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TOP MULTI

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

مكونات كيمياوية ضارة بالمواد التي صنعت منها المضخة.
تها فإن هذه المضخات تتماشى مع  اإلمداد المائي  يّ نظرا لمردودها المرتفع و مصداق
المنزلي من األحواضʽ الخزانات أو اآلبار العميقة نسبياʽ الستخراج مياه األمطار من 

الخزانات للسقي باليد أو لتغذية  شبكة الريʽ إلى آخره.

حقوق التصنيع- العالمات – النوعيات
®TOP MULTI عالمة مسجلة  •

• e-00050929-F نوع أوروبي مسجل تحت رقم

حسب الطلب
مضخة كهربائية بدون مفتاح عائم خارجي •
مواصفات كهربائية أخرى أو 60 هارتز •

ضمان 
شهادة ضمان لمدة سنتين حسب شروطنا العامة للمبيعات

ميدان التشغيل
اإلنتاجية إلى حد 120 ل/دقيقة (7.2 م³/ساعة) •
قوة الدفع إلى حد 42 م •

حدود التشغيل
عمق التركيب إلى حد 10 م تحت سطح الماء •
درجة حرارة السائل تصل إلى حد +40 درجة •
مرور األجسام الصلبة المعلقة إلى حد  Ø 1.3 مم •
مستوى التفريغ إلى حد 22 مم من القاع •
• S1 التشغيل المتواصل

التطبيق و أنظمة السالمة
مجهزة ب:

– سلك كهربائي طوله 10 م
– مفتاح مع عائم خارجي

EN 60335-1

IEC 60335-1

CEI 61-150

EN 60034-1

IEC 60034-1

CEI 2-3

شهادات

مضخات كهربائية غاطسة متعددة المراوح 
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feet
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50 هارتز n=2900 دورة/دقيقة المنحنيات و معطيات التشغيل  

EN ISO 9906 App. A . اإلختالف المسموح به بالمقارنة مع منحنى معطيات التشغيل طبقا لقانون Q =  اإلنتاجية   H = مجموع اإلرتفاع    

النوع
مرحلة واحدة

القوة
Q

00.61.21.82.43.03.64.24.85.46.06.67.2م³/ساعة

0102030405060708090100110120ل/دقيقةحصانكيلوات

TOP MULTI 20.550.75
Hمتر

4240383430241811.55

TOP MULTI 30.550.7533323129.52825.52320.518151284
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TOP MULTI
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ZZ - C3 / 6201 ZZ 6202الوسادة 8

مكثف الكهرباء9

الطاقة
(V 230  -  V 240)(V 110)

12.5 μF 450 VL30 μF 250 VL

المحرك الكهربائي10

TOP MULTI: مرحلة واحدة 230 فولت – 50  هارتز مجهز بواقي 

المحرك
 F  العازل: درجة –
IP 68  :الحماية –

سلك كهربائي11

⇐ من 10 م  من نوع "H07 RN-F" مع قابس من نوع شوكو

مفتاح مع عائم خارجي12

شبكة مع حامل المطاط13

حامل المطاط Ø 35 مم

غطاء أنبوبي14

لولبي "¼1  حسب إيزو 228/1 مع صمام مجهز"بكالبيه"

مواصفات التصنيعالمكوناتالترتيب

مادة التكنوبوليميرو مع األلياف الزجاجيةʽ مزّودة بفتحة دفع لولبية حسب إيزو 228/1جسم فتحة الخروج1

مادة التكنوبوليميرو مع األلياف الزجاجية جسم المضخة و شبكة السحب2

الحديد غير القابل للصدأ AISI 304قميص المحرك3

نوريل GFN2Vمروحة4

نوريل GFN2V مجهزة بحلقات ضد التآكلموزع السائل5

الحديد الصلب غير القابل للصدأ  EN 10088-3 - 1.4104عمود المحرك6

مانع التسرب مزدوج مع غرفة الزيت بينهما7

الموادالموضعالعمودمانع التسرب
ثابتةالقطرالنوع إيلستوميرالحلقة المتحركةالحلقة ال

AR-13Rمم Ø 13غرافيتالخزفمن جهة المحركNBR

AR-12R SICمم Ø 12كربون السيليكونالخزفمن جهة المضخةNBR
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الحاويةالتجميعالنوع

عدد 
المضخات 

 H
عدد كغ(مم)

المضخات 
 H
كغ(مم)

مرحلة واحدة

TOP MULTI 2601370582801780770

TOP MULTI 3601370582801780770

الوزن و المقاييس

السحب الكهربائي

الصناديق / التعبئة

المثالي التركيب 

ى)
دن
األ

) p

 (األدنى)

التيار الكهربائي (مرحلة واحدة)النوع

V 230V 240V 110مرحلة واحدة

TOP MULTI 2A 3.4A 3.3A 6.8

TOP MULTI 3A 3.6A 3.5A 7.2

المقاييس ممعدد المراحلالفتحةالنوع
 كغ

DNahdepمرحلة واحدة

TOP MULTI 2
5005009.4قابلة للتعديل317838022"¼1

TOP MULTI 3

V=فولت A=أمبار




