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Konštrukcia

Čerpadlá Blackmer System One® - garancia výrobcu

Čerpadlá určené pre náročnú prevádzku. 
Odolávajú vibráciám, prevádzju ďaleko od BEP....
Frame LD17 s poznámkami.

Päť ročná záruka na silovú časť čerpadla - kozlík – ak počas piatich rokov od dodania čerpadla System One® bude mať silová časť čerpadla 
poruchu (ložiská, hriadeľ, labyrinty...), výrobca na svoje náklady dodá poškodený diel Táto záruka sa vzťahuje na dodávku jedného dielu na 
dotknutý kozlík a neobsahuje prácu. *

Mikrometrické matice 
pre presné nastavenie 
polohy obežného 
kolesa.

Celistvý hriadeľ (bez 
puzdra) je veľmi 
odolný voči 
priehybom. 
Najnižší L3/D4 
pomer v priemysle.

Uzamykací 
krúžok zadných 
ložísk  pre pevné 
upevnenie polohy 
ložísk a 
minimalizáciu 
axiálnej vôle

Veľká olejová zátka 

pre jednoduché 
dolievanie oleja. Zátka 
minimalizuje nečistoty    
a vlhkosť.

System One® labyrintové 
tesnenia pposkytujú 
doživotnú tesnosť a ochranu 
ložísk. V prípade potreby sa 
menia iba okrúžky. 

Presné odliatky 

shladký povrch  
pre lepšiu účinnosť.

Predimenzované 
ložiská 7310 (pr) s 
uhlovým stykom sú 
základom vysokej 
spoľahlivosti týchto 
čerpadiel (API 610).

Príruba pripravená pre lucernu 
adaptéra C-Frame (NEMA) 
alebo D-Flange (IEC) v prípade 
použitia adaptéra je motor vždy 
ustavený. .

Dve magnetické zátky
zabezpečujú čistenie oleja od 
kovových a magnetických 
nečistôt.

Oporná noha umožňuje rozobrať 
čerpadlo bez toho, aby sa kozlík 
prevaľoval. Opravuje sa v polohe ako 
sa rozobral. 

Olejoznak                         
pre neustále 
monitorovanie hladiny 
oleja. 

Plávajúci filter 
neustále pri prevádzke 
čistí olej.

Stedová opora slimáka                
je nastaviteľná vo všetkých 
smeroch pre prispôsobenie sa 
potrubiam. 

Opcia je teplomer oleja 
indikuje pri zvýšení teploty 
možné problémy.

Veľká 
upchávková 
komora (v ponuke 
as so škrtiacim 
púzdrom z grafitu).
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