DRÄNKBAR PUMP
WEDA 10
PRODUKTBLAD

Pump WEDA 10 är en robust, servicevänlig
och oöm centrifugalpump av hög kvalitet
och med många fördelar.
Pumpen levereras med 15 meter kabel och
kontaktdon.
WEDA-pumpar är ett begrepp och har i
flera decennier använts inom svensk
räddningstjänst.
I sortimentet ingår ett flertal andra
modeller av dränkbara pumpar med
kapacitet upp till 19.000 l/min.

Låg vikt - hög kapacitet
WEDA 10 är en extremt lätt pump, den väger endast
12,5 kg exkl kabel och har en kapacitet på max 600
l/min vilket bland konkurrentpumpar motsvarar
18-30 kg.

Unik tätningsenhet
WEDA 10 är inte försedd med dubbla mekaniska
tätningar, vilket annars är vanligt. Dubbla
mekaniska tätningar är i realiteten onödigt på
mindre pumpmodeller med smala axlar.
På WEDA 10 består tätningen av en liten, kompakt
aluminiumenhet med två plantätningar vilket anses
som den bästa tätningen för mindre pumpar,
eftersom den ger lång och bekymmersfri livslängd,
snabb och billig service och också bidrar till att
pumpens vikt blir lägre.
Den unika tätningsenheten medger byte på plats
med endast några få moment = kortare stilleståndstid och minimala kostnader.



2-polig motor med isolationsklass F (155 C),
överhettningsskydd, termiska säkringar (130 C)
vilka stoppar motorn vid överbelastning eller
överhettning. 220 V. Effekt 1,4 kW
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Torrsugningsband finns som tillbehör. Medger
uppsugning ner till några millimeters vattennivå.

0
0

120

240

360

480

600

720

840 l/min

Materialval


pumphus av aluminium



pumphjul av kromlegerat stål med en hårdhet
på 550 HB



slitdetaljer och fördelare tillverkas av nitril NBR
som är särskilt motståndskraftigt mot kemikalier
och oljor



extra lätt aluminiummantel



alla axlar, skruvar, muttrar och brickor är
tillverkade i rostfritt stål för att undvika korrosion

Artikelnummer:
Pump
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Torrsugningsband
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