
Технически данни
TDH макс. 400 ft

Дебит макс. 187 USG/мин

Vmp* > 500 V

Voc макс. 800 V

Приложения
▪   Снабдяване с питейна вода
▪   Управление на водни басейни 
▪   Напояване
▪   За водопой в животновъдството
▪   Разпръсквателни поливни системи под налягане

Характеристики
▪   Бърз, безавариен монтаж
▪   Отлично сервизно обслужване
▪   Висока надеждност и дълъг живот
▪   Кратък цикъл на  възвръщаемост на инвестицията (ROI)

▪   Ниска цена на собствеността (TCO)

Компоненти

Контролер����
▪    Управление и мониторинг

▪   Входове за управление за опазване от 
работа сухо, дистанционно управление и т.н.
▪   Защитена срещу обратна полярност, 
претоварване и екстремна температура
▪   Интегриран MPPT (Maximum Power Point 

Tracker)
▪  Включване на данни

Мотор�
▪   Високо ефективен 3-фазов AC мотор 
▪   Честота50 Hz

▪   Без електроники в мотора
▪   Потапяне на макс. 984 ft, IP68

▪   Висока надеждност и 
продължителност на живота 
▪   Възвратен клапан
▪   Висококачествени материали
▪   По желание: защита от работа на сухо

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

Показаните лога отразяват одобрения, които са били 
предоставени за тази група продукти. Продуктите са 
подредени и доставени с одобрения, специфични 
към изискванията на пазара.
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(TDH) Total Dynamic Head - е общият 
еквивалент на височината, към която течността 
се изпомпва, като се вземат предвид загубите 
от триене в тръбата. 

PS21k C-SJ30-16

Накрайник
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Размери и тегло

Диаграма на помпата Vmp* > 500 V
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Помпено тяло

Контролер 9 кг

Помпа 100,2 кг

Мотор 65,3 кг

Накрайник 35 кг

*Vmp: МPP - напрежение при стандартни тестови условия (STC): 1000 W / m² слънчева ирадиация, 25°C температура на клетките
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Общо Тегло
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