15k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-
SJ150-1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS15k C-SJ150-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 431 mm
711 mm
720 mm
138 mm
230 mm
6 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 104 kg

Мотор 58 kg

Накрайник на помпата 46 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS15k C-SJ150-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 140 m

Дебит max. 22 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS15k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ17-
18
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS15k C-SJ17-18



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

2 083 mm
711 mm
1 372 mm
138 mm
133 mm
2.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 87 kg

Мотор 58 kg

Накрайник на помпата 29 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS15k C-SJ17-18



Технически данни
Общо динамична глава max. 100 m

Дебит max. 39 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS15k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ30-
12
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS15k C-SJ30-12



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

2 145 mm
711 mm
1 434 mm
138 mm
133 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 85 kg

Мотор 58 kg

Накрайник на помпата 27 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS15k C-SJ30-12



Технически данни
Общо динамична глава max. 50 m

Дебит max. 65 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS15k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ42-
6
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS15k C-SJ42-6



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 670 mm
711 mm
959 mm
138 mm
147 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 80 kg

Мотор 58 kg

Накрайник на помпата 22 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS15k C-SJ42-6



Технически данни
Общо динамична глава max. 35 m

Дебит max. 126 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS15k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ75-
3
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS15k C-SJ75-3



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 451 mm
711 mm
740 mm
138 mm
197 mm
5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 90 kg

Мотор 58 kg

Накрайник на помпата 32 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS15k C-SJ75-3



Технически данни
Общо динамична глава max. 25 m

Дебит max. 114 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS15k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ95-
2
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS15k C-SJ95-2



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 325 mm
711 mm
614 mm
138 mm
197 mm
5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 84 kg

Мотор 58 kg

Накрайник на помпата 26 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS15k C-SJ95-2



Технически данни
Общо динамична глава max. 14 m

Дебит max. 36 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Филтриране на плувни басейни
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1800 CS-37
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Без електроника в мотора

Накрайник на помпата: PE CS-37-1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Всмукателна главаmax. 3 m

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS1800 CS-37-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 21 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 11 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS1800 CS-37-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 18 m

Дебит max. 20 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ12-
4
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ12-4



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

665 mm
185 mm
480 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 13 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 6.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ12-4



Технически данни
Общо динамична глава max. 100 m

Дебит max. 2.9 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ1-
25
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ1-25



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

881 mm
185 mm
696 mm
96 mm
98 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 16 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 9.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ1-25



Технически данни
Общо динамична глава max. 16 m

Дебит max. 26 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ17-
2
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS1800 C-SJ17-2



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

577 mm
185 mm
392 mm
96 mm
133 mm
2.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 16 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 8.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS1800 C-SJ17-2



Технически данни
Общо динамична глава max. 10 m

Дебит max. 49 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ30-
1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS1800 C-SJ30-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

549 mm
185 mm
364 mm
96 mm
133 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 15 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 7.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS1800 C-SJ30-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 80 m

Дебит max. 4.0 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ3-
18
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ3-18



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

715 mm
185 mm
530 mm
96 mm
98 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 14 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 6.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ3-18



Технически данни
Общо динамична глава max. 8 m

Дебит max. 53 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ42-
1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS1800 C-SJ42-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

565 mm
185 mm
380 mm
96 mm
147 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 15 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 8.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS1800 C-SJ42-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 70 m

Дебит max. 7.6 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ5-
12
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ5-12



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

611 mm
185 mm
426 mm
96 mm
98 mm
1.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 14 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 6.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ5-12



Технически данни
Общо динамична глава max. 40 m

Дебит max. 13 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ8-7
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ8-7



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

684 mm
185 mm
499 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 14 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 6.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 C-SJ8-7



Технически данни
Общо динамична глава max. 250 m

Дебит max. 0.97 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
05HL**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-05HL



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

879 mm
185 mm
694 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 13 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 5.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-05HL



Технически данни
Общо динамична глава max. 160 m

Дебит max. 1.4 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
07H**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-07H



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-07H



Технически данни
Общо динамична глава max. 120 m

Дебит max. 2.6 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
14H**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-14H



