Laboratorní čerpadla JESSBERGER
Hospodárné a bezpečné řešení k čerpání kyselin a louhů se jmenuje Laboratorní čerpadla JESSBERGER.

Výhody:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čerpání řídkých, neutrálních, agresivních a hořlavých kapalin
Vhodné k čerpání z úzkohrdlých nádrží, průměry čerpacích trubic 25, 28 nebo 32 mm
Bezucpávkové čerpací trubice z polypropylenu (PP) a ušlechtilé oceli DIN 1.4571 (NIRO)
Hřídel z ušlechtilé oceli DIN 1.4571 nebo HC
Snadná obsluha lehkou váhou celého čerpadla
Čerpací trubice je snadno odnímatelná od motoru
Bezúdržbové čerpadlo, snadno k vyčištění
U každé čerpací trubice možnost volby hadicového hrdla ½“ nebo ¾“
Bohaté příslušenství

Délky čerpacích trubic:
• JP-125 : 500, 700 a 1000 mm
jiné délky na přání možné

• JP-128 : 500, 700 a 1000 mm

• JP-132 : 700, 1000 a 1200mm

Motorové pohony:
Elektrický:
Univerzální motory JP-120, 230V – 250W, 50Hz, dvojitá izolace, IP24, 5m napájecí kabel s vidlicí, vypínač,
tepelná ochrana, s možností regulace otáček, pro trubice JP-125 a JP-128.
Univerzální motory JP-140, 230V – 450W, 50Hz, dvojitá izolace, IP24, 5m napájecí kabel s vidlicí, vypínač, tepelná
ochrana, s možností regulace otáček, pro trubice JP-132.
Pneumatický: Vzduchem poháněný motor JP-AIR1 s tlumičem hluku a mosazným kulovým ventilem k
dávkování napájecího vzduchu a tím k regulaci čerpaného výkonu čerpadla, výkon 300W při max. tlaku 6 barů
napájecího tlaku, pro trubice JP-325, JP-328 a JP-332.
Technická data: Udané hodnoty jsou maximální, platí pro vodu při 18°C a volném výtoku

Typ

JP-125

JP-128

JP-132

materiál trubice

PP

PP/SS 1.4571

PP/SS 1.4571

výkon

20 l/min

40 l/min

49 l/min

výška

5m

9m

10 m

max. viskozita

200 mPas

400 mPas

400 mPas

průměr trubic

25 mm

28 mm

32 mm

délka trubic

500/700/1000 mm

500/700/1000 mm

700/1000/1200 mm

hmotnost

2 kg

2 - 3 kg

2 - 3 kg

JP-125/128/132 PP

JP-120/140

JP-128/132 NIRO

JP-AIR 1

