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Producent SAER Elettropompe to w oska firma rodzinna,
za o ona w 1951 roku przez Carlo Favella.

Na pocz tku swojej dzia alno ci by to ma y zak ad produkuj cy
pompy dla rolnictwa.

W chwili obecnej, po 70 latach dzia alno ci jest jednym ze znacz cych wiatowych producentów i
posiada w ofercie ponad 800 ró nych typów pomp dla zastosowa w przemy le, energetyce,
rolnictwie, bran y stoczniowej, górniczej, oil&gas i uk adów HVAC.

Fabryka sk ada si z sze ciu zak adów, wszystkie zlokalizowane s we W oszech w regionie Reggio
Emilia, produkcja odbywa si zgodnie ze standardami systemu zarz dzania ISO 9001.

Cech unikaln producenta – co nie jest oczywiste dla W oskich marek – jest produkcja zlokalizowana
w ca o ci we W oszech, w cznie z odlewniami, zapewniaj c mo liwo wyprodukowania urz dze w 7
ró nych wykonaniach materia owych.

Lokalizacja produkcji w Europie zapewnia najwy szy standard pod k tem dost pno ci urz dze i cz ci
zamiennych. W przypadku pomp marki SAER czas dostawy nawet nietypowych wykona jest
maksymalnie skrócony i rednio wynosi ok. 10 dni dla wszystkich oferowanych produktów.

Najwi ksza pompa wykonana w fabryce SAER posiada wydajno 10 000 m3/godz.

Firma posiada jedne z najwi kszych zlokalizowanych w Europie fabryk pomp dwustrumieniowych,
wielostopniowych, pomp wirowych od rodkowych oraz pomp i silników g binowych.

Producent posiada w asn certyfikowan stacj prób oraz dzia R&D zajmuj cy si ci g ym
udoskonalaniem procesów produkcyjnych i wprowadzaniem na rynek nowych typoszeregów urz dze .
Jednocze nie firma korzysta z najnowocze niejszego na rynku oprogramowania CFD do projektowania
hydrauliki, technik druku 3D i skanowania 3D do prototypowania produktów.

Wszystkie powy sze czynniki wp ywaj na szczególne zalety marki SAER:

 najwy sza jako , wiedza i do wiadczenie producenta potwierdzona ponad 70 letni tradycj
firmy rodzinnej i eksportem do ponad 100 krajów na wiecie.

 przedstawicielstwo w Polsce – pewno dost pu do wsparcia technicznego i cz ci zamiennych
 Ogromny zaakres produktów (ponad 800 dost pnych modeli urz dze )
 atrakcyjne terminy dostawy, nawet dla pomp w niestandardowym wykonaniu napi cia i

metalurgii (stal kwasoodporna AISI316L, stal kwasoodporna DUPLEX i SUPERDUPLEX)

Certyfikaty SAER:
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Pompy peryferalne KF

Kompaktowe pompy z wirnikiem peryferalnym, przeznaczone do wody czystej i pracy z niewielkimi
wydajno ciami oraz podwy szonymi ci nieniami.

Zastosowania:

 podnoszenie ci nienia w ruroci gach o ma ej rednicy
 obieg cieczy w ma ych uk adach procesowych
 nawadnianie kropelkowe
 ma e zestawy hydroforowe do utrzymywania wysokich ci nie

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +70 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 9 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.37 1.5 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 1” GW
Wydajno do 70 l/min
Ci nienie pracy do 9 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200
Wirnik: mosi dz
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/NBR

Dost pne wykonania specjalne – korpus i wirnik z br zu, uszczelki EPDM
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Pompy jednowirnikowe CM/CMP

Kompaktowe pompy wirnikowe, normalnie ss ce, przeznaczone do wody bez zawarto ci du ych cz ci
sta ych i w óknistych.

Zastosowania:

 podnoszenie ci nienia w ruroci gach o ma ej rednicy
 obieg cieczy w ma ych uk adach procesowych
 podawanie cieczy ch odz cych w uk adach obrabiarek

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +70 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 9 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.37 2.2Kw
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 1” GW
Wydajno do 140 l/min
Ci nienie pracy do 6 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200
Wirnik: mosi dz (CM) / tworzywo (CMP)
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/NBR

Dost pne wykonanie specjalne: wirnik z mosi dzu i uszczelnienie mechaniczne TC/TC/EPDM
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Pompy wirnikowe BP z przy czami gwintowanymi

Pompy wirnikowe z eliwnym wyprofilowanym
korpusem, zespolone z silnikiem i wyposa one w
gwintowane przy cza. Prosta i szybka instalacja oraz
ekonomiczna konstrukcja do wielu regularnych
zastosowa .

Zaprojektowane do osi gania wi kszych wydajno ci przy
niskim i rednim ci nieniu pracy.
Cz modeli dost pna w wariancie z wirnikiem
otwartym umo liwiaj cym pompowanie lekko
zanieczyszczonej wody bez zatykania.

Mo liwo monta u w pozycji poziomej lub pionowej (silnik u góry).