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-14H



Технически данни
Общо динамична глава max. 80 m

Дебит max. 3.9 m³/h

Vmp* > 102 V

Voc max. 200 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS1800
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 1200-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-23**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-23



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 102 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

871 mm
185 mm
686 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS1800 HR-23



Технически данни
Общо динамична глава max. 50 m

Дебит max. 0.73 m³/h

Vmp* > 34 V

Voc max. 100 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-04**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS200 HR-04



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 34 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS200 HR-04



Технически данни
Общо динамична глава max. 40 m

Дебит max. 1.3 m³/h

Vmp* > 34 V

Voc max. 100 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-07**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS200 HR-07



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 34 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS200 HR-07



Технически данни
Общо динамична глава max. 20 m

Дебит max. 2.6 m³/h

Vmp* > 34 V

Voc max. 100 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS200
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-14**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS200 HR-14



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 34 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =

276 mm
248 mm
208 mm
225 mm
188 mm
108 mm
100 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 1.2 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS200 HR-14



Технически данни
Общо динамична глава max. 30 m

Дебит max. 218 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS21k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-
SJ120-2-1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS21k C-SJ120-2-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 337 mm
777 mm
560 mm
138 mm
230 mm
6 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 101 kg

Мотор 65 kg

Накрайник на помпата 36 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS21k C-SJ120-2-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 120 m

Дебит max. 43 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS21k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ30-
16
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS21k C-SJ30-16



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

2 597 mm
777 mm
1 820 mm
138 mm
133 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 100 kg

Мотор 65 kg

Накрайник на помпата 35 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS21k C-SJ30-16



Технически данни
Общо динамична глава max. 90 m

Дебит max. 62 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS21k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ42-
10
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS21k C-SJ42-10



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

2 191 mm
777 mm
1 414 mm
138 mm
147 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 94 kg

Мотор 65 kg

Накрайник на помпата 29 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS21k C-SJ42-10



Технически данни
Общо динамична глава max. 55 m

Дебит max. 112 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS21k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ75-
4
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS21k C-SJ75-4



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 640 mm
777 mm
863 mm
138 mm
197 mm
5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 105 kg

Мотор 65 kg

Накрайник на помпата 40 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS21k C-SJ75-4



Технически данни
Общо динамична глава max. 45 m

Дебит max. 25 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ17-
4
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ17-4



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

754 mm
245 mm
509 mm
96 mm
133 mm
2.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 21 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 11 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ17-4



Технически данни
Общо динамична глава max. 22 m

Дебит max. 45 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ30-
2
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ30-2



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

705 mm
245 mm
460 mm
96 mm
133 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 20 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 9.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ30-2



Технически данни
Общо динамична глава max. 160 m

Дебит max. 4.2 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ3-
32
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 C-SJ3-32



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 088 mm
245 mm
843 mm
96 mm
98 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 20 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 9.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 C-SJ3-32



Технически данни
Общо динамична глава max. 12 m

Дебит max. 73 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ42-
1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ42-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

625 mm
245 mm
380 mm
96 mm
147 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 18 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 8.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ42-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 16 m

Дебит max. 62 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ42-
2
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ42-2



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

736 mm
245 mm
491 mm
96 mm
147 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 20 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 10 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ42-2



Технически данни
Общо динамична глава max. 140 m

Дебит max. 7.0 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ5-
25
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 C-SJ5-25



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

941 mm
245 mm
696 mm
96 mm
98 mm
1.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 18 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 8.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 C-SJ5-25



Технически данни
Общо динамична глава max. 10 m

Дебит max. 79 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ60-
1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ60-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

613 mm
245 mm
368 mm
96 mm
150 mm
4 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 17 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 7.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ60-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 16 m

Дебит max. 61 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ60-
2-B
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ60-2-B



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

726 mm
245 mm
481 mm
96 mm
150 mm
4 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 19 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 9.0 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS4000 C-SJ60-2-B



Технически данни
Общо динамична глава max. 80 m

Дебит max. 14 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ8-
15
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 C-SJ8-15



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 118 mm
245 mm
873 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 21 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 11 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 C-SJ8-15



Технически данни
Общо динамична глава max. 450 m

Дебит max. 0.93 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
05HHL**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 HR-05HHL



