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Iekārtu tehniskie dati 
 

Modelis C20 C40 C90 C210 

Sūkņa tips Centrbēdzes Centrbēdzes Centrbēdzes Centrbēdzes 

Dzinējs 0.20 HP, 220V 0.50 HP, 220V 0.75 HP, 220V 0.75 HP, 220V 

Aizsardzības klase IP55 IP55 IP55 IP55 

Temperatūras 
robežas 

0 – 75 
0
C 0 – 75 

0
C 0 – 75 

0
C 0 – 75 

0
C 

Maksimālā plūsma 60 L/min 90 L/min 150 L/min 170+ L/min 

Plūsmas reverss Momentāns Momentāns Momentāns Momentāns 

Sūknēšanas 
augstums 

14 m 20 m 25 m 25 m 

Izmēri, mm 250 x 450 x 540 390 x 440 x 690 390 x 590 x 890 530 x 670 x 890 

Cauruļu pievienojumi ½”, bsp ¾’’, bsp ¾’’, bsp 1’’, bsp 

Tvertnes ietilpība 20 litri 39 litri 57 litri 125 litri 

Svars  8 kg 17 kg 23 kg 28 kg 

Riteņu diametrs nav 75 mm 200 mm 200 mm 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Iekārtu vispārīga informācija 
 
 
Caurules un savienojumi. Sūkņi ir aprīkoti ar turpgaitas un atpakaļgaitas šļūtenēm ar ātrajiem 
savienojumiem.  
Pārvietošana un lietošana. Sūkņu tvertnēm ir integrēts pārvietošanas rokturis ērtai lietošanai 
un celšanai. Iekārtas izstrādātas lietošanai uz vietas objektā (on-site), ar nelielu svaru un labu 
stabilitāti. C40, C90 un C210 modeļi aprīkoti ar riteņiem ērtai iekārtas pārvietošanai. 
Plūsmas virziena maiņas ierīce. Visiem modeļiem ir momentānas plūsmas virziena maiņas 
vārsts. Regulāra plūsmas virziena maiņa var samazināt skalošanas laiku pat uz pusi un ir ļoti 
efektīva, lai izskalotu atdalītās daļiņas. 
Ķīmiskā stabilitāte. Scalebreaker sūkņi ir piemēroti lietošanai ar visām izplatītākajām 
atkaļķošanai izmantotajām skābēm, ieskaitot sālsskābi, fosforskābi, sulfamīnskābi, citronskābi, 
skudrskābi, etiķskābi utt. Var izmantot arī ar sārmiem un hlora šķīdumiem. Par saderību ar 
citām ķimikālijām konsultēties ar izplatītāju. 
 
Drošības apsvērumi 
 
Lai nodrošinātu drošu darba vidi, ir jāņem vērā daži drošības apsvērumi: 
 

• Esiet uzmanīgi, ceļot vai pārvietojot smagus priekšmetus. 

• Regulāri pārbaudiet strāvas pievadus, vai tie nav bojāti un ir darba kārtībā. 

• Darbojoties ar ķīmiskām vielām, lietojiet piemērotu apģērbu, cimdus un aizsargbrilles. 

• Nodrošiniet labu ventilāciju 
 

 