Zastosowania:

 dostarczanie wody w przemy le
 transfer wody mi dzy zbiornikami
 rolnictwo
 uk ady przemys owe

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +70 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 6 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.55 5.50 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 2” 3” 4” GW
Wydajno do 120 m3/godz.
Ci nienie pracy do 2.5 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200
Wirnik: mosi dz (BP3 4 5 6), eliwo szare (BP7 8)
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/NBR

Dost pne wykonania specjalne: hydraulika z br zu (dla BP7 8), uszczelnienie mechaniczne
TC/TC/EPDM
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Pompy dwuwirnikowe FC

Kompaktowe pompy dwuwirnikowe, normalnie ss ce, przeznaczone do wody bez zawarto ci du ych
cz ci sta ych i w óknistych. Ekonomiczna i niezawodna konstrukcja, w której dzi ki zastosowaniu
przeciwbie nych wirników si y dzia aj ce na wa s skompensowane.

Zastosowania:

 podnoszenie ci nienia
 uk ady nawadniania
 uk ady przemys owe

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +70 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 9 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.55 7.5 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 1” 1 ¼” 1 ½” w zale no ci od modelu
Wydajno do 300 l/min
Ci nienie pracy do 10 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200
Wirnik: mosi dz
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/NBR

Dost pne wykonania specjalne: uszczelnienie mechaniczne TC/TC/EPDM
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Pompy samozasysaj ce typu M INOX (M94 M97 M99)

Popularne pompy samo odpowietrzaj ce si , w
wykonaniu korpusu ze stali nierdzewnej AISI
304 i z wbudowanym e ektorem.

Popularne rozwi zanie w domowych uk adach
hydroforowych.

Cech szczególn tego produktu jest wysoka jako – pompy realnie produkowane we W oszech.

Wysoko ssania do 9 metrów s upa wody.

Zastosowania:

 domowe zestawy hydroforowe, pobór wody ze studni
 profesjonalna pompa ogrodowa
 zraszanie
 uk ady przemys owe
 myjki

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +50 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 6 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.37 0.75 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 1” GW
Wydajno do 70 l/min
Ci nienie pracy do 5 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
Wirnik: technopolimer lub br z (wersja OT)
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/NBR

Dost pne wykonania specjalne: uszczelnienie mechaniczne TC/TC/EPDM, hydraulika eliwo + br z
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Pompy samozasysaj ce zwi kszonej wydajno ci INOX (M600 M700)

Popularne pompy samo odpowietrzaj ce si , w wykonaniu korpusu ze stali nierdzewnej AISI 304 i z
wbudowanym e ektorem.
Popularne rozwi zanie w uk adach dostarczania wody pitnej wymagaj cych wi kszej wydajno ci.
Cech szczególn tego produktu jest wysoka jako – pompy realnie produkowane we W oszech.
Wysoko ssania do 9 m s upa wody.

Zastosowania:

 domowe zestawy hydroforowe, pobór wody ze studni z wysok wydajno ci
 uk ady przemys owe wymagaj ce pompy samozasysaj cej

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +50 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 6 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Moc silnika: 1.1 kW – 2.2 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 1” GW
Wydajno do 170 l/min
Ci nienie pracy do 6.5 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
Wirnik: technopolimer lub stal nierdzewna
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/NBR
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Pompy samozasysaj ce do wody brudnej AP97 / AP98

Pompy samozasysaj ce, wymagaj ce zalania tylko podczas pierwszego uruchomienia, pó niej
posiadaj ce zdolno samo zasysania i wyd u onej pracy bez przep ywu cieczy oraz w warunkach
zasysania sporych ilo ci powietrza do uk adu.

Wirnik otwarty umo liwia zastosowanie pompy
do cieczy zawieraj cych cia a sta e.
Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny (nie
wymaga stosowania zaworu na ruroci gu).

Dost pna jest wersja pompy AL1 w wykonaniu z
wolnym wa em (bez silnika), do monta u
w asnego nap du np. hydraulicznego.

Zastosowanie:

 transfer wody mi dzy zbiornikami,
wymagaj cy pompy samozasysaj cej

 transfer wody z rzeki z ze stawów
 pompowanie wody brudnej i zanieczyszczonej
 odwadnianie
 prze adunek zbiorników
 wsz dzie tam gdzie istnieje du e ryzyko zapowietrzania klasycznych pomp

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +90 °C (opcja do +120°C)
Maksymalne ci nienie korpusu: do 10 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.75 kW – 2.2 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: 2” GW
Wydajno do 40 m3/godz.
Ci nienie t oczenia do 1.9 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200
Wirnik: technopolimer lub br z (wersja OT)
Wa : stal nierdzewna 1.4028 (AISI 420)
Uszczelnienie mechaniczne: W glik krzemu/ceramika/NBR
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Pompy z bate CF / CFP

Pompy z bate o zaz bieniu zewn trznym przeznaczone do transferu oleju nap dowego, olejów
hydraulicznych, myd a i innych cieczy o zwi kszonej lepko ci oraz niekorozyjnych w stosunku do eliwa
szarego i stali w glowej oraz br zu.

Konstrukcja pompy umo liwia samo zasysanie do 8
metrów s upa wody i chwilow prac „na sucho”
podczas zasysania.

Pompy CFP w standardzie posiadaj zabudowany na
korpusie nastawny zawór chroni cy przed wzrostem
ci nienia w instalacji, cz sto u ywany do
ustabilizowania ci nienia pracy pompy i regulacji
wydatku.

