
KDFU

Pompa zanurzeniowa

U ycie
Osadowa pompa zanurzeniowa jest przeznaczona do pompo-
wania wody zanieczyszczonej resztkami b!ota, gliny, piasku, 
od!amkami kamieni i podobnymi materia!ami wywo!uj"cymi 
efekt #cieralno#ci z ca!kowit" zawarto#ci" zanieczyszcze$ max. 
30 % masy.
Max. temperatura pompowanej cieczy ...........................40 ° C
Max. g&sto#' pompowanej cieczy ........................1200 kg.m-3

Warto#' PH w zakresie ...........................................5 - 7,5 pH
Maksymalne zanurzenie pompy ......................................10 m
Pompa mo(e pracowa' w pozycji pionowej, a tak(e w pozio-
mej i pochy!ej. Mo(na j" równie( wykorzysta' w budownictwie, 
przy pracach wykopowych oraz melioracyjnych, przy usuwa-
niu nast&pstw powodzi, np. odwodnianie zatopionych piwnic 
itd. Pompy nie s" przeznaczone do pompowania wody, która 
zawiera oleje b"d) w&glowodory.

Konstrukcja
Pompy s" jednostopniowe a wraz z silnikiem elektrycznym 
tworz" jedn" ca!o#'. Wirnik jest umieszczony w !o(yskach wal-
cowych z t!uszczowym smarowaniem. W uzwojeniu silnika s" 
zamontowane bimetaliczne kontrolery ciep!a, chroni"ce przed 
uszkodzeniem. W przypadku przedostania si& wody z cz&#ci 
hydraulicznej silnik elektryczny jest chroniony mechaniczn" 
uszczelk" ze sta!ym olejowym zamkni&ciem i smarowaniem 
z misy olejowej.

Wykonanie!materia"owe
G!ówne cz&#ci pompy s" wykonane z nast&puj"cych materia!ów:
Wirnik * stal specjalna
Wa! * stal nierdzewna
+ruby wirnika * stal nierdzewna
Obudowa, zewn&trzne #ruby * stal nierdzewna
Wi&kszo#' cz&#ci pompy jest wykonana z lekkiego alumini-
owego stopu oraz ze stalowych pokrytych gum" listew z du(" 
wytrzyma!o#ci" mechaniczn".

Warianty!u ycia
U(ycie pompy typu 80-KDFU jest rozszerzone o mo(liwo#' se-
ryjnego po!"czenia tych dwóch pomp na tzw. szeregowe po!"c-
zenie pomp. Chodzi o sytuacj&, kiedy jedna pompa jest niewy-
starczaj"ca na wypompowanie cieczy na znaczn" wysoko#'. 
Szeregowe po!"czenie wymaga niewielkiego dostosowania 
technicznego. W tym celu do!"czamy potrzebny zestaw cz&#ci 
- dostosowan" pokryw& ss"c" i krótki w"( z szybkoz!"czka-
mi. Warunkiem wykorzystania szeregowo po!"czonych pomp 
jest to, aby wi&ksza cz&#' z ca!kowitej wysoko#ci przypada!a 
górnej pompie, w przeciwnym razie poprzez dzia!anie ss"ce 
dosz!oby do nieprawid!owego funkcjonowania oraz do zmniej-
szenia wydajno#ci zestawu.

Oprzyrz#dowanie
1. Kabel zasilaj"cy o d!ugo#ci 15 m.
2.  T!ocz"cy w"( po(arniczy o d!ugo#ci 20 m z zamontowany-

mi pó!z!"czami na obu ko$cach, typ 65-KDFU i 80-KDFU, 
w przypadku typowych rozmiarów 100-KDFU i 125-KDFU 
w"( jest przymocowany do kolana ss"cego a drugi jego 
koniec jest wyposa(ony w z!"czk&.

3.  Zestaw narz&dzi do monta(u zawiera klucze p!askie, na-
stawne z uchwytem oraz klucz hakowy przeznaczony do 
szybkoz!"czki, ewentualnie nasad& stra(ack".

4.  Drugi zestaw do pompy 80-KDFU zawieraj"cy wirnik 
o #rednicy 130 mm oraz pokryw& ss"c" /na zamówienie9.



Informacyjny!przekrój!pompy

Numeracja pozycji wed!ug DIN 24 250
074 misa olejowa
143 sito ss"ce
149 dyfuzor
156 kolano ss"ce
160.1 dno misy olejowej
162 pokrywa ss"ca
162.1 pokrywa ss"ca
230 wirnik

321.1 !o(ysko dolne
321.2 !o(ysko górne
350.1 doln !o(yskowy korpus
350.2 górno!o(yskowy korpus
412 uszczelnienie pokrywy
420 pier#cie$ uszczelniaj"cy Gufero
433 mechaniczna zatyczka /uszczelnienie9
550 podk!adka 8,4
71; w"( 1 metr

73; szybkoz!"czka
805 stator /stojan9 silnika elektrycznego
811 korpus stojana
818 wirnik silnika elektrycznego
826.1 wylot kabli
835 klema
;20 nakr&tka M8

PO$%CZENIE!SZEREGOWE



Dane!techniczne
Typ pompy 65-KDFU 80-KDFU 100-KDFU 125-KDFU
wirnik otwarty, wielop!atkowy
przepustowo#' pompy Æ mm 5

#rednica wirnika * normalna 
 * na zamówienie

mm
mm

130
-

150
130

150
-

170
-

silnik elektryczny jednofunkcyjny

moc znamionowa P2 kW 1,5 3 3 10

izolacja i pokrywa T<. F= IP 68   10 m

napi&cie * normalne 
 * na zamówienie

U
U

V
V

400
-

400
500

400
-

400
-

cz&stotliwo#' f Hz 50

ilo#' faz 3

Pr"d przeci"(eniowy * max. przy napi&ciu 400 V
 * przy napi&ciu 500 V

I
I

A
A

4
-

7,5
6

9
-

19
-

obroty n min*1 2800 2800 2800 2800
Kabel zasilaj"cy H07 RN-F 6G1 6G2,5
Szyjka ss"ca * normalna
 * na zamówienie

DN
DN

mm
mm

52 75
-

110
52

Waga wraz z kablami m kg 32 43 48 90

Pompy musz" by' zabezpieczone przed przeci"(eniem. Warto#' pr"du przeci"(eniowego jest podana w tabelce.

Regionalno!&!informacyjny!diagram!pompy
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Rozmiary

65-KDFU + 80-KDFU 100-KDFU + 125-KDFU

typ
wykonanie 

!"czki 
ss"cej


