
 

Concept PLUS ProMinent מינון אלקטרונית אלקטרומגנטית תמשאב  
      

ויסות הספיקה  שטיפה, וכו'.

ניתן  10-100%בטווחים בין 

לכוונון אין סופי דרך אורך 

המהלך או ניתן לבחירה באחד 

  הבחירה מבין ארבעת מצבי 

  של תדירויות. ניתן גם לחבר 

את המשאבה לפיקוד פולסים 

מגע יבש, כאשר ישנו מונה מים 

  .או מערכת בקרה על ספיקות

קיט הרכבת "בקרה חיצונית" 

 ;ספקה עבור מטרה זואניתן ל

ההרכבה יכולה להתבצע בשטח 

רכבת קיט ה .באזור ההתקנה

ספקה עבור א"מצוף" ניתן ל

  חיבור רגש למצוף גובה.

  

  

  

  

  

  

  

  ראשי מינון  זמינים במלאי גם

 Acrylic-ו Polypropylene-מ

שקוף עם שסתום ניקוז אוויר 

רציף, אשר מספקות פתרון 

מינון בתחום כמעט לכל סוג של 

   של טיפול במים.

CONCEPT PLUS  מציעה

 איכות ואמינות ללא פשרות

  .תר האפשריבמחיר הטוב ביו

  מקיפות   CONCEPTסדרות 

 ליטר/שעה 0.6טווחי ספיקות של 

 13.5 -אטמ' ועד ל 10מול 

  אטמ'  1.5 ליטר/שעה מול

  המבנה הקומפקטי שלה הופך

 את המשאבה לאידיאלית 

להתקנות על קיר ועל מיכלי 

  ובמיוחד לשימוש עם  כימיקלים

ת השחזה, מכונות כמו מערכו

  כונותממערכות שטיפת מכוניות, 

  
  
  

  
  

  *  יניקה כאשר ראש המינון וצינור היניקה מלאים בנוזל.
  .ללא שסתום ניקוז אוויר PPE0 0704/0705 מילדג** 
  בנוזל.מינון וצינור היניקה כבר מלאים ) ומתייחס לכושר יניקת המשאבה כאשר ראש הmWG=meter water gravityגובה היניקה ניתן ביחידות במטרים מים (***

 Hz, 230V 50/60 הספק חשמלי: 
  .ינוןממטר צינור  5- ול זינה  שסתום רגל, שסתום הזרקה מטר כב 2היקף אספקה: 

  וף חד שלבי.מטר כבל פיקוד וכן ערכה להרכבת מצ 2אופציה: ערכה להרכבת  פיקוד חיצוני עם 
  

 חומרי מבנה לפי דגמים
הזרקהראש  מכלול ראש מינון  אטמים כדוריות  מחבר יניקה/סניקה 

PPE Polypropylene Polypropylene Ceramic EPDM 
PVT PVDF PVDF Ceramic PTFE 

  
 

  נתונים טכנים 
ספיקת משאבה  

במקסימום לחץ 
 נגדי

ספיקת משאבה  
 חציוני לחץ נגדי

תדירות  
 פעימות

גודל 
 חיבורים

גובה 
 יניקה*

 משקל

 mWG*** ca.kg מ"מ פעימות/דק' פעימה/מיל ל/ש אטמ' מיל/פעימהל/ש אטמ' סוג משאבה
CNPA 1000 PPE2 00A01 10 0.6 0.06 5 0.8 0.08 180 6x4 6 1.8 CNPA 1000 PVT 00A01 

           
CNPA 1601 PPE2 00A01 16 1.0 0.09 8 1.4 0.13 180 6x4 6 1.8 CNPA 1601 PVT 00A01 

           
CNPA 0704 PPE0 00A01** 7 3.9 0.36 3.5 4.5 0.42 180 6x4 4 1.8 CNPA 0704 PVT 00A01 

           
CNPA 0705 PPE0 00A01** 7 5.2 0.36 3.5 5.9 0.41 240 6x4 4 1.8 CNPA 0705 PVT 00A01 

           
CNPA 0308 PPE2 00A01 3 8.0 0.74 1.5 10.8 1.00 180 8x5 2 1.8 CNPA 0308 PVT 00A01 

           
CNPA 0311 PPE2 00A01 3 11.4 .079 1.5 14.4 1 240 8x5 2 1.8 CNPA 0311 PVT 00A01 

           
CNPA 0220 PPE2 00A01 1.5 19.9 1.38 1.0 23.4 1.63 240 8x5 1.5 1.8 
CNPA 0220 PVT 00A01 


