
Silniki zatapialne

Budowa
Zatapialne silniki Calpedy 4”, 6”, 8” i 10” zbudowane s¹ z 
u¿yciem zaawansowanej technologii i komponentów najwy¿szej 
jakoœci, co zapewnia dobr¹ moc mechaniczn¹ i doskona³¹ 
mechaniczn¹ niezawodnoœæ.
Silniki 4” maja specjalny ¿ywnoœciowy gatunek dialektrycznego 
p³ynu, który daje lepszy efekt lubrykacyjny, zwiêkszaj¹c d³ugoœæ 
¿ycia wszystkich ruchomych czêœci oraz miedzianych kabli.
Silniki 6”, 8”, 10” s¹ w ³aŸni wodnej z kablem bêd¹cym 
powleczonym chlorkiem polivinylu.
Wszystkie silniki Calpedy mog¹ byæ przewijane i s¹ wed³ug 
standardu NEMA.

Warunki pracy pompy

Dane operacyjne

Silnik o dwu biegunowej indukcji, 50 Hz (n = 2900 1/min).
Rozmiarowany dla po³¹czenia z pompami zgodnie ze 
Standardami NEMA.
Standardowe napiêcia:
- jednofazowy  230 V do 2,2 kW dla silników 4”
- trójfazowy  230 V; 400 V, dla silników 4”
- trójfazowy  400 V; 400/690 V, dla silników 6  8 - 10”.

Tolerancja napiêcia: +6%/ -10%
Rekomendowany typ startu dla mocy od 7,5 kW:
star/delta, soft start, start oporu pozornego, 
autotransformer

Klasa izolacji F dla silników 4”, kabel powlekany PVC  dla 
silników 6  8 - 10”. 
Ochrona IP 68.

Kabel

Materia³y

Dodatkowe w³aœciwoœci (na ¿¹danie)

Pozosta³e wielkoœci napiêcia.
Czêstotliwoœæ 60 Hz
Specjalne uszczelnienie mechaniczne dla silników 6”, 8”, 10”
Praca z przetwornic¹ czêstotliwoœci
Wy¿sze temperatury p³ynu
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Aby zapewniæ odpowiednie ch³odzenie, woda musi byæ w kontakcie z obudow¹ 
silnika, z minimaln¹ prêdkoœci¹, zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

Dla pracy z wy¿szymi temperaturami, skontaktuj siê z naszym Wydzia³em 
Technicznej Sprzeda¿y.

Ch³odz¹ca os³ona

Ch³odzenie silnika

Kiedy zatapialny silnik jest instalowany:
- poni¿ej punktów wlotowych studni (rysunek A)
- rysunek statkach, jeziorach, basenach, itp.… (rysunki 
B i C)

Zewnêtrzna os³ona musi byæ zainstalowana w celu 
stworzenia ch³odz¹cego przep³ywu woko³o silnika. Tylko 
w ten sposób bezpieczna operacja mo¿e byæ 
zabezpieczona, unikaj¹c wszelkich przegrzañ, które 
mog¹ zniszczyæ silnik.
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