Pompy bezdławnicowe
Elektroniczne pompy
obiegowe i cyrkulacyjne
POe, PWe

Elektroniczne pompy obiegowe
z magnesem trwałym
POe MEGA

Domowe pompy
obiegowe i cyrkulacyjne
25POr, 15PWr

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Bezdławnicowe pompy ze zintegrowaną elektroniczną
regulacją parametrów dopasowujących się do rzeczywistych potrzeb instalacji. Do napędu zastosowano silnik „z mokrym wirnikiem”, w którym części wirujące
wraz z łożyskami mają bezpośredni kontakt z medium
pompowanym. Na silniku zamontowana jest przetwornica częstotliwości z przetwornikiem różnicy ciśnień.

Typoszereg bezdławnicowych pomp zbudowane jako
jednolity zespół pompa-silnik. Korpus z króćcami w
układzie liniowym z kołnierzami stanowi żeliwny odlew.
Do napędu zastosowano silnik z magnesem trwałym i
przetwonicą częstotliwości umożliwiają zmianę charakterystyk hydraulicznych i dopasowanie ich do potrzeb
instalacji. Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej
powoduje redukcję zużycia energii.

Zbudowane jako zespół pompa-silnik z korpusem
w układzie liniowym. Do napędu pompy zastosowano
silnik elektryczny, w którym części wirujące silnika
mają kontakt z pompowanym medium. W pompach
25POr umieszczono przełącznik obrotów umożliwiający
nastawę żądanej prędkości pompy. Pompa 15PWr14C
charakteryzuje się kulistym wirnikiem obracającym się
na nieruchomym trzpieniu.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Przeznaczone do są do średnich i dużych instalacji
centralnego ogrzewania, przemysłowych instalacji
cieplnych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji automatyki budynków oraz do
pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych,
niezawierających ciał stałych, włóknistych, cieczy
chłodzących, niezawierających olejów mineralnych.

Stosowane do przetłaczania czystej uzdatnionej wody w
średnich i dużych instalacjach centralnego ogrzewania,
przemysłowych instalacjach cieplnych i instalacjach
wentylacyjnych oraz do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawierających ciał stałych,
włóknistych, cieczy chłodzących, niezawierających
olejów mineralnych.

Pompy zastosowane do przetłaczania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych niezawierających ciał stałych,
włóknistych. Pompy typoszeregu POr przeznaczone są
do małych i średnich instalacji centralnego ogrzewania
zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym. Pompa
15PWr14C zastosowana do wymuszania obiegu
w domowych instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 90 m /h
do 12 m
15 ÷ 110° C
1,0 MPa
25 ÷ 100 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
krótkotrwale
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 28 m /h
do 12 m
15 ÷ 95° C
110° C
1,0 MPa
32 ÷ 65 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 5 m3/h
do 6 m
-25 ÷ 110° C
1,0 MPa
15 ÷ 25 mm

Pompy obiegowe
do c.o.
PO (r,s,t,u,w)

Pompy cyrkulacyjne
do c.w.u.
PW (r,s,t,v,w,u)

Pompy obiegowe
podwójne do c.o.
POP (s,t)

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy typu PO to typoszereg monoblokowych pomp
wirowych. Zbudowane są jako jednolity zespół pompasilnik. Korpus pompy z króćcami w układzie liniowym
wraz z kołnierzami stanowi wspólny żeliwny odlew.
Pompy umożliwiają nastawę jednej z trzech prędkości
obrotowej silnika. Pompy w wykonaniu POs lub POt
zasilane prądem trójfazowym, pozostałe wykonania
jednofazowe.

Typoszereg cyrkulacyjnych monoblokowych pomp
wirowych z wykonanym z brązu korpusem z króćcami
w układzei liniowym. Pompy w wykonaniu PWv, PWs
i PWt zasilane prądem trójfazowym pozostałe wykonania jednofazowym. Wykonania PW(s,t,u,w,r) z trzema
prędkościami obrotowymi, wykonania PWv z jedną lub
dwoma prędkościami.

Pompy POP zbudowane w ukłądzie zdwojonym. W korpusie zamontowano zawór przerzutowy zapobiegający
cyrkulacji wewnątrz korpusu podczas pracy jednego
silnika. Pompy podwójne posiadają do wyboru trzy
sposoby pracy: praca zmienna - pompy pracują na
przemian jako pracująca lub rezerwowa, praca rezerwowa - jedna pompa pracuje stale jako pracująca a
druga stale jako rezerwowa, praca pojedyncza - pompy
pracują niezależnie od siebie.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy przeznaczone są do przetłaczania czystej wody
grzewczej w małych, średnich i dużych instalacjach
centralnego ogrzewania, przemysłowych instalacjach
cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Tłoczona
ciecz powinna być nieagresywna, niewybucha, o niskiej
lepkości kinematycznej, pozbawiona ciał stałych,
włóknistych oraz niezawierająca cząstek olejów
mineralnych.

Pompy PW przeznaczone są do przetłaczania czystej
wody użytkowej w domowych instalacjach cyrkulacyjnych oraz w średnich i dużych instalacjach przemysłowych, do pompowania cieczy nieagresywnych,
niewybuchowych, niezawierających ciał stałych i
włóknistych.