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

939 mm
245 mm
694 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 16 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 5.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 HR-05HHL



Технически данни
Общо динамична глава max. 180 m

Дебит max. 2.5 m³/h

Vmp* > 238 V

Voc max. 375 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS4000
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

Мотор: ECDRIVE 4000-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
14HL**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 HR-14HL



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 238 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

595 mm
563 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

913 mm
245 mm
668 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 16 kg

Мотор 10 kg

Накрайник на помпата 5.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS4000 HR-14HL



Технически данни
Общо динамична глава max. 12 m

Дебит max. 19 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Филтриране на плувни басейни
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600 CS-17
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Без електроника в мотора

Накрайник на помпата: PE CS-17-1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Всмукателна главаmax. 3 m

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS600 CS-17-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 8.7 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 1.7 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS600 CS-17-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 30 m

Дебит max. 6.5 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ5-8
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 C-SJ5-8



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

524 mm
185 mm
339 mm
96 mm
98 mm
1.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 C-SJ5-8



Технически данни
Общо динамична глава max. 15 m

Дебит max. 12 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-C
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ8-5
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 C-SJ8-5



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

600 mm
185 mm
415 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 13 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 5.7 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 C-SJ8-5



Технически данни
Общо динамична глава max. 120 m

Дебит max. 0.44 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-03**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-03



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-03



Технически данни
Общо динамична глава max. 180 m

Дебит max. 0.44 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
03H**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-03H



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-03H



Технически данни
Общо динамична глава max. 70 m

Дебит max. 0.72 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-04**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-04



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-04



Технически данни
Общо динамична глава max. 140 m

Дебит max. 0.72 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-
04H**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-04H



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
S =

780 mm
185 mm
595 mm
96 mm
1.25 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 11 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.2 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-04H



Технически данни
Общо динамична глава max. 90 m

Дебит max. 1.3 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-07**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-07



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-07



Технически данни
Общо динамична глава max. 80 m

Дебит max. 1.9 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-10**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-10



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-10



Технически данни
Общо динамична глава max. 50 m

Дебит max. 2.6 m³/h

Vmp* > 68 V

Voc max. 150 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS600
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Защита от разряд  

Мотор: ECDRIVE 600-HR
▪ Безчетков постояннотоков мотор

▪ Напълнена с вода

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE HR-14**
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-14



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 68 V

H =
H2 =
W1 =
W2 =
W3 =

D =
D1 =

396 mm
364 mm
178 mm
156 mm
116 mm
165 mm
150 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1.25 in

Помпена 
единица***

Общо тегло

Контролер 4.5 kg

Помпена единица 12 kg

Мотор 7.0 kg

Накрайник на помпата 4.5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Определи температурен диапазон
***Чрез изрязване на гумения маншон диаметъра може да се променя за 6" и 4" кладенци.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS600 HR-14



Технически данни
Общо динамична глава max. 90 m

Дебит max. 25 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS9k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ17-
11
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS9k C-SJ17-11



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 568 mm
645 mm
923 mm
138 mm
133 mm
2.5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 73 kg

Мотор 52 kg

Накрайник на помпата 21 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS9k C-SJ17-11



Технически данни
Общо динамична глава max. 50 m

Дебит max. 39 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS9k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ30-
7
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS9k C-SJ30-7



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 583 mm
645 mm
938 mm
138 mm
133 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 70 kg

Мотор 52 kg

Накрайник на помпата 18 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS9k C-SJ30-7



Технически данни
Общо динамична глава max. 35 m

Дебит max. 72 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS9k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ42-
4
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS9k C-SJ42-4



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 362 mm
645 mm
717 mm
138 mm
147 mm
3 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 68 kg

Мотор 52 kg

Накрайник на помпата 16 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 6" кладенци
PS9k C-SJ42-4



Технически данни
Общо динамична глава max. 14 m

Дебит max. 131 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS9k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ75-
1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS9k C-SJ75-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 133 mm
645 mm
488 mm
138 mm
197 mm
5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 72 kg

Мотор 52 kg

Накрайник на помпата 20 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS9k C-SJ75-1



Технически данни
Общо динамична глава max. 180 m

Дебит max. 12 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS9k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ8-
44
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS9k C-SJ8-44



