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Scuba
Feljebb és  
azon túl
Az új Scuba egy kompakt merülő motoros 
szivattyú a Xylemtől, amely új szintre 
emeli a megbízhatóság és a rugalmasság 
fogalmát a kutak vízellátásának, tartályok 
és víztárolók, locsolórendszerek és 
nyomás növelők terén. A Scuba csendes, 
kompakt, többfokozatú szivattyú nagy 
teljesítménnyel és korrózió tűréssel, 
melynek célja, hogy segítse az embereket 
elsősorban háztartási, kisebb közösségi 
megoldásokkal és a mezőgazdasági 
alkalmazások terén.
A SCUBA szivattyúnak igény szerint 
ivóvíz-hitelesített változata is elérhető.

Ez tökéletesen alkalmassá teszi 
magánkutak vagy tartályok lakossági 
használatára, a SCUBA DRY verzió a kút 
külső részén, mint egy zajmentes felszíni 
nyomásfokozó szivattyú funkcionál.
Ideális választás öntözéshez,
 víz tavakból, árokból vagy tartályból 
történő kinyerésére, valamint háztartási 
kertek öntözésére vagy esővíz 
betakarításra.
A Scuba könnyűipari felhasználásra is 
alkalmas, autómosó rendszerekben a 
víz újra felhasználására, vagy gépek és 
tartályok szűrésére.

Range Overview 
Power: 0.55kW up to 2.2kW
Head up to: 100 m
Flows up to: 11.5 m3/h

Maximum immersion depth: 20m
Temperature of pumped liquid: 0 °C to 40 °C
Maximum permissible quantity of sand: 25 g/m3

Variable speed option available
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Friss ivóvíz

Elérhető ivóvíz-hitelesített változatban 
is igény szerint.

Kényelem

Hangtalan üzem a maximális komfortért

Állandó nyomástartás alkalmazás

Könyű telepíthetőség

Gyorcsatlakozós villamos kábel és 
úszókapcsoló

Robosztus szívócsonk a biztonságos 
telepítéshez

Kiegyensúlyozott emelő szem a könnyű 
kezelhetőségért

“Plug and pump” megoldás, köszönhetően 
a beépített kondenzátornak és a 
motorvédelemnek 1 fázisú
modell esetén

Rugalmasság

Az úszókapcsoló bármikor installálható, 
akár a műhelyben, akár a szivattyú 
telepítésének a helyén

Személyre szabható kábelhossz

Raktározási költségek csökkentése

Megbízhatóság

Korrózió álló nyomócsonk

Áldozati andó ki a szivattyú élettartamának 
növelésére nehéz üzemi körülmények 
között

Nagy kopásállóságú, homoktúrű 
járókerekek

Lézer gravírozott adattábla az adatok 
hosszú távú megőrzésének érdekében

Fenntarthatóság

Nagy hatásfokú hidraulika

100% újrahasznosítható karton csomagolás

Rövid útmutató szállítva a termékkel

Online elérhető beüzemelési és 
karbantartási utasítás
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Esővíz
betakarítás

Merülj bele
Scuba végtelen
megoldások
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A SCUBA tökéletes magán kutakhoz,
tartályok és ciszternák ivóvíz
ellátásához, valamint az esővíz 
betakarításához
vagy csendes nyomásnöveléshez
az új SCUBA DRY verzióval.

Csendes nyomás
fokozás

Talajvíz kivétel
ásott kutakból

Vízellátás és
nyomásfokozási megoldások
több alkalmazásra:
háztartási, öntözési és
ipari felhasználásra.
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Teljesítmény tartomány

