
 

Тип:  Серія 0, самовсмоктувальний. 
Розмір:  2" × 2" (52 мм х 52 мм) з швидким з’єднанням 38 мм. 
Корпус насосу: чавун 30. 

Максимальний робочий тиск 262 кПа. * 
Закритий тип робочого колеса: 608 (шість лопатей) 

або 608-A (чотири лопаті) Мідний сплав C83600. 
Обробляє тверді включення діаметром 9,5 мм. 

Вал робочого колеса:  неіржавіюча сталь 416 (від двигуна). 
Змінна пластина лопаті:  чавун 30. 
Проміжок: чавун 30. 
Прокладка: композитний корок з хомутом (нітрил). 
Кільцева прокладка: фторвуглець (DuPont Viton або еквів.). 
Конструкція:  стандартна сталь. 

* Зверніться на завод у випадку застосування, коли 
перевищено вказані максимальний тиск та/або 
температуру. 

 
ОПИС СИСТЕМИ 
Ежектор, покажчик забруднення, перемикаючий клапан, котушка зі шлангом для очищення (12,8 м; 
нітрил) **, напрямна труба з неіржавіючої сталі 304 у зборі, силовий кабель мотора з вибухозахищеним 
вимикачем, дріт заземлення, два рециркуляційних шланги на вході/виході з швидкосполучними 
з’єднаннями 38 мм × 4,6 м. 
 

ПАРАМЕТРИ МОТОРА 
Модель Опис Частота,

Гц 
Розмір 
рами 

Сервіс-
фактор Потужність Оберти Напруга 

608 
Однофазний. Повністю закритий, охолодження 
вентилятором, вибухозахищений. Тепловий 
захист від перевантаження. Герметичні підшип-
ники. Пусковий конденсатор / робоча котушка. 

60 1 к.с.  
(736 Вт) 3450 115 

608-А 
Однофазний. Повністю закритий, охолодження 
вентилятором, вибухозахищений. Тепловий 
захист від перевантаження. Герметичні підшип-
ники. Пусковий конденсатор / робоча котушка. 

50 

56 1,0 

1,1 кВт 2900 220 

 
ОПИС УЩІЛЬНЕННЯ 
Тип 21, механічне, самозмащувальне. Вуглецева обертова поверхня. Ni-
стійка стаціонарна поверхня. Фторвуглецеві еластомери (DuPont Viton або 
еквівалент). Корпус та пружина з неіржавіючої сталі 18-8. 
Максимальна температура рідини, що перекачується: +71°C. * 
 
** Шланг Ambassador Hardwall 559N виробництва Goodyear. Стійкий до 
більшості вуглеводнів. Звертайтеся до Goodyear або на www.goodyear.com 
щодо стійкості до конкретних речовин. 



 

                      кг 
                      кг 
                1,0 м3 
 
           електричний кабель (15,2 м)       шланг (12,8 м; ø 16,5 мм) з котушкою 
  із заземленням 
            шланг (1,8 м; ø 19 мм), 

             що з’єднує ежектор з  
котушкою        напрямна труба 
 

           вхідне швидкосполучне з’єднання  
       38 мм (мама) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

дріт для зазем- 
лення (3 м) із  
затискачем 
 
 
 
 
 
 
 
               171,4 

       вихідне швидкосполучне з’єднання  
38 мм (папа) 

 
 
            Бак для скидання 
            (надається клієнтом)        Ежектор 
           Перемикаючий              Котушка в  

      клапан                     зборі 
Рециркуляційні 
шланги     Мотор     Шланг для  

       чищення 
Напрямна труба 

          Насос       Зворотний      шланг  
 
 
 

       Ємність 
 

Робоча рідина, яку забирають з бака для скидання, циркулює через насос та створює 
вакуум в ежекторі. Вакуум відводить вологу та забруднення через шланг для чищення та 
повертає назад до ежектора, де він змішується з робочою рідиною та передається до 
баку нагорі. 
 

 
 

Умови роботи 
608 608-A 

Глибина, 
м 

Подача, 
л/год. 

Вакуум, 
мм рт.ст. 

Струм, 
А 

Глибина, 
м 

Подача, 
л/год. 

Вакуум, 
бар 

Струм, 
А 

1,5 737 381 10,25 1,5 738 0,47 5,5 
3,0 612 406 10,25 3,0 606 0,54 5,5 
4,6 417 406 10,25 4,6 441 0,54 5,5 
6,1 136 457 10,25 6,1 136 0,61 5,5 