Maksymalna lepko cieczy podczas ci g ej pracy: do
500 cSt

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +60 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 14 bar
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.37 kW – 0.55 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: ¾” lub 1” GW, w zale no ci od modelu
Wydajno do 20 l/min
Ci nienie t oczenia do 14 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200
Z batki: stal w glowa, br z
Wa : stal w glowa
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Pompy monoblokowe IR/IR M/IRX

Od rodkowe pompy monoblokowe, normalnie ss ce – zabudowa
„krótka” zaprojektowane dla oszcz dno ci miejsca w instalacji.
Wymiary korpusu zgodne z norm EN733.

 Konstrukcja typu „back pull out”, dzi ki temu silnik
mo e zosta wysuni ty z pompy bez konieczno ci
demonta u z ruroci gów.

 W standardzie wa ze stali nierdzewnej AISI431 (stal DUPLEX dla wersji kwasoodpornych) i
przewymiarowane, kryte o yska co zmniejsza ha as i wyd u a czas niezawodnej eksploatacji.

 Hydraulika pompy zosta a zaprojektowana z u yciem oprogramowania CFD, dzi ki temu
uzyskano wysok sprawno i pompy s zgodne z aktualnymi normami energii ERP.

 Silniki w standardzie maj mo liwo pracy z falownikiem. W wersjach pompy do 15kW
istnieje mo liwo dostarczenia pompy z bezpo rednio zabudowanym falownikiem (na silniku
pompy).

 Silnik elektryczny w klasie izolacji F, klasa szczelno ci IP55
 Pow oka epoksydowa dla korpusu pompy i silnika – przeznaczona do kontaktu z wod pitn .
 Producent pomp: SAER, W ochy – markowe i niezawodne urz dzenia, realnie produkowane

we siedmiu W oskich fabrykach producenta. Komponenty europejskie.

Typowe zastosowania:
 obiegi cieczy w uk adach ch odzenia, wentylacji i klimatyzacji
 dostarczanie wody procesowej w przemy le i gospodarce komunalnej
 rolnictwo, transfer wody i cieczy o niewielkim zanieczyszczeniu

Zakres typoszeregu:
 pompy o mocy w zakresie od 0.37kW do 45kW, klasa sprawno ci IE3 oraz IE2 (wykonania

dost pne dla pomp pracuj cych z falownikiem)
 silniki 2 biegunowe (2900 obr./min) i 4 biegunowe (1450 obr./min), mo liwe nietypowe

wykonania napi cia i cz stotliwo ci zasilania dost pne w relatywnie szybkim terminie
 wydajno do 450 m3/godz., ci nienie pracy do 12.9 bar (parametry maksymalne)
 wyj cie t oczne od DN32 do DN125
 temperatura pracy od 15°C do +90°C (standard), w opcji do 120 °C
 wykonanie materia owe z eliwa (standard), br zu morskiego (IR M) oraz stali kwasoodpornej

AISI316L (IRX) i DUPLEX (IRXD).
 dost pne warianty uszczelnienia mechanicznego i uszczelek dla ró nych mediów
 oprócz standardowych charakterystyk istnieje mo liwo dopasowania pompy „idealnie” do

punktu pracy poprzez fabryczne stoczenie wirnika, umo liwia to tak e prac z cieczami o
podwy szonej g sto ci i lepko ci
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Pompy monoblokowe IR/IR M/IRX – skrócony opis techniczny

Zakres stosowania:
 Maksymalne ci nienie w korpusie pompy: 10 bar w standardzie (opcjonalne 16 bar)
 Zakres temperatur pompowanej cieczy: 15°C do +90°C w standardzie (dost pna wersja

+120°C)
 Zakres temperatur otoczenia: 10°C do +40°C w standardzie (dost pne wersje dla innego

zakresu temperatur)
 Klasa korozyjno ci C3M (standard), C5M opcjonalnie
 Maksymalna wielko cia sta ych w cieczy – do 3mm i 85g/m3, w zale no ci od modelu
 Maksymalny czas pracy na zamkni tym zaworze za pomp : 5 minut
 Mo liwa praca w pozycji poziomej lub pionowej (silnik u góry)
 Kierunek obrotów: zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrz c od strony nap du

Wykonanie pompy IR – standardowe:
korpus pompy: eliwo szare EN GJL 250
wirnik: eliwo szare EN GJL 250 lub br z, w zale no ci do modelu
wa stal nierdzewna AISI431 (1.4057)
uszczelnienie mechaniczne dwukierunkowe – dobór w zale no ci od pompowanej cieczy
uszczelki EPDM (FPM dla br z)
przy cza ko nierzowe DN PN10/16

Dost pne opcje silnika:
niestandardowe napi cie i cz stotliwo
zintegrowany falownik dla silników do 15kW
wbudowany termistor PTC
zestaw sond PT100 (1 dla uzwojenia + 2 do o ysk)
grza ka anty kondensacyjna
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Pompy wysokosprawne in line „L” – przy cza w jednej osi

Pompy wirowe od rodkowe z przy czami w jednej osi (cz sto
znane te jako pompy obiegowe tzw. in line) przeznaczone do
cyrkulacji cieczy zimnych i gor cych.