Pompy POP przeznaczone są do przetłaczania czystej
uzdatnionej wody w średnich i dużych instalacjach
centralnego ogrzewania oraz przemysłowych
instalacjach cieplnych.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
krótkotrwale
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 70 m /h
do 15 m
2 ÷ 120° C
140° C
1,0 MPa
25 ÷ 100 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
krótkotrwale
Ciśnienie robocze
Przyłącza

Dane techniczne
3

do 70 m /h
do 15 m
2 ÷ 120° C
do 140° C
1,0 MPa
20 ÷ 100 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
krótkotrwale
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 70 m3/h
do 15 m
-10 ÷ 120° C
140° C
1,0 MPa
32 ÷ 100 mm

Pompy dławnicowe
Pompy jednostopniowe
monoblokowe
PJM

Pompy normowe
klasyczne i blokowe
NPK, NPB

Pompy monoblokowe
liniowe
PML, mPML

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy typu PJM stanowią typoszereg ssących jednostopniowych monoblokowych pomp wirowych. Korpus
pompy posiada króciec ssawny w osi silnika i króciec
tłoczny skierowany do góry. Wirnik pompy montowany
bezpośrednio na wale silnika. W pokrywie pompy
zamontowana dławnica mechaniczna lub sznurowa

Pompy NPK i NPB posiadają króciec ssący w osi
silnika i króciec tłoczny w osi pionowej do góry, wirnik
pomp wykonany z żeliwa szaregu lub brązu montowany
na wale pompy połaczonym sprzęgłem elastycznym
silnkiem. Pompy NPK montowane na wspólnej żeliwnej
podstawie.

Pompy PML i mPML to typoszereg jednostopniowych
monoblokowych pomp wirowych. Korpus pompy posiada króciec ssący i tłoczny w układzie „in-line”, których
osie leżą w jednej płaszczyźnie. Pompa uszczelniona
dławnicą mechaniczna.
W pompach typu PML korpus pompy, wirnik i pokrywa
wykonane są z żeliwa a w pompach mPML z brązu.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy PJM przeznaczone są do pompowania wody
czystej i lekko zanieczyszczonej w instalacjach
wodociągowych, hydroforowych, zestawach
pompowych, ciepłownictwie i innych instalacjach np.
przemysłowych. Stosowane są także do pompowania
innych nie agresywnych cieczy w stosunku do
materiałów, z których wykonana jest pompa.

Pompy typoszeregu NPB i NPK wykorzystywane
są do tłoczenia wody czystej, nieagresywnej pozbawionej zanieczyszczeń stałych i włóknistych. Stosowane
w instalacjach ciepłowniczych, klimatyzacyjnych i
chłodniczych. Wykorzystywane w sieciach
przemysłowych oraz w systemach przeciwpożarowych.

Stosowane do pompowania wody czystej i lekko
zanieczyszczonej w instalacjach wodociągowych,
hydroforowych, zestawach pompowych, ciepłownictwie
i innych instalacjach np. przemysłowych.
Pompy typoszeregu mPML przeznaczone są do pompowania ciepłej wody użytkowej w dużych instalacjach
przemysłowych i przesyłowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 300 m3/h
do 124 m
-15 ÷ 120° C
0,6 lub 1,6 MPa
32 ÷ 200 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 2000 m3/h
do 150 m
-10 ÷ 140° C
1,6 MPa
32 ÷ 150 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 180 m3/h
do 50 m
-15 ÷ 120° C
1,0 MPa
40 ÷ 100 mm

Pompy liniowe
PT, PTe

Elektroniczne pompy liniowe
PMLe

Pompy wielostopniowe
pionowe
WR, WRe

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy PMLe stanowią typoszereg elektronicznych jednostopniowych pomp wirowych. Korpus pompy z króćcami w układzie „in-line, pokrywa z zamontowaną
dławnicą mechaniczna. Do napędu zastosowano
specjalny silnik elektryczny z integrowaną przetwornicą
częstotliwości. Całość tworzy zwartą konstrukcję.
Pompy typu PMLe wykonane z żeliwa.

Pompy PT i PTe to typoszereg jednostopniowych pomp
wirowych. Korpus pompy posiada króciec ssący
i tłoczny w układzie „in-line”, których osie leżą
w jednej płaszczyźnie. Pompa uszczelniona dławnicą
mechaniczna.
Pompy typoszeregu PTe wyposażone w przetwornicę
częstotliwości regulującą prędkością obrotową pomp.

Pompy WR to wielostopniowe, pionowe pompy wirowe.
Stopa pompy z króćcami w układzie liniowym. Na
wałku mocowane są wirniki tworzące wraz z kierownicami stopnie (sekcje). Wałek łożyskowany jest
w dwóch łożyskach ślizgowych. W głowicy osadzona
jest uszczelnienie mechaniczne. Wał silnika połączony
jest z pompą poprzez sprzęgło łubkowe.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Przeznaczeniem pomp typu PMLe jest utrzymywanie
stałych wartości ciśnienia lub różnicy ciśnień. Znajdują
zastosowanie w tłoczeniu wody czystej w instalacjach
wodociągowych, zestawach pompowych, ciepłownictwie i innych instalacjach.

