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NGA

االستعمال و التركيب
هذه المضخة ينصح باستعمالها في ضخ المياه النظيفة و غير المحتوية

على مكونات كيمياوية ضارة بالمواد التي صنعت منها المضخة. 
إن فكرة تصنيع المروحة من النوع المفتوح يسمح باستعمالها لضخ سوائل غير 

صافية نسبيا بدون أن يؤدي ذلك إلى انسداد المروحة.
 نظرا لهذه الميزة فإن مضخات سلسلة  NGA  تجد إستعماال خاصا في الميدان 

الصناعيʽ في تحويل مياه القنواتʽ الوديانʽ األحواضʽ إلى آخره. 
تركيب المضخة يجب أن يكون في مكان مغلق أو على األقل محمى من التقلبات 

الجوية.

حسب الطلب
مضخات كهربائية بمروحة من التكنوبوليمر (بالستيك) •
مانع التسرب ميكانيكي خاص •
مواصفات كهربائية أخرى أو 60 هارتز •

ضمان 
شهادة ضمان لمدة سنتين حسب شروطنا العامة للمبيعات

ميدان التشغيل
اإلنتاجية إلى حد 350 ل/دقيقة (21 م³/ساعة) •
قوة الدفع إلى حد 20 م •

حدود التشغيل
إرتفاع مستوى السحب إلى حد 7 م •
درجة حرارة السائل من -10 إلى +90 درجة  •

(بالنسبة للنوعية مع مروحة من التكنوبوليمر +40 درجة)
درجة الحرارة الجوية من -10 إلى حد +40 درجة •
الضغط الداخلي األقصى 6 بار •
مرور أجسام  صلبة معلقة إلى حد Ø 10 مم •
• S1 التشغيل المتواصل

التطبيق و أنظمة السالمة
EN 60034-1

IEC 60034-1

CEI 2-3

شهادات

مضخات كهربائية طاردة مركزية مع مروحة مفتوحة
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EN ISO 9906 App. A . اإلختالف المسموح به بالمقارنة مع منحنى معطيات التشغيل طبقا لقانون Q =  اإلنتاجية   H = مجموع اإلرتفاع   HS = إرتفاع مستوى السحب 

50 هارتز n=2900 دورة/دقيقة HS=0 م المنحنيات و معطيات التشغيل  

القوةالنوع
Q

036912151819.521م³/ساعة

050100150200250300325350ل/دقيقةحصانكيلوات3 مراحلمرحلة واحدة

NGAm 1BNGA 1B0.550.75
Hمتر

18171614.51310.586

NGAm 1ANGA 1A0.7512019.51816.51512.51086
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مواصفات التصنيعالمكوناتالترتيب

حديد الزهرʽ مجهز بفتحات لولبية  حسب إيزو 228/1جسم المضخة1

الحديد غير القابل للصدأ AISI 304الغطاء2

مروحة مفتوحة من الحديد غير القابل للصدأ AISI 316المروحة3

الحديد الصلب غير القابل للصدأ  EN 10088-3 - 1.4104عمود المحرك4

الموادالعمودمانع التسربمانع التسرب الميكانيكي5
ثابتةالقطرالنوع إيلستوميرالحلقة المتحركةالحلقة ال

AR-14مم Ø 14غرافيت الخزفNBR

ZZ / 6203 ZZ 6203الوسادة6

الطاقةالمضخة الكهربائيةمكثف الكهرباء7
(V 110)(V 230  -  V 240)مرحلة واحدة

NGAm 1B16 μF 450 VL60 μF 300 VL

NGAm 1A20 μF 450 VL60 μF 300 VL

NGAm: مرحلة واحدة 230 فولت – 50  هارتز مع حراري  لحماية المحرك مندمج في اللفة.المحرك الكهربائي8

NGA: 3 مراحل 230/400 فولت – 50 هارتز

IE2 (IEC 60034-30) المضخات المجهزة بمحركات 3 مراحل تتميز بمردودها العالي حسب درجة ⇐
  .F  العازل: درجة –

.IP 44 :الحماية –
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الحاويةالتجميعالنوع

عدد
المضخات 

 H
(مم)

عددكغ
المضخات 

 H
(مم)

كغ
3~1~3~1~3 مراحلمرحلة واحدة

NGAm 1BNGA 1B701415910840112218014401340

NGAm 1ANGA 1A701415920850112218014501350

الوزن و المقاييس

السحب الكهربائي

الصناديق / التعبئة

التيار الكهربائي (3 مراحل)النوع

3V 230V 400V 690V 240V 415V 720 مراحل

NGA 1BA 3.3A 1.9A 1.1A 3.2A 1.85A 1.1

NGA 1AA 3.7A 2.1A 1.2A 3.7A 2.1A 1.2

التيار الكهربائي (مرحلة واحدة)النوع

V 230V 240V 110مرحلة واحدة

NGAm 1BA 5.6A 5.3A 11.2

NGAm 1AA 6.2A 6.0A 12.0

كغالمقاييس ممالفتحاتالنوع

3DN1DN2afhh1h2nn1ws~1~3 مراحلمرحلة واحدة

NGAm 1BNGA 1B
1½"1½"41297227921351901605010

12.711.8

NGAm 1ANGA 1A12.811.9

V=فولت A=أمبار




