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iInstrukcja techniczna W 978 001

Data: 2017-10-24Pompa perystaltyczna KÖSTER  

Pompa do natrysku płynnych materiałów hydroizolacyjnych na bazie
mineralnej i bitumicznej
Właściwości
Praca pompy perystaltycznej KÖSTER wzorowana jest na sposobie
działania jelit człowieka. Materiał jest pobierany dzięki technologii
perystaltyki. Zaletą tego sposobu pracy jest to, że żadna mechaniczna
część pompy nie ma bezpośredniego kontaktu z podawanym
materiałem, który oprócz tego nie jest zgniatany ani mielony.
Pompa nie buduje wysokiego ciśnienia dzięki czemu zużycie pompy i
ścieranie węży roboczych jest zredukowane do minimum.
Pompa perystaltyczna KÖSTER jest zasilana prądem elektycznym o
napięciu 230 V.

Dane techniczne
Rodzaj napędu bezpośredni
Napęd Silnik na prąd zmienny
Klasa zabezpieczeń Klasa F Ochrona: IP 54
Napięcie, Natężenie 230 V, 50 Hz
Moc 550 W
  
Dane silnika  

Prędkość obrotowa 220 obr./ min.
Temperatura pracy ok. + 20 °C
Przełożenie 1 : 6,3
Moment obrotowy 15,6 Nm
Wydajność ok. 8 ltr / min.
Ciśnienie robocze 0 do15 bar
Ciężar (z wózkiem) ok. 35 kg
Kabel zasilający (3 x 2,5 mm²)    max. 40 m
  
Zasilanie tylko FI bezpiecznik 30 mA lub z bezpiecznikiem ochrony
osobistej.
Do natrysku materiałów potrzebny jest kompresor o wydajności min
300 ltr. / Min.

Zastosowanie
Pompa przeznaczona jest do natrysku mineralnych i bitumicznych
materiałów hydroizolacyjnych na bazie wodnej jak np. masy KMB 1K i
2K, elastyczne i sztywne mikrozaprawy uszczelniające itp.

Opakowania
W 978 001 sztuka

Inne uwagi
Pompa perystaltyczna KÖSTER jest zamontowana na wózku jezdnym,
posiada zasobnik na materiał o pojemności 30 l.
 
Wyposażenie podstawowe pompy:
- Zasobnik na materiał o pojemności 30 l
- Wąż roboczy (NW 25 x 10m ze złączem Geka)
- głowica natryskowa z trzema różnymi dyszami
- Kabel do sterowania zdalnego
- wyposażenie do czyszczenia

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER BD 50 Art. nr B 290 010
KÖSTER Reparaturmörtel NC Art. nr C 535 025
KÖSTER Dachelastik Art. nr R 238 015
KÖSTER Bitumen Voranstrich Art. nr W 110 010
KÖSTER 21 Art. nr W 210 020
KÖSTER NB 1 Art. nr W 221 025
KÖSTER NB 2 Art. nr W 222 025
KÖSTER NB Elastik szary Art. nr W 233 033
KÖSTER NB Elastik biały Art. nr W 234 033
KÖSTER KBE Flussigfolie Art. nr W 245
KÖSTER Bikuthan 2K Art. nr W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K Art. nr W 251
KÖSTER Deuxan Professional Art. nr W 256 032
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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