Pompy liniowe typu PT oraz elektroniczne pompy
liniowe PTe przeznaczone są do pompowania
nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko
zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej
1400C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach
centralnego ogrzewania, instalacjach wodociągowych,
przemysłowych i ciepłej wody użytkowej.

Pompy WR przeznaczone są do pompowania wody
czystej, grzewczej, skroplin, cieczy nie agresywnych
chemicznie względem elementów, z których wykonana
jest pompa. Wykorzystywane w instalacjach
wodociągowych, w instalacjach ciśnieniowych do
nawadniania, do zasilania kotłów, w instalacjach
myjących i urządzeniach przeciwpożarowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 180 m3/h
do 50 m
-15 ÷ 120° C
1,0 MPa
40 ÷ 100 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 380 m3/h
do 93 m
-25 ÷ 140° C
1,6 MPa
32 ÷ 150 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Max. ciśnienie robocze
Przyłącza

do 120 m3/h
do 280 m
-30 ÷ 150° C
4,0 MPa
25 ÷ 100 mm

Pompy zatapialne
Pompy
zatapialne
DP...N, DP, DP/PZH

Pompy zatapialne
z rozdrabniaczem
DM...N, DM

Pompy zatapialne
z wirnikiem Vortex
IF...N, IF

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy zatapialne typu DP i DP/PZH z wirnikiem
półotwartym i silnikiem suchym lub mokrym wypełnionym olejem chłodząco-izolacyjnym.
Wał silnika ze stali nierdzewnej uszczelniany jest
pojedynczo, podwójnie lub potrójnie uszczelnieniem
mechanicznym. Zastosowane rozwiązania gwarantują
szczelność pomiędzy przestrzenią roboczą pompy
a silnikiem.

Zatapialne pompy przeznaczone do pracy w układzie
pionowym z półotwartym wirnikiem żeliwnym lub staliwnym. Część hydrauliczną pomp stanowi zespół tnący
składający się z trójostrzowego noża oraz
współpracującej z nim wielootworowej płytki
rozdrabniającej. Zastosowanie zespołu tnącego
umożliwia rozdrabnianie zanieczyszczeń w tłoczonym
czynniku.

Pompy zatapialne typu IF są pompami jednostopniowymi wirowymi z wirnikiem żeliwnym lub staliwnym
półotwartym typu VORTEX i korpusem wykonanym
z żeliwa. Wał silnika ze stali nierdzewnej uszczelniany
jest poprzez uszczelnienie mechaniczne grafitowoceramiczne. Zastosowane rozwiązania gwarantują
szczelność pomiędzy przestrzenią roboczą pompy
a silnikiem.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy przeznaczone są do pompowania wody czystej,
wody zaszlamionej, ścieków wodnych, zanieczyszczeń
włóknistych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
gnojówki, fekali. Stosowane w gospodarstwa domowych i hodowlanych, do drenażu terenów podmokłych,
do awaryjnego odwadniania pomieszczeń zalanych,
w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków.
Wykonania DP/PZH przeznaczone do wody pitnej
posiadają atest PZH.

Pompy DM przeznaczone są do pompowania cieczy
zanieczyszczonych takich jak: gnojówka, surowe ścieki
komunalne i sanitarne, woda zanieczyszczona miękkimi
ciałami stałymi i włóknistymi np. fekalia.
Zastosowane w gospodarstwa hodowlanych,
oczyszczalniach ścieków, przemyśle, gospodarstwach
domowych, budownictwie, przepompowniach ścieków,
systemach kanalizacji ciśnieniowej.

Pompy zatapialne IF przeznaczone są do pompowania
ścieków zwierzęcych, gnojówki, fekali, cieczy zanieczyszczonych ciałami stałymi i włóknistymi, wody
zaszlamionej itp. Pompy stosowane w oczyszczalniach
i przepompowniach ścieków, budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, do opróżniania domowych szamb
i osadników gnilnych, w gospodarstwach hodowlanych,
przemyśle itp.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Przyłącza
Max. głęb. zanurzenia

3

do 550 m /h
do 52 m
do 40° C
1 1/4” ÷ 150 mm
20 m

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Przyłącza
Max. głęb. zanurzenia

3

do 95 m /h
do 53 m
do 40° C
2” ÷ 100 mm
20 m

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Przyłącza
Max. głęb. zanurzenia

do 360 m3/h
do 18 m
do 40° C
2" ÷ 125 mm
20 m

Pompy zatapialne z wirnikiem
jednokanałowym otwartym
HD

Pompy zatapialne z wirnikiem
jednokanałowym zamkniętym
SM

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy zatapialne typu HD są pompami z wirnikiem
jednokanałowym otwartym. Hydraulikę pomp
wyposażono w system zapobiegający zablokowaniu się
pompy, z rowkami odprowadzającymi zanieczyszczenia.
Korpus pompy oraz wirnik wykonane są z żeliwa, wał ze
stali nierdzewnej. Pompa posiada podwójne uszczelnienie mechaniczne wału oraz komorę olejową
wypełnioną olejem.

