Компанія EBARA залишає за собою право внесення змін без попереднього повідомлення.
Всі технічні характеристики можуть бути змінені.
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3” свердловинні помпи
4” свердловинні помпи
4” свердловинні помпи
6” свердловинні помпи
8” свердловинні помпи

3” 4” 6” 8”

EBARA

Ряд свердловинних помп:
• SB3:
• WINNER:
• 4BHS:
• 6BHE:
• 8BHE:

НОВИЙ РЯД 3"8"
СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП

ÂÈÑÎÒÀ ÏÎÄÀ×²

www.ebara.com.ua

ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ
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EBARA PUMPS IN UKRAINE
Київ, вул. Донецька, 61,
тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80
Донецьк, вул. Куйбишева, 98,
тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56
Харьків, пр. Московський, 89,
тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17
Одеса, вул. Бугаївська, 21,
тел.: (0482) 32-16-75
Сімферопіль, вул. Толстого, 8,
тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47
Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6, тел.: (056) 373-04-30

www.ebara.com.ua
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НОВИЙ РЯД 3"8"
СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП

НОВИЙ РЯД 3"  8"
СВЕРДЛОВИННИХ ПОМП

6” СВЕРДЛОВИННІ ПОМПИ

NEW WINNER

4BHS

8” СВЕРДЛОВИННІ ПОМПИ

SF6

6BHE

8BHE
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Компанія EBARA лідер ринку по виробництву та проектуванні помп, і
пропонує широкий ряд свердловинних помп від 3" до 8". Завдяки
широкому ряду помп, EBARA пропонує сучасне технічне рішення для
побутових, сільськогосподарських та промислових систем
водопостачання.

4” СВЕРДЛОВИННІ ПОМПИ

3” СВЕРДЛОВИННІ ПОМПИ

ÂÈÑÎÒÀ ÏÎÄÀ×²
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ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
Використовуються для подачі чистої води із свердловин, підняття
тиску у побуті, сільському господарству і промисловості, поливу,
перекачування води для загального використання.
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SB3
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• Максимальне занурення: 60 м
• Максимальна температура води: 30°С
МАТЕРІАЛИ
• Кожух, патрубки, з'єднання двигуна із
нержавіючої сталі AISI 304
• Робоче колесо і дифузор із технополімеру
• Вал із нержавіючої сталі AISI 304

МАТЕРІАЛИ
• Кожух, патрубки, фільтр, проміжний кожух та
зворотній клапан із нержавіючої сталі AISI 304
• Робоче колесо і дифузор із технополімеру
• Вал із нержавіючої сталі AISI 304

СПЕЦИФІКАЦІЯ
• 2Oх полюсний двигун заповнений оливою
стандарту NEMA
• Максимальна кількість включень в час: 30
• Клас ізоляції F
• Степінь захисту IP58
• Однофазний: 230 В ± 6% 50 Гц,
трьохфазний: 400 В ± 6% 50 Гц
• Швидке приєднання електричного шнура
• DN (випускний): 1"

СПЕЦИФІКАЦІЯ
• 2Oх полюсний двигун заповнений водою (WY)
або оливою (OY)
• Максимальна кількість включень в час: 30
• Клас ізоляції F
• Степінь захисту IP58
• Однофазний: 230 В ± 6% 50 Гц,
трьохфазний: 400 В ± 6% 50 Гц
• DN (випускний): 1" 1/ 4 для моделей
4N1O4N2O4N4, 2" для моделей 4N7O4N10O4N15

ÂÈÑÎÒÀ ÏÎÄÀ×²
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ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
Нові свердловинні відцентрові помпи з переднім віддаленим
диском для робочого колеса призначені для подачі чистої води
із свердловин, підняття тиску у побуті, сільському господарству
і промисловості, поливу, перекачування води для загального
використання. Встановлювати помпу можна як у вертикальному,
так і горизонтальному положенні.
• Максимальне занурення: 100 м
• Максимальна температура води:
30°С для двигуна заповненого водою (тип WY),
40°С для двигуна заповненого оливою (тип OY)
• Максимальний вміст піску: 50 ppm
• Максимальний вміст хлору: 500 ppm
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ÂÈÑÎÒÀ ÏÎÄÀ×²
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Помпи EBARA: інновація, технології,
надійність і якість.
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Кожен виріб компанії EBARA гарантує
високі функціональні можливості. Весь
виробничий цикл підлягає вимогливій і
всебічній програмі контролю якості.

ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
Свердловинні відцентрові помпи виготовлені із нержавіючої сталі
AISI 304. Надійні, легкі, корозієстійкі помпи, що мають виключно
гладенькі поверхні робочих коліс і дифузорів, забезпечують
збільшенню продуктивності. Використовуються в побутових,
сільськогосподарських і промислових системах водопостачання,
системах підняття тиску і в протипожежних системах. Також
придатні для поливу, перекачування води загального
призначення. Помпа може комплектуватися
будьOяким двигуном стандарту NEMA. Існує дві версії:
W4BHS з двигуном заповненим водою і O4BHS з
двигуном заповненим оливою.
•
•
•
•
•
•

Максимальне занурення: 150 м
Максимальна температура води:
30°С для двигуна заповненого водою (тип WY)
40°С для двигуна заповненого оливою (тип OY)
Максимальний вміст піску: 50 ppm
Максимальний вміст хлору: 500 ppm

