
No issue of guarantee for the data. Dienstag, 21. Februar 2017 10:18:08

Products >> Ureum/AdBlue® >> Pompen

Ureum-elektrische membraanpomp 
30 l/min-7.9 gpm-24 V-DC

Item number: 25 282
EAN: 4048358252821
     

Technische gegevens
Aansluitkabel, lengte (m) / (ft): 3 / 10
Aansluiting zuigzijde: G 1'' bu
Aansluiting drukzijde: G 1'' bu
Hydraulische gegevens
Type pomp: Membraanpomp, zelfaanzuigend
Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop tot 
(l/min) / (gpm): 30 / 7.9
Zuighoogte tot (m) / (ft): 3 / 10
Doorvoerdruk tot (bar) / (psi): 1,7 / 24.6
Doorvoermedia: AdBlue®, water
Motorgegevens
Isolatieklasse: F
Beschermingsgraad: IP 66
Spanning (V): 24 V DC
Stroomopname (A): 9
Vermogen (W): 220
Zekering (A): 25
Inschakeltijd (min) met een vrije uitloop 
max.: 180
Toerental (omw/min): 2800
Bouwvorm: IMB 5
Materialen van delen die in aanraking 
komen met media
Membraan en dichtingen: EPDM / FKM
Pomphuis: PA 6 GF 30
Afmetingen lxbxh (mm) / (inch): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Gewicht (kg) / (lb): 5,8 / 12.7

Specificatie
 ● Membraanpomp met geïntegreerde bypass
 ● Anschlusskabel mit Klemmen und Sicherungshalter (80 725)

Bijzondere kenmerken
 ● Uitstekende elektrische machines en pompbouw
 ● Ontworpen voor een lange levensduur
 ● Inkapseling van de elektromotor, waardoor de kortsluiting veroorzakende 

condensvorming door sterke temperatuurschommelingen zoveel mogelijk wordt 
voorkomen

 ● Pomphuis 90° in alle posities vrij te plaatsen
 ● Motor en schakelaar behuizing gemaakt van duurzaam gegoten aluminium
 ● Continu werkend - drie uur - met geopende klep
 ● Hoge zuigkracht, 3 m / 9,8 ft
 ● Door de keuze van het materiaal licht van gewicht en uitzonderlijk lange levensduur
 ● De pomp kan zowel mobiel als stationair ingezet worden
 ● Voor alle gebieden waar slechts één stroomvoorziening door accu beschikbaar, zoals

op bouwplaatsen, in de landbouw, op boten etc.

Verpakking
Afmetingen lxbxh (mm) / (inch): 338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.8 x 7.7
Gewicht inclusief verpakking (kg) / (lb): 7,4 / 16.3
Verpakkingseenheid: 1.0


