אביזרים נלווים למשאבות
מצוף חשמלי  10מטר  ABS KS10ניאופרן

מחיר
₪
710

מצוף חשמלי  20מטר  ABS KS10ניאופרן

1,050

תאור

מצוף חשמלי  10מטר  MAC 3ניאופרן

710

מצוף חשמלי  5מטר  KEYמילוי/ריקון PVC

240

מצוף חשמלי  10מטר  KEYמילוי/ריקון PVC

280

משקולת ברזל למצוף חשמלי

100

פרסוסטט  1.3-12בר

300

פרסוסטט לחץ נמוך

650

מחבר  5דרך ברונזה

75

מחבר  5דרך כרום ניקל

180

מד לחץ "½ 0-16 2בר

55

רגש אופטי המיועד לעצור את פעולת המשאבה
במקרה של חוסר מים  .ניתן להרכבה על פקק
המילוי הנמצא בחלק העליון של המשאבה
באזור של האטם המכני.

תאור
לוח חשמל למשאבה בודדת עד
 0.75כ"ס דגם QDR/05
לוח חשמל למשאבה בודדת 1.5 -2
כ"ס דגם QDR/15
לוח חשמל  HYD1001למשאבה
בודדת עד  4קוו"ט ישיר לקו
לוח חשמל HYD1001למשאבה
בודדת עד  11קוו"ט כוכב משולש
לוח חשמל  HYD1001למשאבה בודדת
 15-18.5קוו"ט כוכב משולש

לוח חשמל  HYD1001למשאבה
בודדת  22-30קוו"ט כוכב משולש
לוח חשמל לזוג משאבות 1.5 -2
כ"ס דגם 9QDR 2/15
לוח חשמל  HYD1002לזוג
משאבות עד  4קוו"ט ישיר לקו

מחיר
₪
4,200
4,300
4,940
6,200
12,100
17,900
7,540
7,540

לוח חשמל  HYD1002לזוג
משאבות עד  11קוו"ט כוכב משולש

11,500
15,600

בקר אלקטרוני GENYO / DOMINO

890

לוח חשמל  HYD1002לזוג
משאבות עד  15קוו"ט כוכב משולש
לוח חשמל  HYD1002לזוג משאבות
 18.5-22קוו"ט כוכב משולש

26,500

כרטיס לבקר GENYO / DOMINO

670

תוספת בלוח להגנת חום מנוע
מודול הגנת לחות בלוח למשאבה
טבולה
מיכל התפשטות  20ליטר  25בר

5,500

מיכל התפשטות  24ליטר  10 /בר

490

250

ממברנה למיכל התפשטות  24ליטר

400

130

320
320
345

מיכל התפשטות  24ליטר  16 /בר
מיכל התפשטות נירוסטה  24ליטר /
 10בר
מיכל התפשטות  60ליטר  10 /בר

1,100

1,600

מיכל התפשטות  100ליטר  10 /בר

2,750

מיכל התפשטות  200ליטר  10 /בר

4,630

640

מיכל התפשטות  300ליטר  10 /בר

5,500

מיכל התפשטות  500ליטר  10 /בר

9,200

מיכל התפשטות פיבר  150ליטר  8בר

4,250

2,100

900

מחבר שן  1¼" X 40לצינור גמיש  40מ"מ
למשאבת DOC
מחבר שן  2" X 60לצינור גמיש
 60מ"מ למשאבת DOMO
קיט חיבורים לצינור גמיש
 60מ"מ למשאבת DOMO
צינור גמיש  40מ"מ למשאבת
( 1¼" DOCמטר)
צינור גמיש  60מ"מ למשאבת
( 1½" -2" DOMOמטר)
צינור גמיש  70מ"מ למשאבת "½( 2מטר)
צינור גמיש  75מ"מ למשאבת "( 3מטר)
צינור גמיש  89מ"מ למשאבת "( 3מטר)
סט חיבור מהיר " KAMLOK 3לצינור
גמיש  75מ"מ
סט חיבור מהיר " KAMLOK 2לצינור
גמיש  60מ"מ
אלחוזר פלסטי "¼ 1קפיצי לDOC-

240

אלחוזר קפיצי מנירוסטה "1

500

אלחוזר פלסטי  1¼" ABSלניקוז

600

אלחוזר קפיצי מנירוסטה "¼1

550

אלחוזר פלסטי  1½" ABSלניקוז

650

אלחוזר קפיצי מנירוסטה "½1

600

אלחוזר פלסטי  2" ABSלניקוז

780

אלחוזר קפיצי מנירוסטה "2

980

אלחוזר כדורי לביוב "¼ 1מיציקת ברזל

600

מסנן נירוסטה לאלחוזר "1"-2

160

אלחוזר כדורי לביוב "½ 1מיציקת ברזל

650

מסנן נירוסטה לאלחוזר "2.5"-3

440

אלחוזר כדורי לביוב " 2מיציקת ברזל

1,120

מסנן נירוסטה לאלחוזר "4

550

40
50

210

480

אלחוזר כדורי לביוב " 3מיציקת ברזל

2,250

אלחוזר כדורי לביוב " 4מיציקת ברזל

3,000

אלחוזר כדורי לביוב " 6מיציקת ברזל

3,800

 – I-ALERTמד רעידות למשאבה
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1,650

1,900

4,500

אביזרים נלווים למשאבות
 – LOWARAמערכת בקרת מפלס דיגיטלית דגם NR4
מערכת בקרה דיגיטלית להפעלת משאבות מים וביוב בארבע נקודות הפעלה
שונות על ידי מדידה באמצעות גשש אולטרה-סוני או גשש לחץ בעלי
יציאת זרם  0/4-20mAאו מתח .0-10V
הבקר מצויד בארבע נקודות כפולות – הפסקה והפעלה כל אחת.
הפעלה והפסקת המפסקים מתוכנתת באמצעות מקלדת בעלת ארבעה
מקשים ולוח תצוגה דיגיטלי הנמצאים בחזית הבקר.
לוח התצוגה מראה באופן שוטף בצורת טקסט כתוב את גובה פני המים
במאגר ואת המצב של כל אחד מהמפסקים (מופעל או מופסק).
תכונות נוספות :החלפת תורנויות בין המשאבות .זיכרון  EEPROMהמאפשר שמירת הנתונים גם בהפסקת חשמל.
גודל פיזי קטן  91×91מ"מ ודרגת הגנה .IP54
בקר 9,600 :PS4
₪
גשש לחץ2,100 :
₪

 - LOWARAרגש אופטי להגנת עבודה בחוסר מים
רגש אופטי המיועד לעצור את פעולת המשאבה במקרה
של חוסר מים לאחר זמן תגובה של  10שניות שנקבע
מראש .הרגש בנוי מגוף נירוסטה  316וכיפת זכוכית
זעירה בראשו ומצוייד בכבל חשמלי באורך  2מטר.
הרגש ניתן להרכבה על פקק המילוי הנמצא בחלק העליון
של המשאבה הרב דרגתית באזור של האטם המכני.
מחיר₪ 2,100 :

 - LOWARAרגש רעידות I- ALERT
רגש המודד את רעידות המשאבה וגם כולל התרעה במידה
והמשאבה עוברת את רמת הרעידות המותרת .
מחיר₪ 4,500 :
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