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CALPEDA GQG

MED SKÄRANORDNING FÖR AVLOPPSVATTEN

TILLÄMPNINGAR
•

För pumpning av avloppsvatten
som innehåller fasta ämnen,
papper eller fibrer

•

Lämplig för både för fastigheter
och industriellt bruk.

ANDVÄNDNIGS
OMSTÄNDIGHETER
•
•
•
•

Max vätsketemperatur 35 ° C
Max installations djup 5 m
Pumphjul: gjutjärn
Lämplig för kontinuerlig
användning samt nedsänkning

MOOTTORI
•

3~ 400V +/- 10%

•

1~ 230V +/- 10%:
•Med vippa
•Värmeskydd

MATERIAL
•
•
•
•
•
•

Calpedan GQG Calpeda GQG är en avloppspump av mycket hög
kvalitet tillverkad av rostfritt stål och gjutjärn på Calpedas egen fabrik
med skäranordning. Pumpen lämpar sig för att pumpa toalett och
avloppsvatten. Den i höghållfast metall tillverkade skärandordningen
är utformad för att effektivt bryta ner fibrer och fasta ämnen.
Calpedan GQG innehåller ett antal överlägsna funktioner som
skyddar pumpen under de mest krävande förhållandena. Pumpen
är utrustad med två axeltätningar placerade i oljekammaren som
skyddar pumpmotorn vid torr körning. Pumphuset är utrustat med
automatisk avluftning som möjliggör problemfri start efter en längre
paus. Calpedan GQG är rätt val när du letar efter en pålitlig pump för
dit behov!

Pumphus: gjutjärn
Motorkropp: rostfritt stål AISI 304
Pumphjul: gjutjärn
Skärandordning: höghållfast rostfritt stål AISI 440C
Handtag: polypropen
Axel: rostfritt stål AISI 304

-pumparna kontroleras
omsorgsfult och provkörs i samma
användings omständigheter som
pumpen är specifierad för, pumpen
bör passera tillverkarens rigorösa
kvalitetskontroll före leveransen till
kunden.

CALPEDA GQG

MED SKÄRANORDNING FÖR AVLOPPSVATTEN

Dimensioner i mm

Hantag i Polypropen
Kabel längd10 m
Justering av
vippan

Dubbla
akseltätnigar i
oljekammare

Automatisk avluftning

Vippa

Pumphjul
Fläns
DN 40 (G1 1/2”)

Aksel
(Rostfritt stål)

Rivanordning

Effekt
3~

-

1~

Kapacitet l/s

kW

0 l/s

0,8 l/s

1,7 l/s

2,5 l/s

3,3 l/s

3,7 l/s

GQG 6-18 - GQGM 6-18

0,9 kW

18m

16,5m

GQG 6-21 - GQGM 6-21

1,1 kW

21m

19,2m

GQG 6-25 - GQGM 6-25

1,5 kW

25m

23m

4,2 l/s

14,5m

11,2m

6,5m

4,5m

17m

13,5m

9m

7m

4m

20,5m

17m

13m

11m

7,8m

4,7 l/s

4m
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