Wykonanie w zgodno ci z norm 2009/125/CE (ErP)

Wi kszo modeli dost pnych w klasie MEI>0,7 (pompy
energooszcz dne)

Zastosowanie:

 obiegi cieczy w uk adach klimatyzacji, wentylacji i ciep ownictwa
 obiegi cieczy w przemy le
 systemy po arowe
 podnoszenie i utrzymywanie ci nienia w instalacjach

Zakres typoszeregu:

 przy cza gwintowane i ko nierzowe DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100, DN125, DN150
 wydajno maksymalna do 800 m3/godz.
 ci nienie t oczenia do 90 m s upa wody
 zakres temperatur cieczy od 15°C do +140°C w standardzie
 zakres temperatury otoczenia od 10°C do 40°C w standardzie (na zapytanie inne wersje)
 projektowane korpusu PN16 (dla rozmiaru do DN50 dost pne wykonanie PN25) dla pomp

ko nierzowych i 10 bar dla pomp gwintowanych

Cechy serii pomp obiegowych „L”:

 korpus z eliwa sferoidalnego (EN GJS 500), znacznie lepsze w a ciwo ci w stosunku do eliwa
szarego przy pracy w podwy szonej i obni onej temperaturze

 wa ze stali nierdzewnej AISI 431 (1.4057) lub DUPLEX (1.4362)
 dwukierunkowe uszczelnienie mechaniczne EN12756
 dost pne wersje z falownikiem zabudowanym na silniku (L IVE)
 dopuszczalna wielko zanieczyszcze do 3 mm, w ilo ci do 65 g/m3 (dla pomp z silnikiem o

pr dko ci obrotowej 2900 obr./min) oraz w ilo ci do 85 g/m3 (dla silników 1450 obr./min)
 maksymalny czas pracy na zamkni tym zaworze za pomp : 5 minut (dla wody, 20°C)
 najwy sza sprawno hydrauliki, modele spe niaj ce zakres normy MEI > 0.7
 dost pne ponad 170 modeli urz dze wykonanych z ró nych materia ów hydrauliki i

uszczelnie
 wykonania materia owe z eliwa sferoidalnego, br zu i stali kwasoodpornej AISI316

kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrz c od strony silnika
 pow oka epoksydowa z certyfikatem do zastosowania z wod pitn , klasa korozyjno ci C3M

(na yczenie klasa C5M dost pna)
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Cechy silnika:

 silniki 2 i 4 biegunowe, w klasie sprawno ci IE3, przeznaczone do pracy z falownikiem
 silniki 1 faz (dost pne a do mocy 4kW) i 3 faz, wykonanie przemys owe
 klasa izolacji F, klasa szczelno ci IP 55
 standardowe napi cie dla pomp <= 4kW 230/400V (D/Y), >=5.5kW 400/690V (D/Y)
 dost pne wykonania specjalne napi cia i cz stotliwo ci (typu np. 500V, 60Hz)

Dost pne wykonania uszczelnienia mechanicznego:

 AQ1EGG (standard – grafit z antymonem/w glik krzemu/EPDM ciecze czyste i gor ce)
 Q1Q1VGG (w glik krzemu/w glik krzemu/FKM – oleje i ciecze zanieczyszczone)
 BQ1EGG (grafit/w glik krzemu/ EPDM – niektóre aplikacje chemiczne)

Uszczelki dost pne w wariancie EPDM lub FKM (Viton).

Pozycje monta u:

Poziomo w linii ruroci gu – silnik na górze Pionowo
Rodzaje sprz enia silnika z pomp :

Pompy monoblokowe – wirnik na wale silnika
(dla rozmiaru do DN65)

Pompy ze sprz g em sztywnym
(dla rozmiaru DN80 i wi kszych)
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Pompy obiegowe wersja L IVE z zabudowanym falownikiem
Falownik zabudowany na silniku pompy steruje pr dko ci obrotow silnika w celu dopasowania
parametrów pracy pompy do uk adu.

Zalety rozwi za z falownikiem:

 oszcz dno energii (ró nica w poborze mocy rz du 1kWh przy ci g ej pracy 24 godz./dob to
oszcz dno ci rz du kilku tys. z w kosztach eksploatacji)

 powolny rozruch i zatrzymanie pompy
 zmniejszone uderzenia hydrauliczne
 wi ksza trwa o podzespo ów

Zalety szczególne rozwi za SAER:

 prosty i funkcjonalny system programowania oparty na
samoadaptacji

 w standardzie zabezpieczenia:
o przed sucho biegiem
o wy czeniem pompy
o przeci eniem pr dowym
o nierówno ci faz
o zbyt wysokim/niskim napi ciem
o termiczne silnika
o termiczne falownika

 w standardzie grza ka anty kondensacyjna
 korpus silnika wykonany z aluminium dla sprawnego odprowadzania ciep a
 mo liwo pracy wielopompowej

W przypadku falowników o mocy > 7.5kW dodatkowe cechy:

 wysokosprawny wymiennik ciep a dla jeszcze lepszego ch odzenia
 programowanie mo liwe przez protokó MODBUS, kablem szeregowym RS485
 praca wielopompowa w systemie bezprzewodowym Blue connect
 sonda temperatury PT100 (dost pne jako opcja)
 wej cia analogowe ( 0 10V DC, 4 20 mA)
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Pompy obiegowe wersja L IVE z zabudowanym falownikiem – skrócony opis techniczny

Cechy falownika:

1 – zakres napi cia
2 – cz stotliwo
3 – maksymalna moc silnika
4 – napi cie wyj ciowe falownika
5 – cz stotliwo wyj ciowa falownika
6 – maksymalny pr d wej ciowy
7 – maksymalny pr d wyj ciowy
8 – typ logiki sterowania (V/f lub wektorowy)
9 – interfejs u ytkownika (wy wietlacz 2x16)
10 – sposób komunikacji z innymi falownikami
11 – zakres pomiaru ci nienia
12 kompatybilne przetworniki ci nienia
13 – typ ch odzenia (silnikowe / obce ch odzenie)
14 – klasa szczelno ci
15 – temperatura otoczenia (pracy)
16 – temperatura otoczenia (transport i przechowywanie)

