Agregaty pompowe
Pompy spalinowe do odwodnień,
ścieków i usuwania skutków powodzi

Wielozadaniowe, samozasysające agregaty
pompowe przeznaczone do pompowania
zróżnicowanych mediów
Zastosowania
 Odwodnienia powierzchniowe
 Usuwanie skutków powodzi i podtopień, akcje

ratownicze, odwadnianie terenów zalanych
 Wyposażenie jednostek Straży Pożarnej
 Pompowanie wody czystej, brudnej, szlamu
i ścieków
 Odwadnianie igłofiltrami (pompy serii MPD)

Możliwe wykonania
 wersje na kołach bez homologacji
 wersje na ramie
 wersje na ramie montowane na przyczepie z homologacją,
także w opcji oplandeczonej z miejscem na osprzęt.
Wszystkie warianty dostępne w wykonaniu z silnikami spalinowymi
(diesel) oraz elektrycznymi, z opcją wyciszoną.

Konstrukcja pomp opartych na półotwartym wirniku o
dużym wolnym przelocie, przeciwdziała zatykaniu i daje
możliwość pompowania zróżnicowanych cieczy, szlamu
i ścieków.

Wersje Geco MPD ze wspomaganiem
próżniowym
Modele MPD oparte są o pompy odśrodkowe o
bardzo wysokiej sprawności współpracujące
z nowoczesną, wydajną i bezobsługową pompą
próżniową. Pompa próżniowa pozwala na
uruchomienie
pompowania
bez
jakiegokolwiek zalewania linii ssawnej
czy korpusu pompy, jest odporna na
absorbowanie wilgoci.Jej obecność
zwiększa także możliwości w zakresie
głębokości zasysania.
Specjalnie zaprojektowana pompa odśrodkowa
pozwala na uzyskiwanie o 15-20% większych
wydajności niż większość rozwiązań konkurencyjnych
o tej samej wielkości przyłączy i mocy silnika.

Serie SPD oraz S oparte o pompy samozasysające
Modele Geco SPD oraz Victor serii S to bardzo ekonomiczne w
zakupie wersje agregatów opartych o pompy samozasysające
pozwalające na szybkie uruchomienie pompowania już po
częściowym zalaniu korpusu niewielką ilością wody. Nie jest
wymagane zalewanie linii ssawnej. Uproszczona, trwała konstrukcja
i minimalna liczba modułów składowych maksymalnie ułatwia
konserwację i ogranicza możliwość awarii. Opcja modułu
smarującego uszczelnienie pozwala na wydłużoną pracę na sucho.

Agregaty pompowe spalinowe do odwodnień
i usuwania skutków powodzi
Rekomendowane modele agregatów pompowych dla działań odwodnieniowych
i przeciwpowodziowych
Model

Wlot /
Wylot

Geco Power SPD 6/12

150 mm

Geco Power SPD 6/18

150 mm

Victor Pumps S150

150 mm

Geco Power MPD 6/20

150 mm

Victor Pumps S201

200 mm

Geco Power MPD 8/23

200 mm

Geco Power MPD 8/37

200 mm

Wydajność
Maks.wys.
Wolny
Masa na kołach
maksymalna podnoszenia przelot wirnika bez homologacji

280

m3/godz.

4660 l/min.

340 m3/godz.
5660 l/min.

320

m3/godz.

5330 l/min.

470 m3/godz.
7830 l/min.
540 m3/godz.
9000 l/min.

650 m3/godz
10830 l/min.

750m3/godz.
12500 l/min.

21m

45 mm

560 kg

24m

63 mm

600 kg

28m

50 mm

600 kg

23m

45 mm

800 kg

30m

57 mm

900 kg

29m

60 mm

1250 kg

37m

55 mm

1350 kg

Silnik
[kW]
Lombardini 9LD625-2
12kW /1800 RPM
VM Motori 2105 E2
18 kW/ 1500 RPM
Hatz 2M41L
2000RPM 22kW
VM Motori 2105 E2
20 kW/ 1500 RPM
Hatz 4M41L, 37kW
1800RPM
Hatz 3M41
23kW/ 1600 RPM
Hatz 4M41
37kW/ 1800 RPM

Uwagi

Wspomaganie
próżniowe
75m3/godz

Wspomaganie
próżniowe
75m3/godz
Wspomaganie
próżniowe
75m3/godz

Modele o innych wydajnościach, a także w wersji elektrycznej dostępne na zapytanie. Masa wersji na kołach bez homologacji.

Wyposażenie agregatów

Osprzęt ssawny i zrzutowy

Standardowo agregaty wyposażone w zawory zwrotne, wakuometr, manometr (wersje SP),
licznik godzin pracy, wodoszczelna osłona akumulatora, wskaźnik poziomu paliwa,
odpowietrzenie zbiornika paliwa. Opcje: moduł smarowania uszczelnienia, modyfikacje zaczepu,
przyczepy z homologacją, oświetlenie stanowiska pracy 12V.

Charakterystyka wydajności agregatów

Wraz z agregatem proponowana jest
kompletacja osprzętu ssawno-zrzutowego
pozwalająca na efektywne uruchomienie
i prowadzenie pompowania w różnych
warunkach. Średnice osprzętu i ilości
przyłączy
ssawnych/zrzutowych
są
dostosowane
do
możliwości
i charakterystyki agregatu.
Przykładowa kompletacja osprzętu
agregatów
Króciec ssawny+zrzutowy pompy, kosz
ssawny z szybkozłączem, łączniki
ssawno/zrzutowe 4x3mb lub więcej,
kolektor zrzutowy na 2, 3 lub 4 linie
strażackie Storz H110mm., rozdzielacze
Storz H110/2xH75, redukcje H110/H75,
zaślepki.
W uproszczonej wersji agregaty mogą być
uzbrojone wyłącznie w zwielokrotnione
wejścia/wyjścia typu strażackiego Storz
H110m.
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