OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX

EBARA

Компанія EBARA залишає за собою право внесення змін без попереднього повідомлення.
Всі технічні характеристики можуть бути змінені.

НОВИЙ OPTIMA,
BEST ONE
І BEST ONE VOX

www.ebara.com.ua

Дренаж гаражів.
Зрошення саду та рослин.
Осушення підвальних приміщень.
Легке осушення резервуарів та
водойм.
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РОЗВИТОК СЕРІЇ ПОМП
Нові занурені помпи OPTIMA, BEST ONE i BEST ONE VOX

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Використовуючи великий досвід промислового конструювання помп та передові
технології розроблено невеликі побутові помпи. Компанія EBARA готова розглянути
всі Ваші пропозиції і запропонувати на сьогоднішній день нові занурені помпи
OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX.
Ці помпи використовуються для осушення водойм, гаражів, підвалів та інших місць
схильних до затоплення, перекачування відфільтрованої або дренажної води,
невеликого поливу. Нові помпи OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX
надійні і міцні, а зараз технологічно і механічно оптимізовані з
удосконаленою конструкцією.
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Захист кабелю із
нікельованої латуні
(технополімер для OPTIMA)

Ручка з подвійним
кабельним тримачем:
це допомагає
регулювати рівень
включення/виключення
помпи

Водонепроникна заглушка.
Кожна помпа проходить тест
на герметичність

Надійність і корозієстійкість
Три основних версії: OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX
(з вихровим робочим колесом)

Кришка помпи з тримачем
кабелю повністю із
нержавіючої сталі
(технополімер для OPTIMA)

Випускний патрубок 1”1/4

Конденсатор

BEST ONE

Технологічна і механічна оптимізація конструкції

Вал двигуна із
нержавіючої сталі

Удосконалена конструкція

Зовнішній кожух
повністю виготовлений
із нержавіючої сталі

Кожух двигуна охолоджується
за рахунок рідини, що
перекачується
(електропроводка класу F із
запобіжником для однофазної
версії)

Нова версія з сальниками

OPTIMA
Максимальна температура рідини, що
перекачується 50°С

Верхній корпус
підшипника із алюмінію
для кращого охолодження і
збільшення терміну
експлуатації підшипника

Манжета та камера для оливи збільшують
термін експлуатації і надійність помпи

Нижній корпус підшипника із
алюмінію для кращого
охолодження і збільшення
терміну експлуатації
підшипника

Поплавок

Універсальні

Сальник в камері для оливи

Зливна пробка

На замовлення мінімальна глибина всмоктування
на рівній поверхні до 3 мм

BEST ONE VOX
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OPTIMA

Фільтр із
нержавіючої сталі: дозволяє
проходження твердих часток
з максимальними розмірами
до 10 мм (20 мм для версії
VOX)

Спіральна камера із
нержавіючої сталі
являється корпусом для
робочого колеса

ÂÈÑÎÒÀ ÏÎÄÀ×²

Компактні
розміри (на
замовлення)
магнітного поплавкового
вимикача MS (вертикальне
положення).

Втулка валу із нержавіючої
сталі покритої керамікою

Í [ôò]

ãàëîí çà õâ
(³ìïåðñüêèé)

ãàëîí çà õâ (ÑØÀ)

Í [ôò]

ДОДАТКОВІ ПОМПИ
Можливість
всмокту'вання рідини
на рівній поверхні до 3
мм, завдяки системі
мінімального всмокту'
вання (на замовлення).

ãàëîí çà õâ (³ìïåðñüêèé)

Í [ì]

Магнітний поплавковий вимикач MS (вертикальне
положення) на замовлення

ÂÈÑÎÒÀ ÏÎÄÀ×²
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Q [ì3/ãîä]

BEST ONE  BEST ONE VOX

Відкрите робоче колесо із нержавіючої
сталі (технополімер для OPTIMA): завдяки
маленьким лопатям і кришці із зворотної
сторони, воно захищає ущільнення від
можливих твердих частинок, що
знаходяться в рідині

Камера для оливи: збільшує
термін експлуатації
ущільнення