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

2 863 mm
772 mm
2 091 mm
96 mm
98 mm
2 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 61 kg

Мотор 34 kg

Накрайник на помпата 27 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 4" кладенци
PS9k C-SJ8-44



Технически данни
Общо динамична глава max. 14 m

Дебит max. 136 m³/h

Vmp* > 575 V

Voc max. 800 V

Приложения
▪ Снабдяване с питейна вода
▪ Управление на водопой 
▪ Напояване
▪ Водопой 
▪ Нагнетателни системи 

Характеристики
▪ Бърз и без проблемна инсталация
▪ Отлична работоспособност 
▪ Висока надеждност и дълготрайност
▪ Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
▪ Обща стойност на разходите

Компоненти

Контролер: PS9k
▪ Контрол и управление

▪ Контролни данни за работа на сухо, 
отдалечен контрол и др.

▪ Защитен срещу обратен поляритет, 
претоварване и прегряване

▪ Вграден MPPT (Maximum Power Point 
Tracker)

▪ Data logger

Мотор: 
▪ Високоефективен трифазвен 
променливотоков мотор

▪ Честота 50 Hz

▪ Без електроника в мотора

▪ Потопяване max. 300 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ95-
1
▪ Висока надеждност и дълготрайност

▪ Възвратен клапан

▪ Основни материали

▪ Опция: защита от работа на сухо

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за 
цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и 
доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS9k C-SJ95-1



Размери и единици

Графика на помпата Vmp* > 575 V

H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер
A =
B =
C =
D =
E =
S =

1 133 mm
645 mm
488 mm
138 mm
197 mm
5 in

Помпена единица

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 72 kg

Мотор 52 kg

Накрайник на помпата 20 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Слънчева потопяема система за 8" кладенци
PS9k C-SJ95-1



Глава max. 90 m
Дебит max. 17 m³/h

Контролер PS7k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 7.0 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 10 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 5.5kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 850 rpm
Фактор на мощноста 0.84
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF12-9

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF12-9 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SF12-9



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SF12-9



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 76 kg

Мотор 59 kg

Накрайник на помпата 17 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SF12-9



Глава max. 50 m
Дебит max. 33 m³/h

Контролер PS7k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 7.0 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 10 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 5.5kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 850 rpm
Фактор на мощноста 0.84
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF20-5

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF20-5 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SF20-5



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SF20-5



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 76 kg

Мотор 59 kg

Накрайник на помпата 17 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SF20-5



Глава max. 18 m
Дебит max. 114 m³/h

Контролер PS7k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 7.0 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 10 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 5.5kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.84
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SG100-17/2

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SG100-17/2 (Мотор, Накрайник 
на помпата)
Температура на водата max. 90 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SG100-17/2



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SG100-17/2



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 119 kg

Мотор 59 kg

Накрайник на помпата 60 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS7k C-SG100-17/2



Глава max. 80 m
Дебит max. 33 m³/h

Контролер PS9k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 9.5 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 14 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 7.5kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF20-7

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF20-7 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SF20-7



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SF20-7



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 84 kg

Мотор 62 kg

Накрайник на помпата 22 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SF20-7



Глава max. 45 m
Дебит max. 65 m³/h

Контролер PS9k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 9.5 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 14 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 7.5kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF42-20

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF42-20 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SF42-20



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SF42-20



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 110 kg

Мотор 62 kg

Накрайник на помпата 48 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SF42-20



Глава max. 20 m
Дебит max. 120 m³/h

Контролер PS9k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 9.5 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 14 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 7.5kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SG100-22/2

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SG100-22/2 (Мотор, Накрайник 
на помпата)
Температура на водата max. 90 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SG100-22/2



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SG100-22/2



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 122 kg

Мотор 62 kg

Накрайник на помпата 60 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS9k C-SG100-22/2



Глава max. 25 m
Дебит max. 135 m³/h

Контролер PS15k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 14 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 20 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 11kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SG100-27/2

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SG100-27/2 (Мотор, Накрайник 
на помпата)
Температура на водата max. 90 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SG100-27/2