МАТЕРІАЛИ
• Кожух, патрубки, кронштейн, з'єднання, робочі
колеса, дифузори, зворотній клапан, штанги, стяжки
і кабельна кришка із нержавіючої сталі AISI 304
• Вал із нержавіючої сталі AISI 316
• Регулювальна шайба із AISI304 / технополімеру
СПЕЦИФІКАЦІЯ
• 2Oх полюсний двигун заповнений водою (WY) або
оливою (OY)
• Максимальна кількість включень в час: 30
• Клас ізоляції F (OY), клас B (WY)
• Степінь захисту IP58
• Однофазний: від 0,55 до 2,2 кВт 230 В ± 6% 50Гц,
трьохфазний: від 0,55 до 5,5 кВт 400 В ± 6% 50Гц
• Швидке приєднання електричного шнура
• G 1" 1/4 (4BHS 2)
• G 1" 1/2 (4BHS 4)
• G 2" (4BHS 7 O 4BHS 15)
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ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ І РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
6" свердловинні відцентрові помпи використовуються в
побутових, сільськогосподарських і промислових системах
водопостачання, системах підняття тиску ,поливу, перекачування
води загального призначення.

6" свердловинні помпи BHE із нержавіючої сталі для великих і глибоких
свердловин.
Серія даних помп представлена трьома моделями з великою висотою подачі і
середньою продуктивністю та двома моделями з середньою висотою подачі і
великою продуктивністю.

8" свердловинні помпи BHE із нержавіючої сталі для великих
і глибоких свердловин.
Ці помпи розроблені для подачі води у великих об'ємах.

• Максимальна температура води: 30°С
• Максимальний вміст піску: 50 ppm

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Подача чистої води із свердловин
• Системи зрошення і поливу
• Фільтрація і зворотній осмос
• Промислові холодильні машини
• Фонтани
• Протипожежні системи

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Подача чистої води із свердловин
• Системи зрошення і поливу
• Фільтрація і зворотній осмос
• Промислові холодильні машини
• Фонтани
• Протипожежні системи

ОСОБЛИВОСТІ
• Повністю виготовлені із нержавіючої сталі AISI 304, щоб
гарантувати високу корозійну стійкість і тривалий термін
експлуатації, крім того бездоганне сполучення всіх вузлів
• Робочі колеса і дифузори виконані із нержавіючої сталі
забезпечують високу продуктивність
• Тефлонове обтискне кільце плавального типу, керамічна
напрямна цапфа, нітрил гофрована гума підшипника
забезпечують високу зносостійкість, продуктивність і
надійність виробів
• Зворотній клапан вбудований у випускний патрубок
• Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і
горизонтальному положенні
• Завдяки простій гідравлічній конструкції легкий монтаж
та обслуговування

ОСОБЛИВОСТІ
• Повністю виготовлені із нержавіючої сталі AISI 316, щоб гарантувати
високу корозійну стійкість і тривалий термін експлуатації
• Робочі колеса і дифузори виконані із нержавіючої сталі забезпечують
високу продуктивність і знижують споживання енергії
• Зовнішні стяжки, щоб збільшити жорсткість і гарантувати постійне
вирівнювання всіх внутрішніх вузлів
• Адаптер двигуна і випускний патрубок легко знімаються
• Тефлонове обтискне кільце плавального типу, керамічна напрямна
цапфа, нітрил гофрована гума підшипника забезпечують високу
зносостійкість, продуктивність і надійність виробів
• Зворотній клапан вбудований у випускний патрубок
• Встановлювати помпу можна як у вертикальному, так і
горизонтальному положенні
• Легкий монтаж без потреби спеціальних інструментів

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
• Продуктивність до 70 м3/год
• Висота подачі до 500 м
• Максимальний вміст піску: 50 г/м3
• Температура води, що перекачується: від 0 до 50°С
• Обертання: проти годинникової стрілки, якщо дивитися
на випускний патрубок
• Адаптер для приєднання двигуна згідно стандарту NEMA

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
• Продуктивність до 126 м3/год
• Висота подачі до 500 м
• Максимальний вміст піску: 50 г/м3
• Температура води, що перекачується: від 0 до 50°С
• Обертання: проти годинникової стрілки, якщо дивитися на випускний
патрубок
• Адаптер для приєднання двигуна згідно стандарту NEMA

ДОСТУПНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
• Версія із нержавіючої сталі AISI 316 (DIN/EN 1.4401)
• Подвійний захист кабелю для запуску двигуна зірочка / трикутник
• Серія BHE14 і BHE19 з 2" і 3" випускними патрубками
• Для інших моделей випускний патрубок 4"
• 4" адаптер двигуна
• Високотемпературна версія (до 90°С)

ДОСТУПНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
• Подвійний захист кабелю для запуску двигуна зірочка / трикутник
• Випускні патрубки для 4" армованих пластикових труб
• 8" кронштейн двигуна для 30 і 37 кВт
• Високотемпературна версія (до 90°С)

МАТЕРІАЛИ
• Всмоктувальний і випускний патрубки із чавуну
• Кожух, проміжні деталі, регулювальна прокладка,
зворотній клапан, сітка і кабельна кришка із
нержавіючої сталі AISI 304
• Робоче колесо і дифузор із технополімеру
• Вал із нержавіючої сталі AISI 420
СПЕЦИФІКАЦІЯ
• 2Oх полюсний двигун
4" версія до 5,5 кВт,
6" версія від 7,5 кВт до 30 кВт
• Випускний:
2" 1/2 для серії SF6R10/13,
3" для серії SF6S25/32/42
• Стандарт: прямий пуск
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