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Budowa
Pompa zatapialna do ścieków z zewnętrznym urządzeniem tnącym do
pracy w trybie ciągłym, wykonana w całości z żeliwa szarego do
stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego

Zastosowanie
Przetłaczanie ścieków zawierających fekalia oraz ścieków komunalnych i
przemysłowych, również tych zawierających ciała długowłókniste w
systemach:

kanalizacja ciśnieniowa•
kanalizacja domowa•
odprowadzanie ścieków•
gospodarka wodna•
technika ochrony środowiska i oczyszczania ścieków•

Oznaczenie typu
np.: Wilo-Drain MTC 32F55.13/66Ex

MT Macerator Technology

C Wersja z żeliwa szarego

32 Średnica nominalna [mm]

F Kształt wirnika

55 Max. wysokość podnoszenia [m]

13 Max. przepływ [m3/h]

66 Moc P2 [kW] (= wartość/10 = 6,6 kW)

Ex Certyfikat ATEX

Cechy szczególne/zalety produktu
Olejowa komora separacyjna•
Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy, z materiału pełnego –
węglika krzemu

•

Hartowane urządzenie tnące•
Kabel wodoszczelny na całej długości•
Ochrona przeciwwybuchowa•

Dane techniczne
Napięcie zasilania: 3~400 V, 50 Hz•
Rodzaj pracy – zanurzony: S1•
Rodzaj pracy – wynurzony: S2‑30 min; S3 25%•
Stopień ochrony: IP 68•
Klasa izolacji: F•
Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 C do 40°C, max. 60°C przez
3 min

•

Swobodny przelot: 40 mm•
Max. głębokość zanurzenia: 20 m•

Wyposażenie/funkcja
Urządzenie tnące z ostrzem zewnętrznym i cięciem ciągnącym•
Monitorowanie wycieków z komory silnika•
Kontrola temperatury uzwojenia z czujnikiem bimetalicznym•
Opcjonalna zewnętrzna kontrola komory uszczelnienia dla olejowej
komory separacyjnej

•

Opis/budowa
Pompa zatapialna do ścieków z zewnętrznym urządzeniem tnącym jako
zatapialne urządzenie blokowe do ustawienia mokrego, stacjonarnego i
przenośnego
Hydraulika
Odpływ po stronie tłocznej jest wykonany w formie poziomych połączeń
kołnierzowych. Stosowane wirniki to otwarte wirniki wielokanałowe.
Silnik
Ciepło odpadowe z silników pomp dławnicowych jest oddawane poprzez
części korpusu bezpośrednio do opływającego je medium. Zanurzone
silniki mogą pracować w trybie pracy ciągłej. W wynurzeniu silniki mogą
pracować w trybie pracy krótkotrwałej.
Olejowa komora separacyjna zapewnia ochronę silnika przed
przedostaniem się do niego medium. Komora jest dostępna z zewnątrz i
opcjonalnie może być monitorowana za pomocą elektrody do kontroli
szczelności.
Wszystkie zastosowane media są biologicznie degradowalne i nie stanowią
zagrożenia dla środowiska.
Długość kabla z wolną końcówką wynosi 10 m, wpust na kabel jest
wodoszczelny na całej długości.
Uszczelnienie
W zależności od typu silnika dostępne są różne wersje uszczelnienia po
stronie medium oraz po stronie silnika:

MTC 32F39.16: z uszczelnieniem mechanicznym po stronie medium, z
dwoma pierścieniami do promieniowego uszczelnienia wału po stronie
silnika

•

MTC 32F49.17 i MTC 32F55.13: dwa niezależnie działające
uszczelnienia mechaniczne

•

Materiały
Korpus pompy: EN-GJL-250•
Korpus silnika: EN-GJL-200•
Wirnik: EN-GJL-HB175 lub EN-GJS-500•
Wał: Stal nierdzewna 1.7225•
Uszczelnienie statyczne: NBR•
Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy: SiC/SiC•
Uszczelnienie mechaniczne po stronie silnika: Węgiel/ceramika (MTC
32 F 49.17 i MTC 32 F 55.13)

•

Promieniowy pierścień uszczelniający wał po stronie silnika: NBR (MTC
32 F 39.16)

•

Urządzenie tnące: Stal nierdzewna 1.4112•
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Długość przewodu: 10 m•
Zakres dostawy

Pompa•
Kabel zasilający o długości 10 m z wolną końcówką•
Instrukcja montażu i obsługi•

Wyposażenie dodatkowe
Stopa sprzęgająca i stopa pompy•
Łańcuchy•
Urządzenia sterujące, przekaźnik i wtyczka•
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