Typoszereg pomp SM zbudowano w oparciu o olejowy
silnik przystosowany do pracy w czynniku tłoczonym.
W pompach SM zastosowano wirnik jednokanałowy
zamknięty. Korpus oraz wirnik pompy wykonane są
z żeliwa, wał ze stali nierdzewnej uszczelniony
potrójnym uszczelnieniem mechanicznym.

Strumienice mogą współpracować z wszystkimi typami
pomp zatapialnych LFP z króćcem tłocznym poziomym
a w szczególności z pompami DS, DP, IS i IF.
Strumienice składają się z korpusu, który połączony
jest z pompą. Do korpusu doprowadzona jest rura
napowietrzająca oraz dysza odprowadzająca
napowietrzone ścieki.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy zatapialne typu HD przeznaczone są do pompowania ścieków o dużej zawartości ciał stałych i włóknistych, wody z zawartością piasku i szlamu oraz innych
zanieczyszczeń. Mogą być stosowane do tłoczenia
gnojówki i fekali.
Znajdują zastosowanie w budownictwie, ogrodnictwie
i rolnictwie, oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, przy opróżnianiu szamb i osadnic
glinnych.

Pompy zatapialne typu SM dzięki zastosowaniu wirnika
zamkniętego przeznaczone są do pompowania ścieków
o dużej zawartości ciał stałych i włóknistych, wody
z zawartością piasku i szlamu oraz innych
zanieczyszczeń w ciężkich warunkach.
Znajdują zastosowanie w przemyśle, budownictwie,
ogrodnictwie i rolnictwie, w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, przy opróżnianiu szamb
i ostojników.

Strumienice pozwalają na natlenianie i mieszanie
ścieków oraz wód burzowych w oczyszczalniach
ścieków, odstojnikach i zbiornikach zbiorczych, rowach
i stawach. Są wykorzystywane do efektownego
napowietrzania brudnej wody w instalacjach domowych
i przesyłowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Max. głębokość zanurzenia
Max. temperatura cieczy
Średnica przyłączy

do 155 m3/h
do 29 m
do 20 m
do 40° C
2 1/2” 80 - 100 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Max. głębokość zanurzenia
Max. temperatura cieczy
Średnica przyłączy

do 160 m3/h
do 40 m
do 20 m
do 40° C
80 - 150 mm

Strumienice
PUN

Wysokość podnoszenia
Pobór powietrza
Zawartość powietrza w mieszaninie
Średnica przyłączy

do 17 l/s
do 80 l/s
do 80 kg/h
2”, 100, 150 mm

Urządzenia pompowe
Jedno i dwupompowe
zestawy hydroforowe
ZJ, ZD

Zestawy pompowe
HYDRO

Wielopompowe zestawy
hydroforowe
ZH

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Zestawy pompowe typu HYDRO mogą być zasilane
bezpośrednio z sieci wodociągowej lub ze zbiornika
otwartego. Zestawy pompowe typu HYDRO występują
w wersji jedno lub dwupompowej. Zestaw składa się
z pomp typu WR nierdzewnego kolektora, armatury
oraz ramy nośnej ze stali nierdzewnej. Na kolektorze
tłocznym każdej z pomp umieszczona jest przetwornica
częstotliwości sterująca pracą pomp.

Zestawy złożone z części pompowej i sterowania. Na
ramie zamontowana jest jedna bądź dwie pompy WR
lub PML, na kolektorze tłocznym umieszczono membranowy zbiornik ciśnieniowy. Praca pomp regulowana
poprzez przetwornice częstotliwości lub sterowanie
kaskadowe.

Zestawy ZH są kompletnymi urządzeniami pompowymi
składającymi się z 2 do 6 pomp typu WR, PJM lub
PML zamontowanych na ramie nośnej, armatury pompowej oraz sterowania. Zestawy mogą być zasilane
bezpośrednio z sieci wodociągowej bądź zbiornika
otwartego. Sterowanie pracą poszczególnych pomp
odbywa się przy pomocy przetwornicy częstotliwości
lub sterowania kaskadowego.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Zestawy przeznaczone do tłoczenia wody czystej
nieagresywnej chemicznie do podwyższania ciśnienia
w instalacjach. Stosowane głównie w budynkach
mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej
oraz instalacjach przemysłowych.

Zestawy przeznaczone do tłoczenia wody czystej
nieagresywnej chemicznie do podwyższania ciśnienia
w instalacjach. Stosowane głównie w budynkach
mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej
oraz instalacjach przemysłowych.