Dost pne przetworniki ci nienia (na yczenie):

typ K3: 0 3 bar / 4 20mA
typ K5: 0 5 bar / 4 20mA

typ K16: 0 16 bar / 4 20mA
typ K25: 0 25 bar / 4 20mA

Dost pny przep ywomierz: na zapytanie (4 20mA)
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Pompy obiegowe wersja L IVE z zabudowanym falownikiem – skrócony opis techniczny

Funkcje pracy – pompy z falownikiem:

Sta e ci nienie – regulator PID

Zapewnia prac ze sta ym, ustawionym ci nieniem wybranym przez u ytkownika, wymaga
zamontowania przetwornika ci nienia

Sta a ró nica ci nie (Pd Ps)

Zapewnia prac ze sta ró nic ci nie pomi dzy dwoma czujnikami ci nienia (jeden po stronie
ssawnej, drugi po stronie t ocznej) lub z czujnika ci nienia ró nicowego
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Pompy obiegowe wersja L IVE z zabudowanym falownikiem – skrócony opis techniczny

Sta a pr dko obrotowa

Sta a pr dko pracy ustalona przez u ytkownika, stosowana w przypadku braku przetwornika
ci nienia

Praca w trybie wielopompowymmaster slave

Kontrola pracy zestawu kilku pomp, maksymalnie 8 urz dze , po czonych równolegle (dost pne dla
pomp 7.5kW i wi cej), po czenie kablem szeregowym lub Bluetooth
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Pompy obiegowe wersja L IVE z zabudowanym falownikiem – skrócony opis techniczny

Sta y przep yw

System zapewnia prac ze sta ym wydatkiem pompy, sygna z przep ywomierza 4 20mA

Tryby dodatkowe:

Kontrola ci nienia na ssaniu

W takim wariancie system operuje na podstawie czujnika ci nienia zlokalizowanego na ssaniu pompy

Kontrola temperatury

System wykorzystuje wtedy do sterowania sond temperatury



szczegó owy katalog techniczny do pobrania na stronie:WWW.POMPYSAER.PL

22

Pompy wielostopniowe poziome OP
Procesowe pompy wielostopniowe przeznaczone dla podnoszenia ci nienia w uk adach wody czystej i
nawadniania. Dzi ki zastosowaniu odlewów zamiast wyt aczanych elementów hydrauliki w wi kszych
modelach (OP50 65 100), s to urz dzenia kilkukrotnie trwalsze i mniej zawodne w eksploatacji w
stosunku do typowych urz dze , na co dowodem jest tak e mo liwo regularnej pracy przy wysokich
ci nieniach.

Ekonomiczna alternatywa dla pomp pionowych wielostopniowych.

Zastosowania:

 zwi kszanie ci nienia w
instalacjach pompowych

 dostarczanie wody pod
ci nieniem, w przemy le

 uk ady ch odzenia
 nawadnianie
 uk ady filtracji
 uk ady mycia i p ukania

Zakres stosowania:

Zakres temperatur cieczy: od 15 °C do +90 °C
Maksymalne ci nienie korpusu: do 16 bar (w zale no ci od temperatury medium)
Temperatura otoczenia dla silnika: do 40 °C
Dost pne ró ne warianty wykonania uszczelnienia mechanicznego i uszczelek

Inne cechy konstrukcyjne i parametry:

Moc silnika: 0.55 kW – 22.0 kW
Zasilanie: 1~, 230V lub 3~ 400V (50/60Hz)
Przy cza gwintowane: DN32 DN50 DN65 DN80 DN100
Wydajno do 1900 l/min
Ci nienie pracy do 16 bar

Wykonanie materia owe:

Korpus pompy: eliwo szare EN GJL 200 (OP), stal kwasoodporna AISI316L (OPX)
Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 (OP32 OP40), eliwo/br z (OP50 OP65), stal kwasoodporna AISI316L
(OPX)
Wa : stal nierdzewna 1.4057(AISI 431)
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/ceramika/EPDM



szczegó owy katalog techniczny do pobrania na stronie:WWW.POMPYSAER.PL

23

Pompy wielostopniowe monoblokowe MKM
Pompy wielostopniowe kompaktowych rozmiarów, normalnie ss ce, przeznaczone do
podnoszenia ci nienia w ma ych zestawach hydroforowych, systemach nawadniania,
myjniach i zastosowaniach wymagaj cych zwi kszenia ci nienia pracy.

