SCALA1 plne nahrádza
čerpadlo MQ. Jej výhodami
je dvojitá zostava čerpadiel,
inteligentné uvedenie do
činnosti a riešenie
problémov.

MQ

SCALA1

Nízka hlučnosť

Tichý chod: hladina hluku < 55 dB(A) vďaka motoru
chladenému čerpanou kvapalinou

≤

Tichý chod: hladina hluku < 55 dB(A) vďaka motoru chladenému
čerpanou kvapalinou

Riešenie „všetko v jednom“

Jednoduchý výber: skutočný posilňovací systém so všetkými
komponentmi zladenými tak, aby pracovali ako systém

=

Jednoduchý výber: skutočný posilňovací systém so všetkými
komponentmi zladenými tak, aby pracovali ako systém

Pevná konštrukcia

Jednoduchá montáž: flexibilné (nastaviteľné) pripojenie,
kompaktná veľkosť - V: 320 mm, Š: 218 mm, D: 570 mm

=

Jednoduchá montáž: flexibilné (nastaviteľné) pripojenie,
kompaktná veľkosť - V: 316 mm, Š: 202 mm, D: 466 mm

Vonkajšia montáž

Bezpečná voľba: IP54 možno inštalovať vonku, spoľahlivý za
každých prevádzkových podmienok, nevyžaduje uzavretý
priestor

=

Bezpečná voľba: IPX4D možno inštalovať vonku, spoľahlivý za
každých prevádzkových podmienok, nevyžaduje uzavretý priestor

Pokročilé funkcie

Bezpečná voľba: ochrana proti chodu nasucho

≤

Bezpečná voľba: ochrana proti chodu nasucho, anticyklácia
a maximálna doba chodu čerpadla znižujú riziko poškodenia v
dôsledku úniku. Externý spínač.

Inteligentné uvedenie do
činnosti a riešenie problémov

<

Bezpečná voľba: Bluetooth pripojenie k smartfónu umožňuje
jednoducho uviesť do činnosti pokročilé funkcie a zdvojenú
montáž čerpadla. Alarmy s časovým údajom vzniku poruchového
stavu umožňujú inteligentné riešenie problémov so systémom.
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Max. 8 barov
Vstupný tlak
Max. 4 bary [SCALA1 3-35]
Max. 3 bary [SCALA1 3-45] Max. 2 bary [SCALA1 5-55]

Tlak v systéme

Max. 7,5 baru
Vstupný tlak max. 3 bary

≤

Hmotnosť

MQ 3 - xx: 13 kg

≤

Scala1 3-45: 12 kg
Scala1 5-55: 14 kg

≤

Čerpadlo je vybavené flexibilnými prípojkami s uhlom náklonu
±5°, ktoré uľahčujú pripojenie vstupného a výstupného potrubia.
Samonasávacia prípojka väčších rozmerov pre rýchle a
jednoduché plnenie.

<

SCALA1 3-35 P1 = 720 W
SCALA1 3-45 P1 = 910 W
SCALA1 5-55 P1 = 1200 W

Montáž

Vypúšťacia prípojka je flexibilná a možno ju nakloniť o 5°.

Spotreba energie P1 [W]

MQ 3-35
MQ 3-45

Maximálna teplota prostredia
Maximálna teplota kvapaliny

45 °C
35 °C

P1 = 850 W
P1 = 1050 W

55 °C
45 °C