Zestawy przeznaczone są do tłoczenia wody czystej
w instalacjach wodociągowych i przemysłowych, do
podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych oraz
budynkach użyteczności publicznej, stosowane w
wodociągach miejskich i wiejskich, w instalacjach
hydrantowych, w rolnictwie i ogrodnictwie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 24 m /h
do 80 m
50° C
1,0 MPa
25 ÷ 50 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 280 m /h
do 38 m
99° C
1,0 lub 1,6 MPa
40 ÷ 125 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 700 m3/h
do 130 m
90° C
1,0 lub 1,6 MPa
40 ÷ 300 mm

Domowe przepompownie
ścieków
DPS

Przepompownie ścieków
PS

Pompy ukośne
UM, UMW, UMP

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Przepompownia DPS stanowi kompletne urządzenie
składające się z: jednej pompy zatapialnej typu DM, IF,
DP, zbiornika z polietylenu PE lub polimerobetonu PB,
instalacji tłocznej, armatury wewnętrznej, szafy
sterującej. Głównym elementem układu hydraulicznego
jest pompa zatapialna zawieszona na instalacji tłocznej
tuż nad dnem zbiornika.

Przepompownia PS składa się z jednej lub dwóch
pomp zatapialnych typu DM, HD, IF lub DP: zbiornika
z polimerobetonu PB, betonu BT lub betonu
sprężonego BS: szafy sterującej: elementów
wewnętrznych; systemu wentylacji nawiewnowywiewnej.

Jednostopniowe pompy helikoidalne w wykonaniach
monoblokowym UM, wałowym UMW oraz z wolną
końcówką wału UMP. W pompach montowany
mosiężny wirnik półotwarty oraz uszczelnienie
sznurowe. W wykonaniu wałowym UMW wał pompy
połączony z wałem silnika za pomocą sprzęgła
sztywnego.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Domowe przepompownie ścieków są w pełni
zautomatyzowanymi urządzeniami przeznaczonymi do
przepompowywania ścieków bytowo – gospodarczych
w systemach kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i
ciśnieniowej, oraz do przepompowywania wód
deszczowych i wód drenażowych.

Przepompownie ścieków są automatycznymi
urządzeniami stosowanymi do przepompowywania
ścieków w systemach kanalizacji grawitacyjnociśnieniowej i ciśnieniowej. Stosowane pompy
pozwalają na tłoczenie surowych ścieków komunalnych
oraz cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami
stałymi i ciałami włóknistymi, wody z piaskiem i
szlamem oraz wody drenażowej.

Pompy przeznaczone do tłoczenia wody czystej, lekko
zanieczyszczonej ciałami stałymi i włóknistymi.
Stosowane głównie w melioracji, układach kanalizacji,
odwadnianiu i nawadnianiu, pompowaniu wód
popowodziowych oraz w gospodarstwach rybackich do
przerzutu.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wysokość podnoszenia
Średnica zbiornika
Wysokość zbiornika
Średnica przewodu tłocznego

3

do 21 m /h
do 24 m
600 - 800 mm
2, 2.5 i 3 m
63 mm

Wydajność
Wysokość podnoszenia
Średnica zbiornika
Wysokość zbiornika
Średnica przewodu tłocznego

3

do 250 m /h
do 52 m
1000 - 2500 mm
3-7m
50 - 150 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 2160 m3/h
do 18 m
5 ÷ 20° C
0,25 MPa
150 ÷ 500 mm

Pompy przemysłowe
Pompy z silnikiem
ognioszczelnym
PJMEx

Pompy
z przystawką
PJMP, pPJMP

Pompy
do amoniaku
aPJM

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy typu PJMEx to jednostopniowe monoblokowe
pompy wirowe. Korpus pompy z króćcem: ssącym
w osi silnika i króćcem tłoczny skierowany do góry.
W pokrywie pompy zamontowana jest dławnica
mechaniczna lub sznurowa.
Do napędu zastosowano specjalny silnik elektryczny
przystosowany do pracy w atmosferze zagrożonej
wybuchem.

Pompy typu PJMP i pPJMP to pompy z korpusem
łożyskowym i wolną końcówką wału przeznaczoną do
przenoszenia na pompę napędu. W pompie zamontowane jest podwójne uszczelnienie mechaniczne.
Wykonaniu pPJMP nad pompą zamontowany jest
zbiornik z olejem pełniącym funkcje układu
smarującego dławnicy. Układ ten tworzy barierę przed
emisją czynnika pompowanego do atmosfery.

Pompy aPJM posiadają podwójne uszczelnienie
mechaniczne wału typu DMM. Silnik przystosowany
jest do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.
Nad pompą zamontowany jest zbiornik zalany olejem,
który pełni funkcję układu smarującego dławnicy.
Na zbiorniku zamontowany jest zawór zwrotny
połączony z rurką powrotną na stronę ssącą układu.
Przez zawór odprowadzany jest nadmiar par amoniaku
do rurociągu ssącego.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy PJMEx przewidziane są do pracy w strefie 1 lub
2 zagrożenia wybuchem gazu. Przeznaczone są do
tłoczenia wody czystej i lekko zanieczyszczonej oraz
innych nieagresywnych cieczy, nie zawierających
cząstek ściernych i włóknistych. Pompy PJMEx mogą
być używane do tłoczenia niektórych płynów łatwopalnych takich jak olej napędowy.

Pompy z przystawką typu PJMP przeznaczone są do
pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej.
Pompy z przystawką typu pPJMP przeznaczone są
pracy w strefie 1 lub 2 zagrożenia wybuchem gazu.
Pompy pPJMP przeznaczone są do pompowania
etyliny, oleju napędowego i innych przetworów ropy
naftowej.