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SG100-27/2



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 183 kg

Мотор 107 kg

Накрайник на помпата 76 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SG100-27/2



Глава max. 12 m
Дебит max. 279 m³/h

Контролер PS15k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 14 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 20 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 11kW 4 poles

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 800...1 540 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SG150-12.5/4

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SG150-12.5/4 (Мотор, 
Накрайник на помпата)
Температура на водата max. 90 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SG150-12.5/4



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SG150-12.5/4



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 257 kg

Мотор 107 kg

Накрайник на помпата 150 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SG150-12.5/4



Глава max. 80 m
Дебит max. 41 m³/h

Контролер PS15k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 14 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 20 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 11kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF32-60-2

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF32-60-2 (Мотор, Накрайник 
на помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SF32-60-2



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SF32-60-2



H =
H1 =
H2 =
W =

W1 =
D =

D1 =
D2 =

350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 185 kg

Мотор 107 kg

Накрайник на помпата 78 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SF32-60-2



Глава max. 45 m
Дебит max. 94 m³/h

Контролер PS15k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 14 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 20 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 11kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF65-20

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF65-20 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SF65-20



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SF65-20
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350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 182 kg

Мотор 107 kg

Накрайник на помпата 75 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS15k C-SF65-20



Глава max. 80 m
Дебит max. 63 m³/h

Контролер PS21k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 19 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 27 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 15kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF42-40

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF42-40 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SF42-40



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SF42-40
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350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 197 kg

Мотор 117 kg

Накрайник на помпата 80 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SF42-40



Глава max. 50 m
Дебит max. 120 m³/h

Контролер PS21k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 19 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 27 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 15kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SF85-20

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SF85-20 (Мотор, Накрайник на 
помпата)
Температура на водата max. 70 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SF85-20



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SF85-20
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350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 192 kg

Мотор 117 kg

Накрайник на помпата 75 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SF85-20



Глава max. 35 m
Дебит max. 119 m³/h

Контролер PS21k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 19 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 27 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 15kW

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 1 150...2 905 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SG80-38/2

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SG80-38/2 (Мотор, Накрайник 
на помпата)
Температура на водата max. 90 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SG80-38/2



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SG80-38/2
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350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 192 kg

Мотор 117 kg

Накрайник на помпата 75 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SG80-38/2



Глава max. 16 m
Дебит max. 306 m³/h

Контролер PS21k

▪   Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
▪   Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
▪   Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Мощност  max. 19 kW
Входно напрежение max. 800 V
Optimum Vmp* > 575 V
Ток на мотора max. 27 A
Ефективност max. 98 %
Ок. темп. -30...50 °C
Защитно стъкло IP41

Мотор 15kW 4 poles

▪   Високоефективен трифазвен променливотоков мотор
▪   Честота 50 Hz**

Скорост на мотора 800...1 540 rpm
Фактор на мощноста 0.87
Изолационно стръкло F
Защитно стъкло IP55

Накрайник на помпата PE C-SG150-17/4

▪   Основни материали

Стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, 
IEC/EN 62253 Ed.1

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата 
продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с 
разрешителни, касаещи конкретни пазар.

Помпена единица PU C-SG150-17/4 (Мотор, Накрайник 
на помпата)
Температура на водата max. 90 °C
Всмукателна глава max. 3 m

Технически данни

Преглед на системата

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.
**Some pumps up to 54 Hz, see individual COMPASS layout.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SG150-17/4



NPSH

Графика на помпата Vmp* > 575 V

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

The NPSH (Net Positive Suction Head) is NOT the operating suction head. To calculate the operating suction head please refer to the 
installation manual.

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SG150-17/4
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350 mm
310 mm
295 mm
250 mm
235 mm
200 mm
200 mm
167 mm

Контролер Помпена единица 
[mm]

Общо тегло

Контролер 9.0 kg

Помпена единица 278 kg

Мотор 117 kg

Накрайник на помпата 161 kg

Размери и единици

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany, 
Tel +49 (0)4193 7548-0, Fax -29, www.lorentz.de

Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0.9.5
Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките 
могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания. 

Непотопяема соларна помпа
PS21k C-SG150-17/4
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