Zakres typoszeregu:

 silniki o mocy 0.75 do 4kW, 2900 obr./min, klasa izolacji F, klasa szczelno ci IP55
 zasilanie 1~ i 3~
 wydajno maksymalna do 13 m3/godz.
 Wysoko podnoszenia do 136,5 m s upa wody
 Temperatura cieczy od 15°C do 90°C
 Maksymalne ci nienie korpusu do 25 bar (ko nierze okr g e), do 16 bar (ko nierze

owalne)

Cechy konstrukcyjne:

 kompaktowe rozmiary
 normowe uszczelnienia mechaniczne EN12756
 wa chroniony panewkami z materia u o wysokiej odporno ci na wycieranie
 podwójny pier cie ochronny dyfuzora, materia samosmarowny
 dost pne wykonania z falownikiem zabudowanym na pompie
 wykonania z przy czami gwintowanymi, owalnymi lub ko nierzowymi
 kierunek obrotów silnika przeciwny do ruchu wskazówek zegara, patrz c od strony nap du
 produkowane w 100% we W oszech i zgodne z dyrektyw ErP (urz dzenia energooszcz dne)

Budowa:

 podstawa – eliwo szare EN GJL 250
 korpus, wirniki, dyfuzory – stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 wa stal nierdzewna AISI 431 (1.4057)
 uszczelnienie mechaniczne dwukierunkowe zgodne z EN12756, grafit/w glik krzemu/EPDM
 uszczelki EPDM

Mo liwo monta u w poziomie (mo liwy zakup dodatkowej podstawki).
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Pompy wielostopniowe MK / MKX

Popularne pompy wielostopniowe, normalnie ss ce, przeznaczone do podnoszenia
ci nienia w systemach dostarczania wody pitnej i przemys owej, systemach
nawadniania, myjniach i aplikacjach wymagaj cych wy szych ci nie pracy.

Zakres typoszeregu:

 silniki o mocy do 55 kW, 2900 i 1450 obr./min, klasa izolacji F, klasa
szczelno ci IP 55

 zasilanie 1~ i 3~ 50Hz, dost pne warianty napi cia i cz stotliwo ci (np.
500V, 60Hz)

 wydajno maksymalna do 110 m3/godz.
 Wysoko podnoszenia do 394 m s upa wody
 Temperatura cieczy od 15°C do 120°C
 Maksymalne ci nienie korpusu do 25 bar (ko nierze okr g e), do 16 bar

(ko nierze owalne)
 Dost pne wersje z wolnym wa em, bez nap du – do zabudowy pod silnik

normowy

Cechy konstrukcyjne:

 Zintegrowane o ysko kompensuj ce si y osiowe, pozwala to na stosowanie
standardowych silników normowych bez dodatkowego o yska osiowego i wyd u a ywotno

 normowe uszczelnienia mechaniczne EN12756
 wa chroniony panewkami z materia u o wysokiej odporno ci na wycieranie
 podwójny pier cie ochronny dyfuzora, materia samo smarowny
 dost pne wykonania z falownikiem zabudowanym na pompie (do 15kW)
 wykonania z przy czami ko nierzowymi lub owalnymi
 kierunek obrotów silnika przeciwny do ruchu wskazówek zegara, patrz c od strony nap du
 produkowane w 100% we W oszech i zgodne z dyrektyw ErP (urz dzenia energooszcz dne)

Budowa – seria MK

 podstawa, cznik, górna pokrywa – eliwo szare EN GJL 250
 korpus, wirniki, dyfuzory – stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 wa stal nierdzewna AISI 431 (1.4057)
 uszczelnienie mechaniczne dwukierunkowe zgodne z EN12756, grafit/w glik krzemu/EPDM
 uszczelki EPDM
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Dost pne wersje wykonania:

MKX – pompa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI316, wirniki i dyfuzory odlewane dla MK50 i
wi kszych, rozwi zanie o bardzo wysokiej odporno ci korozyjnej, uszczelki FKM

PMK – pompy bez silnika, do zabudowy z normowym silnikiem elektrycznym

MK IVE – pompa z zabudowanym falownikiem na silniku (dost pne do mocy 15 kW)

Warianty uszczelnienia mechanicznego:

 BQ1EGG (wykonanie standardowe grafit/w glik krzemu/EPDM)
 BQ1VGG (grafit/w glik krzemu/FKM )
 U3U3VGG (w glik wolframu/w glik wolframu odporne na wycieranie)
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Pompy wielostopniowe TM/TMB
Zastosowanie:

 Aplikacje wymagaj ce wysokich ci nie pracy
 Obieg wody ch odz cej
 Nawadnianie
 Zasilanie urz dze ci nieniowych
 Instalacje filtracji, mycia i uk ady dostarczania wody przemys owej
 Odwadnianie kopal
 Energetyka, ciep ownictwo, przemys ci ki – rozwi zania procesowe
 Pompy w wykonaniu odlewanych elementów hydrauliki – konstrukcja o wieloletniej trwa o ci

mechanicznej
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Pompy poziome wielostopniowe serii TM

Pompa z przy czem ssawnym zlokalizowanym
osiowo (w osi wa u) i przy czem t ocznym
promieniowym. Popularny typoszereg do
typowych zastosowa .

 Wydajno do 850 m3/godz.
 Wysoko podnoszenia do 642 m
 Moc silnika do 710 kW
 Ci nienie pracy PN40 lub PN63
 Temperatura cieczy od 15°C do 120°C

Mo liwo zmiany pozycji portów ssawnych i
t ocznych.

Pompy serii TMB

Pompa z przy czem ssawnym i t ocznym
zlokalizowanym promieniowo. Wa podparty jest
na przewymiarowanych o yskach, obustronnie.
Jest to rozwi zanie do najwy szych ci nie i
najwy szej trwa o ci. Zwi kszona odporno na
wycieranie.

 Wydajno do 850 m3/godz.
 Wysoko podnoszenia do 642 m
 Moc silnika do 710 kW
 Temperatura cieczy od 15°C do 120°C
 Ci nienie pracy PN40 lub PN63

Mo liwo zmiany pozycji portów ssawnych i
t ocznych.

