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Pompa obiegowa FOTTON
FT08 RPM 12V DC 9l/min
Cena

178,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

FOTTON FT0812 RPM

Kod producenta

FOTTON FT08 12 RPM

Producent

CENTROPOL "FOTTON"

Opis produktu
Energooszczędna pompa obiegowa - seria professional
FOTTON FT08 H rpm 12V DC 17W - bez szczotkowa z regulacją wydajności
FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną i systemami pompowymi.

Energooszczędna małogabarytowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych
elektronicznie z regulacja wydajności. Pompa do zastosowań profesjonalnych wykonana wyłącznie na bazie komponentów
produkcji czołowych firm światowych.
Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT08 rpm zaliczyć należy: energooszczędność, wysoką wydajność, małe kompaktowe
rozmiary, możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12V DC, możliwość regulacji wydajności pompy, pompa może
pracować w sposób ciągły 24h/ dobę.
Napięcie zasilania
Moc
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji
Maks. przepływ
Maks.temp. czynnika/otoczenia
Klasa szczelności
Przyłącza
Wysokość podn.

12V DC
17W
4 Bar
9l/min
90-100 st.C / 50st C
IP 20
1/2"
do 5m

rpm - Regulacja obrotów odbywa się za pomocą zmiany napięcia na wejściu pompy w zakresie 6-12V DC. Żółty
przewód może służyć do odczytu częstotliwości pracy napędu pompy a tym samym może przekazywać
informacje o jej wydajności. W przypadku eksploatacji pompy bez wykorzystania generatora częstotliwości
żółty przewód należy pozostawić nie podłączony! podanie napięcia na żółty przewód powyżej 5V spowoduje
uszkodzenie napędu nie podlegające gwarancji.
Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT08 H rpm 17W:
długi okres eksploatacji 20000h, możliwość pracy ciągłej, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym
okresie eksploatacji.
Główne obszary zastosowań:
- przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC w tym autonomiczne,
- obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
- urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
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- przepompowywanie wody w akwarystyce, dekoracjach ogrodowych itp....
Posiadamy także w ofercie wersję zatapialną pompy FT08. Pompa nie może pracować jako zatapialna - klasa izolacji IP20.

Zasilacz stabilizowany prądu stałego 12V DC także możesz kupić w naszym sklepie
Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
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