MADE IN GERMANY

PFT RITMO Plus M

Информация
Смесител помпа
PFT RITMO plus M
Aрт. № 00 07 84 01

Новата смесителна помпа PFT RITMO Plus M
включва пълна комплектация за работа със сухи
смеси.
Купувайки PFT RITMO plus M вече сте в бизнеса!
С компактната обслужвана от един човек машина
PFT RITMO - със 230 V променлив ток се
преработват сухи мазилки, саморазливни подове
и много други смеси със зърно до 2 mm.
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Основна комплектация:
- Ел.табло 230 V, променлив ток
- Честотен преобразувател вграден в таблото
- Задвижващ мотор 1,5 kW
- Ел.кабел 25 m, 3 x 2,5 mm
- Бъркалка
- Шнек-помпа B4 – 1,5 l
- Очистващ вал
- Дебитомер 75-750 l/h
- Манометър за налягане на разтвора
- 2 двойни заключалки 10/13; 17/19
- Компресор за въздух DT 4.8, 230V, 0,35 kW
- Интегриран пресостат за управление чрез
налягането на въздуха
- Маркуч за вода/въздух ½“, 11м kpl. GEKA
- Уред за пръскане 25mm Geka (4 mm)
- Маркуч за разтвор 1“, 7,5 m
- PVC-маркуч NW 9x3 mm, 8,5 m със EOW-куплунг
- Гъбесто топче Ø 30 mm
- Шило за почистване Ø 4 mm
- Ръководство за експлоатация

Въздушен компресор PFT DT 4.8, 230 V
със пресостат за изключване
Aрт. № 00 07 88 17

Компактния компресор е интегриран в шасито на
PFT RITMO plus M.

Технически данни
за смесител помпа

PFT RITMO plus M
Aрт.№ 00078401

Мощност на мотора:

Задвижване: 1,5 kW мотор
Честотен преобразувател интегриран в таблото

Обороти:

Обороти: 140 - 575 U/min

Ел.захранване:

Променлив ток 230V, 50 –60Hz

Захранване с вода:

Маркуч 1/2” минимум 2,5 bar
налягане на водата при работеща машина.

Защити:

Мин. 10 A

Ротор/Статор:

Стандартно: B4–1,5 l

Дебит на шнека:

Безстепенно регулируем от 4 – 14 l/min

Зърно:*

max. 2 mm

Дебитомер:

75–750 l/h

Работно налягане:

max. 15 bar

Транспортно разстояние:

Шпакловъчни маси до 15 m
Мазилки до 7,5 m

Дименсии:

Ръб на бункера: 900 mm
Обем на бункера: 45 l
Дължина/Ширина/Височина: 750/600/1.340 mm

Общо тегло:

около. 113 kg

Технически показатели

за компресор PFT DT 4.8
Aрт.№ 00078817

Мощност:
Ел.захранване:

0,35 kW
230V-променлив ток, 50 Hz, 1 фаза

Дебит:
Maксимално работно налягане:
Ниво на шум:

133 l/min
1 bar
58 db(A)

Размери L/B/H:

251/111/143 mm

Тегло:

7 kg
Внимание:

Кнауф България ЕООД
BG – 1618 София
ул. Ангелов връх 27
тел.: ( + 359 ) 2 917 89 10
факс: ( + 359 ) 2 917 89 43
www.knauf.bg

Този компресор се използва само с уред за пръскане
с диаметър на дюзата за въздух 4 mm
Aрт.№ 0007366.
* Данните са ориентировъчни и зависят от качеството,
състава и консистенцията на разтвора, вида и
състоянието на шнека, диаметъра на маркуча за
разтвор и транспортната височина.
Меродавни са съответните упътвания на
производителя на сместа.

Всички права и технически промени запазени. Ние осигуряваме гаранция, свързана с правилната изработка съгласно
качествените норми и конструктивните чертежи. Данните свързани с производството, оборудването и изпълнението се
базират на опита и могат да варират в случай на променящи се обстоятелства. Указанията за материала (разтвора) на
производителите трябва да се спазват. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на издавки, само
с разрешение на Кнауф България ЕООД.