Pompy pionowe wielostopniowe serii TMV

Pompy pionowe do instalacji w miejscach o ograniczonym miejscu
zabudowy. Mo liwo zmiany pozycji portów ssawnych i t ocznych.

 Wydajno do 310 m3/godz.
 Wysoko podnoszenia do 403 m
 Moc silnika do 250 kW
 Temperatura od 15°C do 120°C
 Ci nienie pracy PN40 lub PN63
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Agregaty pompowe TMZ/TMBZ

Kompletne zespo y pompowe z silnikiem
marki Europejskiej lub importowanym,
umiejscowione na ramie, wersja ze
sprz g em elastycznym.

Dla pomp TM80 i TM100 dost pny
wariant z ko nierzem SAE do monta u
silnika diesel.

Wykonania silników elektrycznych:

Silniki asynchroniczne z zewn trznym ch odzeniem (TEFC)
Klasa izolacji F
Klasa szczelno ci: IP55
Cz stotliwo : 50/60Hz
Napi cie zasilania: std 220 240V, 1~ (do 4kW), 380 415/660 770V (5.5kW i wi cej),
specjalne wykonania napi cia dost pne
Temperatura otoczenia: 40°C (dost pne wersje specjalne)
Opcje: wbudowane PTC, grza ka anty kondensacyjna, czujniki o ysk i wibracji

Cechy konstrukcyjne:

Komponenty pompy odpowiedniej grubo ci zapewniaj ce bardzo d ug ywotno mechaniczn i
znacznie wy sz odporno na d ugotrwa e dzia anie w warunkach wysokich ci nie pracy.

Ka dy stopie po redni wyposa ony w swój korpus, dyfuzor i wymienne pier cienie chroni ce przed
wycieraniem. Zaprojektowane do najci szych warunków i ci g ej pracy.

Wysokosprawna hydraulika projektowana przy udziale najnowszego oprogramowania CFD.

W standardzie wa ze stali kwasoodpornej AISI 431 o wysokiej odporno ci na si y dzia aj ce na pomp ,
wraz z wymiennymi tulejami w istotnych miejscach. Opcjonalnie dost pny w wykonaniu DUPLEX i
AISI630.

Wzmocnione o yskowanie od strony nap du, o wysokiej sztywno ci.

Dodatkowe panewki chroni ce wa przed wycieraniem.

Zewn trzne elementy do wygodnej regulacji monta u stopni po rednich.

W standardzie uszczelnienie sznurowe PTFE z wygodn regulacj .
Dost pne uszczelnienie mechaniczne.

W pompach TMB wa podparty jest na o yskach z obu stron.

W standardzie pow oka pompy umo liwiaj ca stosowanie urz dzenia do pompowania wody pitnej.

Przy cza ssawne pompy PN16, przy cza t oczne PN40 lub PN63 (opcja), w zale no ci do wersji.

Mo liwo obrotu portów ssawnych umiejscowionych promieniowo co 90°, w obu kierunkach
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Dost pne wykonania uszczelnienia mechanicznego:

 BQ1EGG (standard –grafit/w glik krzemu/EPDM ciecze czyste i gor ce)
 Q1U3VGG (w glik krzemu/w glik wolframu/FKM – oleje i ciecze zanieczyszczone)
 U3U3KGG (w glik wolframu/w glik wolframu/ KALREZ – niektóre aplikacje chemiczne)

Uszczelki dost pne w wariancie EPDM lub FKM (Viton)

Budowa pompy wielostopniowej TM..:

1) System redukcji si osiowych – wywa one
elementy, uk ad wyrównania ci nienia (rurka
powrotna)

2) Dyfuzor ostatniego stopnia zaprojektowany w
sposób zmniejszaj cy si y promieniowe

3) Dost pne ró ne konfiguracje uszczelnie
mechanicznych oraz uszczelnienie sznurowe

4) Przewymiarowane o yska, z elementami
ochronnymi – mniejszy ha as i d ugi okres
eksploatacji, wykonanie smarowane smarem
sta ym lub w k pieli olejowej

5) Pier cienie cierne wirnika (przedni i tylny),
atwe do wymiany i chroni ce dyfuzor, stopnie
pompy i wirniki

6) Dla wersji TM – przy cze ssawne z dyfuzrem
wst pnym zapewniaj cym lepsze w asno ci
anty kawitacyjne

7) Panewki lizgowe w celu kompensacji si
osiowych

8) Pompy TM i TMV wyposa one w panewki o zmniejszonym wspó czynniku tarcia
9) Gwarantowane parametry zgodnie z ISO 9906:2012 Grade 3B (na yczenie inne normy)
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Pompy i agregaty pompowe wirowe NCB/NCBZ

Pompy wirnikowe NCB zgodne z wymiarami wg normy EN733 (DIN24255) oraz wi ksze jednostki,
przewy szaj ce zakres normy (NCBK).

Wersja NCB..Z to kompletne agregaty pompowe (pompa + sprz g o + os ona sprz g a + silnik + rama)

Zastosowanie: Uk ady ch odzenia, mycia, nawadniania, obieg cieczy procesowej w HVAC i przemy le
ci kim, podnoszenie ci nienia w uk adach mycia i filtracji, dostarczanie wody pitnej i przemys owej
oraz inne typowe zastosowania.

