
W
 - 

Si
st

em
e 

de
 H

id
ro

iz
ol

ar
eFisa Tehnica / Articol Numarul W 978 001

Emis: 2022-08-01

KÖSTER Peristaltic Pump - Pompă peristaltică

Pompa electrica pentru transportul si pulverizarea lichidului si sub
forma de pasta, minerala, in apa sau pe baza de bitum.
Caracteristici

KÖSTER Peristaltic Pump transportă materialul într-o manieră în care
părțile mecanice mobile nu vin în contact cu materialul. Din cauza
presiunilor joase create în pompă și furtunurilor este minimizată uzura
pompei.
The KÖSTER Peristaltic Pump funcționează la puterea de ieșire
normală și nu poate rula uscat.

Date Tehnice

Sistem de acționare acționare directă
Motor motor cu curent alternativ
Clasa Iso 230 V / 2.25 A / 50 Hz or 110 V /

2.25 A / 60 Hz
Cerința de putere 550 W
rpm 1400
Eficienţă Cos = 0.98
  
Date de exploatare  
Motor rpm 220
Temperatura de lucru aprox. + 20° C
Angrenaj 1 : 6.3
Cuplu 15.5 Nm
Capacitatea pompei approx. 8 l / m
Presiune de lucru 0 to 15 bari
Greutate (cu cărucior) aprox. 35 kg
Lungimea furtunului Max. 40 m with 3 x 2.5 mm²
 
Utilizați numai cu un întrerupător de protecție a curentului de eroare la
pământ de 30 mA sau cu un dispozitiv portabil de curent rezidual
(PRCD).
Când folosiți această pompă pentru pulverizare vă recomandăm un
compresor cu cel puțin 300 l/min. capacitatea aerului.
 

Domenii de Aplicare
Pentru pulverizarea lichidului si sub formă de pastă, mineral, apă, sau
materiale pe baza de bitum, bitumul monocomponent si bicomponent
modificat cu polimeri, pelicula groasa etansanta si suspensiilor elastice
și rigide pentru hidroizolare, membrane lichide și mortare.

Componentele echipamentului
Echipamentul de baza livrat cu KÖSTER Peristaltic Pump, include:
• Un cos de 30 l de material
• Furtun de pompare (diametru nominal de 25 mm x 10 m, cu racord de
cuplare Geka)
• Cap de pulverizare cu trei duze de dimensiuni diferite
• Cablu cu telecomanda Pornit / Oprit
• Accesorii de curățare

Impachetare
W 978 001 piesă

Produse inrudite
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant Numar articol B 290 010
KÖSTER Repair Mortar NC - Mortar de
Reparaţii NC

Numar articol C 535 025

KÖSTER Bitumen Primer - Amorsă
bituminoasă

Numar articol W 110 010

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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eKÖSTER 21 Hidroizolatie Pensulabila

Terase
Numar articol W 210 020

KÖSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri Numar articol W 221 025
KÖSTER NB 2 White - NB 2 Alb Numar articol W 222 025
KÖSTER NB Elastic Grey - NB Elastic Gri Numar articol W 233 033
KÖSTER NB 4000 Numar articol W 236 025
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă
lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER Bikuthan 2C - Bikuthan
bicomponent

Numar articol W 250 028

KÖSTER Bikuthan 1C - Bikuthan
monocomponent

Numar articol W 251
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