Pompy aPJM przeznaczone są do pracy w strefie 1 lub
2 zagrożenia wybuchem gazu. Pompy aPJM stosowane
do pompowania ciekłego amoniaku w układach
chłodniczych. Stosowane w przemyśle spożywczym,
chłodnictwie itp.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 300 m /h
do 124 m
-15 ÷ 120° C
0,6 lub 1,6 MPa
50 ÷ 150 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

Dane techniczne
3

do 300 m /h
do 124 m
-15 ÷ 120° C
0,6 lub 1,6 MPa
40 ÷ 200 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 30 m3/h
do 50 m
-40 ÷ -10° C
1,6 MPa
50 ÷ 65 mm

Pompy do paliwa
i spirytusu
(p,s)PJM

Pompy
do wody morskiej
mPJM

Pompy
do gorącej wody
gPJM

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy typu (p,s)PJM posiadają podwójne uszczelnienie mechaniczne typu DMM lub DMT. Do napędu zastosowano silnik elektryczny przystosowany do pracy w
atmosferze zagrożonej wybuchem. Nad pompą zamontowany jest zbiornik połączony z obudową dławnicy,
który po zalaniu odpowiednią cieczą (pompy pPJM olej maszynowy, pompy sPJM - woda destylowana)
pełni funkcję układu smarującego dławnicy
mechanicznej a także stanowi barierę przed emisją
do atmosfery czynnika pompowanego.

Typoszereg pomp gPJM przystosowany jest do
tłoczenia gorącej wody. Silnik połączony jest z pompą
poprzez łącznik. Nad pompą zamontowany jest zbiornik
połączony hydraulicznie z obudową dławnicy, tworząc
wraz z pompą integralną całość. Zbiornik po zalaniu
wodą pełni funkcję układu smarującego dławnicy
mechanicznej.

Pompy typu mPJM to jednostopniowe pompy
monoblokowe. Zamknięty wirnik zamontowany jest
bezpośrednio na przedłużonym wale silnika z uszczelnieniem mechanicznym lub sznurowym. Pompy mPJM
posiadają atest Polskiego Rejestru Statków i mogą
posiadać atesty innych towarzystw klasyfikacyjnych.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy (p,s,)PJM przeznaczone są pracy w strefie 1 lub
2 zagrożenia wybuchem gazu. Pompy pPJM przeznaczone są do pompowania etyliny, oleju napędowego
i innych przetworów ropy naftowej.
Pompy sPJM przeznaczone są do pompowania
spirytusu.

Pompy typu gPJM przeznaczone są do pompowania
czystej gorącej wody wolnej od zanieczyszczeń (do
150°C). Stosowane w przesyłowych instalacjach
ciepłowniczych oraz specjalistycznych instalacjach
przemysłowych.

Pompy typoszeregu mPJM przeznaczone są do pompowania wody morskiej i wody słodkiej w przemyśle
stoczniowym. Wykorzystywane i pracujące na statkach
w stoczniach, zakładach remontowych itp.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

3

do 240 m /h
do 124 m
-15 ÷ 120° C
0,6 lub 1,6 MPa
50 ÷ 150 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

Dane techniczne
3

do 240 m /h
do 124 m
do 150° C
1,6 MPa
50 ÷ 200 mm

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza

do 240 m3/h
do 124 m
do 40° C
0,6 lub 1,6 MPa
40 ÷ 150 mm

Pompy domowe i ogrodowe
Pompy
peryferalne
KROPLA, STRUGA

Domowe
pompy zatapialne
DRENA

Pompy
ogrodowe
FLORA, WH

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Pompy zatapialne typu DRENA są pompami jednostopniowymi wirowymi, napędzanymi silnikami elektrycznymi, których szczelna obudowa umożliwia pracę przy
zanurzeniu w pompowanej cieczy. Pompy wyposażone
są w uchwyt do podnoszenia, wyłącznik pływakowy i
przewód zasilający zakończony wtyczką.

Pompy typu KROPLA i STRUGA to rodzaj pomp
peryferalnych. Zbudowane są jako jednolity zespół
pompa-silnik. Korpus pompy KROPLA posiada wlot
w osi silnika i tłoczenie skierowane do góry. Korpus
pompy STRUGA posiada natomiast wlot w płaszczyźnie
prostopadłej do osi silnika i króciec tłoczny skierowany
do góry.

Ogrodowe samozasysające poziome pompy wirowe
typu FLORA częściowo wykonane ze stali
chromoniklowej i tworzywa sztucznego. Wewnątrz
nierdzewnego korpusu pompy zabudowany irzektor.
WH to samozasysające wielostopniowe pompy wirowe.
Korpus pompy wykonany z blachy nierdzewnej posiada
króciec ssący oraz tłoczny. Na wydłużonym wałku
silnika zamontowane są wirniki pompy tworzące wraz
z kierownicami hydraulicznymi poszczególne sekcje
(stopnie).