Fő funkciók Száraz telepítésű verzió

A nagy teljesítményű 5”-os Scuba sorozat
 rozsdamentes acél merülőmotoros 
szivattyú, melyek akár 12 m3/h 
térfogatáram és 100 m emelőmagasságot 
szolgáltatnak maximálisan 2.2 kW 
teljesítmény mellett.  A villanymotor
a szállított folyadék által hűtött, és 
a beépített kondenzátornak, valamint a 
beépített hővédelemnek köszönhetően 
nem szükséges vezérlő szekrény
a szivattyú használatához.
Az új szállítófej egyedülálló precíziós 
öntéssel készült alkatrész
rozsdamentes acélból, mely extrém
korrózióállóságot és robosztus
csatlakoztathatóságot biztosít. Minden 
szivattyú nagy hatékonyságú hidraulikával
 és kopásálló járókerekekkel szerelt, 
amelyek biztosítják a hosszútávú stabil 
teljesítményt.
Ha tengerpart menti területeken 
használják, az áldozati anódkészlet 
tartozéka is meghosszabbítja az 
élettartamot a korrózió elleni védelem 
mellett.

- Szállítási fej rozsdamentes acélból
- Gyorscsatlakozós kábelek az egyszerű      
  javításért és telepítésért

- Igény szerint ivóvíz-hitelesített       
 változatban is

- Magas hatásfokú, homoktűrő hidraulika
- Lézer gravírozott adattábla

A SCUBA DRY verzió a megfelelő választás
esővíz tartályokba történő beépítéshez,
esővíz betakarításhoz, vagy kúthoz és 
víztárolóhoz a nyomás növelésére. A 
motort a szivattyúzott folyadékkal hűtjük.
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Tartozékok

A gyakorlati gondolkodás hosszú távú
szolgáltatás a SCUBA-tól. A Xylem által
kifejlesztett lehetőségek és alkatrészek
lehetővé teszik, hogy testreszabja és 
maximalizálja a termék teljesítményét.

Külső indító és üzemi 
kondenzátoros
verzió

• Konfigurálható kábelhossz 
• Konfigurálható elektromos             
csatlakozó

 

Áldozati anód 
tartozék készlet

• Növeli a szivattyú élettartamát durva
környezeti körülmények között 

• Könnyű telepíthetőség

Úszókapcsoló 
tartozék csomag

•  Az úszókapcsoló installálható 
a műhelyben vagy akár a 
telepítési helyén.

•  Könyű telepíthetőség

Úszó szívócsonk készlet száraz 
telepítésű Scubához

• Csökkenti a potencális szennyeződések bejutását a 
szivattyúba
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1) A növények azon szövete, amely a vizet a gyökerekből felfelé szállítja
2) Vezető globális víztechnológiai vállalat

Globális csapatunk egy közös cél érdekében dolgozik: hogy innovatív megoldásokat nyújtsunk a világ vízzel kapcsolatos 
kihívásaira. Munkánk középpontjában olyan új technológiák megalkotása áll, amelyek a jövőben tökéletesítik a víz 
felhasználásának, megőrzésének és újrafelhasználásának módjait. Termékeink és szolgáltatásaink továbbítják, kezelik, 
ellenőrzik és visszajuttatják a vizet a környezetbe, valamint segítünk ügyfeleinknek abban, hogy hatékonyabban 
használhassák a vizet lakó- és kereskedelmi épületeikben. A Xylem piacvezető portfóliója intelligens mérést, hálózati 
technológiákat és fejlett adatelemzési megoldásokat kínál a víz-, elektromos és gáz közmű szolgáltatásokhoz. Több mint 
150 országban ápolunk stabil és hosszú távú kapcsolatot ügyfeleinkkel, akik a piacvezető márkákat, a szakértelmet és az 
innovációt ötvöző, fenntartható megoldásokat kínáló vállalatként ismernek bennünket. 

Látogasson el a www.xylem.com oldalra, és tudjon meg többet arról, hogyan segíthet Önnek a Xylem.

Xylem |’zīl  m|e

Xylem Water Solutions Kft. fenntartja a módosítás jogát előzetes tájékoztatás nélkül.
Lowara, Xylem bejegyzett védjegyek, amelyeket a Xylem Inc. vagy leányvállalatai tulajdonolnak.

További tudnivalók és műszaki támogatás
Xylem Water Solutions Kft.

2045 Törökbálint, Tópark utca 9.
Tel. (+36) 23 445 700


