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Техническа карта W 978 001

Изд: 23.08.2019КЬОСТЕР Перисталтик - помпа

Електрическа помпа за транспортиране и пръскане на течни и
пастообразни материали на минерална, водна или битумна основа
Характеристики
КЬОСТЕР Перисталтик помпата транспортира материала по начин,
по който механично движещите се части не влизат в контакт с него.
Благодарение на ниските налягания, които се създават в помпата и
маркучите, износването на помпата е минимизирано.
КЬОСТЕР Перисталтик помпата функционира при нормална
изходяща мощност и не може да работи на сухо.

Технически характеристики
Задвижваща система директна предавка
Двигател  с променлив ток
Iso клас 230 V / 2.25 A / 50 Hz or 110 V /

2.25 A / 60 Hz
Мощност 550 W
Об/мин 1400
Производителност Cos = 0.98
  
Работни данни  

Двигател об/мин 220
Работна температура прибл. + 20° C
Предавка 1 : 6.3
Въртящ момент 15.5 Nm
Капацитет на помпата прибл. 8 л/м
Работно налягане 0 до 15 бара
Тегло (със стойката) прибл. 35 кг
Дължина на маркуча макс. 40 м с 3 x 2.5 мм²
 
Използвайте помпата само с 30 mA токова защита или с преносим

уред за отвеждане на остатъчно електричество (PRCD).
Когато използвате помпата за пръскане се препоръчва компресор
с въздушен капацитет минимум 300 л/мин.
 

Сфери на приложение
За пръскане на течни и пастообразни материали на минерална,
водна или битумна основа като 1 и 2 компонентните полимерно-
модифицирани битумни плътни филмови изолации, еластични и
твърди хидроизолационни суспензии, течни мембрани и
строителни разтвори.
Окомплектовка
Основното оборудване, което се доставя с КЬОСТЕР Перисталтик
помпата включва:

30 л резервоар за материала
Маркуч за помпата (номинален диаметър 25 мм х 10 м със
съединителна връзка тип Geka)
Пръскаща глава с три различни размери на дюзите
Кабел за включване/изключване
Аксесоари за почистване

Опаковка
W 978 001 бр.

Свързани продукти
КЬОСТЕР BD 50 Арт. N B 290 010
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти NC Арт. N C 535 025
КЬОСТЕР Битумен грунд Арт. N W 110 010
КЬОСТЕР 21 Арт. N W 210 020
КЬОСТЕР NB 1 Сив Арт. N W 221 025
КЬОСТЕР NB 2 Бял Арт. N W 222 025
КЬОСТЕР NB Еластик Сив Арт. N W 233 033
КЬОСТЕР NB Еластик Бял Арт. N W 234 033
КЬОСТЕР NB 4000 Арт. N W 236 025
КЬОСТЕР KBE Течно фолио Арт. N W 245
КЬОСТЕР Бикутан 2C Арт. N W 250 028
КЬОСТЕР Бикутан 1C Арт. N W 251
KOSTER Деуксан Професионален Арт. N W 256 032
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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