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Pompy zatapialne typu DRENA przeznaczone do pompowania wody czystej, lekko zanieczyszczonej oraz
ścieków zawierających zanieczyszczenia stałe
o niewielkiej średnicy np. piasek, osad kanalizacyjny:
wolnych od zanieczyszczeń włóknistych i nieagresywnych chemicznie. Stosowane w gospodarstwach
domowych, rolnictwie, przemyśle, do opróżniania
zalanych piwnic, basenów, tuneli, wykopów itp.

Pompy peryferalne typu: KROPLA i STRUGA
przeznaczone są do pompowania wody czystej
nie zawierającej ciał stałych i elementów ściernych
i włóknistych oraz cieczy nie agresywnych chemicznie.
Pompy przeznaczone są do pompowania wody w:
gospodarstwach domowych, ogrodach i szklarniach,
drobnym przemyśle, rzemiośle.

Pompy samozasysające typu: FLORA i WH
przeznaczone są do pompowania wody czystej
nie zawierającej ciał stałych, elementów ściernych
i włóknistych. Pompy przeznaczone są do pompowania
wody w: gospodarstwach domowych, zaopatrzenie
w wodę domków letniskowych, podlewanie ogrodów
i upraw szklarniowych, tłoczenie cieczy w przemyśle,
rzemiośle i rolnictwie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Max. głębokość zanurzenia
Max. temperatura cieczy
Średnica przyłączy

3

do 23 m /h
do 14 m
do 10 m
50° C
1 1/4”, 1 1/2”

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza
Max. wys. zasysania

3

do 4,4 m /h
do 55 m
do 60° C
0,6 MPa
1"
8m

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza
Max. wys. zasysania

do 7 m3/h
do 47 m
do 40° C
0,6 lub 0,8 MPa
1"
8m

Domowe zestawy
hydroforowe
ROSA

Domowa pompa głębinowa
WIR

Pompy ręczne
A, S

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Zestaw ROSA to prosty zestaw jednopompowy ze
zbiornikiem. Zbudowany jest z pompy samozasysającej
posadowionej na poziomym zbiorniku membranowym.
Na króciec tłoczny pompy nakręcona jest kształtka
5-cio drogowa, do której podłączony jest manometr
i wyłącznik ciśnienia. Zestaw posiada przewód
z wtyczką przeznaczoną do podłączenia do gniazdka
zasilającego.

Pompy głębinowe typu WIR to pompy peryferalne
pracujące w pozycji pionowej przy całkowitym zanurzeniu w pompowanej cieczy. Część hydrauliczna wykonana jest całkowicie z brązu. Wirnik pompy zamontowany jest na wydłużonej końcówce wału silnika, wlot
do pompy zabezpieczony jest przed wnikaniem
zanieczyszczeń za pomocą siatki ze stali nierdzewnej.

Pompy skrzydełkowe są pompami wyporowymi,
w których elementem roboczym jest skrzydełko
wykonujące ruch obrotowo-zwrotny w korpusie.
Rozróżnia się pompy podwójnego i poczwórnego
działania.
Pompy kolumnowe abisynki z pionowym żeliwnym
korpusem z wylewką. W pompie A11 zainstalowany
powietrznik – ciśnieniowe naczynie zbiorcze.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Samozasysające zestawy typu ROSA przeznaczone są
do pompowania wody czystej nie zawierającej żadnych
elementów ściernych. Zestawy: ROSA znajdują
zastosowanie jako urządzenia zasilające w wodę
i podnoszące ciśnienie w: domach jednorodzinnych,
w domkach letniskowych i rekreacyjnych, w ogrodach
i szklarniach, w przemyśle i rzemiośle.

Pompy głębinowe typu WIR przeznaczone są do pompowania wody czystej nie zawierającej składników
ścieralnych ani substancji stałych, włóknistych i
agresywnych chemicznie. Pompy przewidziane są do
montażu w studniach drenażowych 4” i większych.
Zastosowane do dostarczanie wody w instalacjach
domowych, małych zakładach przemysłowych,
gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie.

Pompy przeznaczone do pompowania wody czystej
pozbawionej wszelakich zanieczyszczeń, wykorzystywane do podlewania ogródków działkowych, napełniania zbiorników. Stosowane w małych gospodarstwach
rolnych, domkach jednorodzinnych i rekreacyjnych.
Pompy skrzydełkowe mogą być stosowane do pompowania cieczy czystych i paliw.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza
Max. wys. zasysania

3

do 4,5 m /h
do 53 m
40° C
0,6 MPa
1"
8m

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Przyłącza
Max. głęb. zanurzenia

do 2,4 m3/h
do 63 m
40° C
0,6 MPa
1"
10 m

Wydajność
Wys. podnoszenia
Temp. czynnika
Ciśnienie robocze
Wys. ssania

do 140 l/min
do 40 m
50° C
0,6 MPa
do 7 m

Armatura
Przepustnice
międzykołnierzowe
P

Sterowniki
SP

Zawory klapowe zwrotne
ZKZ

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja

Sterowniki serii SP2000 umoliwiają automatyczne
załączanie i wyłączanie pomp obiegowych lub
cyrkulacyjnych w zaleności od temperatury czynnika
pompowanego. Po rozruchu kotła w pierwszej
kolejności nagrzewa się woda w obrębie kotła.
Po osiągnięciu nastawionej temperatury wody,
sterownik załącza pompę, która powoduje
równomierny rozpływ ciepłej wody w instalacji
grzewczej. Po wygaszeniu kotła i spadku temperatury
wody na wyjściu z kotła poniej temperatury
nastawionej, sterownik wyłącza pompę.
Ciepła woda w grzejnikach nie zostanie zbyt szybko
wychłodzona. Sterowniki wyposażone funkcję ANTY
STOP zapobiegają „zastaniu” się pompy w okresie
dłuższej przerwy w pracy. Sterownik po zakończeniu
sezonu grzewczego automatycznie załącza pompę co
14 dni na okres 30s.

