Motopompa chemiczna

Motopompa chemiczna stosowana najcz´Êciej w przemyÊle lub podczas akcji ratownictwa chemicznego.
Mo˝e byç równie˝ u˝ywana do pompowania wody pitnej.
Poniewa˝ cz´Êci motopompy majàce bezpoÊredni kontakt z pompowanà substancjà wykonane sà z tworzywa sztucznego
nie ulegajà one korozji.
Z tego powodu WMP20X mo˝e byç stosowana do: s∏onej wody, np. na statkach lub
kutrach rybackich, Êrodków owadobójczych lub ochrony roÊlin, Êcieków produkcyjnych, Êrodków pioràcych i pianotwórczych oraz kwasów i zasad o wspó∏czynniku pH w zakresie 4 – 9.

WMP20X

Model
Maksymalna wydajnoÊç [l /min]

850

Maksymalna wysokoÊç tłoczenia [m]

32

Maksymalna wysokoÊç zasysania [m]

8

Silnik Honda

GX 160

Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)

4,8

PojemnoÊç zbiornika paliwa [ l ]

3,1

Maksymalne zu˝ycie paliwa [l /h]

1,6

Masa sucha [kg]

25,6

Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]

505x375x465

Ârednica króçca ssawnego [cal]

2

Ârednica króçca tłocznego [cal]

2

Ârednica zanieczyszczeƒ [mm]

3

WMP20X

30
20
10
0

250

500

750

1000

Komplet ka˝dej motopompy zawiera:

nasady
2 szt.

instrukcj´ obs∏ugi
w j´zyku polskim

kosz ssawny

olej silnikowy
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Motopompa chemiczna

Mo˝na stosowaç do wody pitnej.
Nie nale˝y stosowaç do substancji ropopochodnych: benzyna, oleje nap´dowe, oleje mineralne.

Lista substancji, które mogà byç przepompowywane przez pomp´ WMP20X:
azotan magnezu

kwas octowy 0-20%

siarczan miedziowy

azotan potasowy

kwas oleinowy

siarczan niklu

azotan sodowy

kwas siarkowy 0-29%

siarczan potasowy

azotan ˝elaza

kwas stearynowy

siarczan sodowy

chloran sodowy

kwas winowy

siarczan ˝elaza

chlorek magnezu

kwasy t∏uszczowe

siarczan ˝elazowy

chlorek niklu

metanal 0-40%

tynkal

chlorek sodowy

myd∏o

w´glan potasowy

chlorek wapniowy*

ocet

w´glan sodowy 0-10%

detergenty (ogólnie)

octan o∏owiawy

woda pitna

gliceryna

octan sodowy

woda s∏ona

glikol etylenowy

saletra amonowa

wodorofluorek sodowy

krzemian sodowy

siarczan aluminium

wodorosiarczan

kwas (orto)fosforowy 0-80%

siarczan amonowy

wodorotlenek potasowy

kwas cytrynowy

siarczan boru

wodorow´glan sodowy

kwas maleinowy

siarczan cynkowy

kwas mlekowy

siarczan magnezu

*Temperatura pompowanej substancji nie mo˝e przekraczaç +27OC.
Temperatura pracy motopompy powinna zawieraç si´ w przedziale -7÷54OC
Przed pompowaniem s∏onej wody nale˝y przed i po ka˝dym u˝yciu nasmarowaç ruchome cz´Êci
regulatora obrotów i gaênika.
Po ka˝dorazowym u˝yciu korpus motopompy nale˝y wyp∏ukaç czystà, s∏odkà wodà.
Korpus motopompy WMP zbudowany jest z w∏ókna szklanego pokrytego warstwà specjalnego poliestru.
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