Zakres temperatury cieczy: 15°C do 120°C
Maksymalna ilo cz stek sta ych: do 125 g/m3 (w zale no ci od modelu i wykonania materia owego)
Maksymalny czas pracy na zamkni tym zaworze za pomp : 2 minuty
Maksymalne ci nienie korpusu: PN10 lub PN16

Dost pne wykonania materia owe:

 eliwo szare
 eliwo sferoidalne
 stal kwasoodporna AISI316L
 br z
 stal kwasoodporna SUPER DUPLEX
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Pompy i agregaty pompowe wirowe NCB/NCBZ – skrócony opis techniczny

Cechy konstrukcyjne:

 Korpus pompy i gniazdo o yska zaprojektowane dla wysokiej ywotno ci i wytrzyma o ci pod
k tem si dzia aj cych na te elementy.

 Przy cza ko nierzowe zgodne z norm PN10 lub PN16
 Dost pny wariant pompy z wymiennymi pier cieniami cieralnymi korpusu i wirnika
 Wirniki zamkni te, kana owe wysokosprawna hydraulika zoptymalizowana przy

wykorzystaniu oprogramowania CFD. Wirniki wywa ane dynamicznie
 Dost pne ró ne warianty uszczelnienia mechanicznego oraz uszczelnienie sznurowe
 o yska w standardzie s przewymiarowane i chronione przed wp ywem czynników

zewn trznych, w standardzie smarowane smarem sta ym, za dop at o yska w k pieli
olejowej

 Wa w standardzie ze stali nierdzewnej AISI431, wysoka odporno na ugi cie, w miejscach
potencjalnego wycierania zastosowane tuleje ochronne. Na yczenie dost pny wa w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej DUPLEX lub AISI630

 Konstrukcja typu back pull out – mo liwo demonta u cz ci pompowej bez demonta u
korpusu z ruroci gu

 Odpowiedni kszta t cz ci ssawnej zapewnia nisk warto NPSHr pompy, co z kolei zapewnia
dobre w asno ci ssawne pompy i prac bez kawitacji

 Pompy realnie produkowane w Europie, we w oskiej fabryce SAER

Wykonania silników elektrycznych:

 Silniki asynchroniczne z zewn trznym ch odzeniem (TEFC)
 Klasa izolacji F
 Klasa szczelno ci: IP55
 Cz stotliwo : 50/60Hz
 Napi cie zasilania: std 220 240V, 1~ (do 4kW), 380 415/660 770V (5.5kW i wi cej),

specjalne wykonania napi cia dost pne
 Temperatura otoczenia: 40°C (dost pne wersje specjalne)
 Opcje: wbudowane PTC, grza ka anty kondensacyjna, czujniki o ysk i wibracji
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Budowa – pompy NCB
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Budowa – NCBK
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Pompy dwustrumieniowe SPLIT CASE z korpusem dzielonym

Pompy dwustrumieniowe dzielone osiowo

Konstrukcyjnie jedne z najbardziej niezawodnych
urz dze w klasie pomp wirowych:

 zbalansowanie si dzia aj cych na uk ad
 niski poziom wibracji
 wa podparty z obu stron
 wirnik z przep ywem dwustrumieniowym

zapewnia mniejsze obci enie si ami wa u,
o ysk, stabilny przep yw

 hydraulika zaprojektowana z u yciem oprogramowania CFD – pompy wysokiej sprawno ci
 niski poziom NPSHr pompy

Zakres stosowania:
 uk ady obiegu wody ch odz cej i ciep owniczej w przemy le ci kim, chemicznym, górnictwie
 instalacje przesy owe wody w przemy le stoczniowym
 instalacje niezawodnych pomp przeciwpo arowych
 dostarczanie wody przemys owej
 nawadnianie wielkopowierzchniowe
 transfer wody z wysok wydajno ci (nawet do 10 000 m3/godz.)
 temperatura cieczy od 15°C do +120°C

Wykonania materia owe Zakres parametrów
 eliwo szare
 br z morski
 stal kwasoodporna
 wykonanie soloodporne DUPLEX i SUPERDUPLEX

 wydajno do 10 000 m3/godz.
 wysoko podnoszenia do 180m
 ci nienie pracy do PN25
 zakres przy czy DN125 – DN500
 pompy jedno i dwustopniowe
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Pompy dwustrumieniowe SPLIT CASE z korpusem dzielonym – cechy konstrukcyjne

1,2 – dwa pier cienie cieralne dla ochrony wirnika i korpusu przed zu yciem
3 – wa ze stali kwasoodpornej, z wymienn tulej pod uszczelnieniem sznurowym lub
mechanicznym, tuleja z dodatkowym uszczelnieniem typu „O” zwi kszaj cym skuteczno konstrukcji

4,8 – obudowa/korpus pompy zaprojektowany uwzgl dniaj c zmniejszenie si promieniowych

5 – uszczelnienie sznurowe (standard) lub mechaniczne (dost pne jako opcja)

6 – doskonale wywa ony wirnik (statycznie i dynamicznie) wykonany z jednego odlewu,
dwustrumieniowy (przep yw rozdzielony w celu uzyskania bardziej równomiernego dzia ania
wyst puj cych si ), o yska nie wymagaj zastosowania dodatkowego elementu oporowego

7 – o yska przewymiarowane (zaprojektowane na 100 000 godzin normalnej pracy), smarowane
smarem, komora o yska oddzielona od wody i odpowiednio uszczelniona