Przepustnice są armaturą pozwalająca na swobodną
regulację przepływu czynnika roboczego.
Idealną szczelność przepustnic zapewnia dopasowany
dysk do pierścienia uszczelniającego.
Przepustnice charakteryzują się kompaktową zwartą
budową. Dzięki zastosowaniu specjalnego uszczelnienia
kadłub oraz trzpień nie stykają się z przepuszczalnym
czynnikiem, a co jest równoznaczne ze zwiększeniem
odporności i trwałości poszczególnych elementów
składowych przepustnic.
Prostota z jaką wykonane są przepustnice pozwala na
długotrwałą eksploatację urządzeń.

Zawory klapowe zwrotne zbudowane z korpusu żeliwa
sferoidalnego oraz dysku wykonanego ze stali
nierdzewnej i przymocowanego do korpusu przy
pomocy śruby ze stali ocynkowanej.
Przeznaczone do zabezpieczania rurociągów przed
wstecznym przepływem czynnika roboczego.
Należy je montować na rurociągach poziomych.
Na rurociągach pionowych mogą być instalowane
wówczas, gdy czynnik roboczy przepływa z dołu
do góry. Zawory przeznaczone są dla róznego rodzaju
czynników.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Sterowniki serii SP2000 stosowane w domowych instalacjach c.o. i c.w.u. SP2000 i SP2000C steruje pracą
pompy obiegowej do c.o. sterownik SP2000C
dodatkowo wyposażony w funkcję ANTY STOP.
SP2000E uniwersalny sterownik sterujący pompą
obiegową do c.o. lub cyrkulacyjną do c.w.u. Sterownik
ten posiada również funkcje ANTY STOP. SP2000W
steruje pracą pompy obiegowej oraz dmuchawy do
kotłów na paliwo stałe jak również wyposażony jest
funkcję ANTY STOP.

Przepustnice serii 62..., 92... i P5...90 są przeznaczone
do zabudowy międzykołnierzowej i spełniają rolę
armatury odcinającej i regulacyjnej. W zależności od
materiałów, z których wykonano podstawowe elementy.
Przepustnice te mogą być stosowane do różnorakich
medium: wody czystej, wody pitnej, wody gorącej,
wody morskiej itp.

Zawory zwrotne klapowe typoszeregu 800 stosowane
do wody czystej i czynników chemicznie aktywnych
w systemach grzewczych, w systemach klimatyzacyjnych w instalacjach przemysłowych itp.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres ustawienia temperatury
Histereza

10 do 80° C
do 5° C

Średnica przyłączy
Ciśnienie robocze
Zakres temperatury czynnika

40-600 mm
do 5,0 MPa
od -15° do 130°

Średnica przyłączy
Ciśnienie robocze
Zakres temperatury czynnika

40-150 mm
1,6 MPa
od -15° do 130°

Odlewy
Odlewy
surowe

Odlewy
obrobione

Odlewy mogą być wykonywane z żeliwa szarego
i sferoidalnego oraz brązu.
Rdzenie odlewnicze wykonywane są dwoma metodami:
COLD BOX - Laempe
HOT BOX - Gisag, Shalco, Hottinger.
Do wytwarzania odlewów przeznaczone są linie
formierskie:
DISAMATIC
HSP z zalewarkami ABB.
Stacja przerobu mas wyposażona jest w:
mieszarkę Eirich
chłodziarkę Kutner.

Do obróbki odlewów przeznaczone są nowoczesne:
- sześciopaletowe poziome centra MAZAK
MAZATECH FH6800,
- dwupaletowe poziome centra
MAZAK MAZATECH H630
- inne centra obróbcze takie jak:
- centra poziome HELLER MCH250
- MAZAK VTC 200 C,
- MAZAK Multiplex,
- MAZAK Integrex,
- szlifierki do płaszczyzn OKAMOTO,
- wyważarki dynamiczne CNC
Jakość wytworzonych odlewów kontrolowana jest na:
- maszynie pomiarowej ZEISS PRISMO
- spektrometrze POLIVAC
- zrywarce INSTRON

Oprzyrządowanie
odlewnicze

Fabryka posiada możliwości wykonawstwa
oprzyrządowania odlewniczego.
Do projektowania odlewów i oprzyrządowania
wykorzystuje się oprogramowanie CAD/CAM,
Pro/ENGINIER współpracujące z centrami
obróbczymi CINCINNATI.

