
Overlegen ydelse   
•  Centrifugal turbine design giver mulighed for en stor løftehøjde 
•  Installeret med vores ESPS niveausensor, (Environmentally
   Sealed Pressure Switch) er problemer med opbygning af
   fedt i pumpebrønden ikke længere eksisterende   
•  Opfyler alle internationale krav
•  Passer direkte i en E-One pumpebrønd

Lang levetid
•  Centrifugale grinder pumper er kendt for deres pålidelighed
   og problemfrie drift 
•  Rustfri turbine løbehjul yder maksimal driftsikkerhed og
   minimal slidtage
•  Centrifugal turbine pumper  tillader kontinuerlig drift
   ved såvel høj som lav løftehøjde 
•  100,000 timer L-10 dimensionerede vinkel kontakt
   kuglelejer
•  Sillicium karbid, mekanisk akseltætning modstår 
   de slidende partikler

•  Indbygget automatisk overbelastningsbeskyttelse
   forlænger motorens levetid
•  Special udviklet grider system med fantastisk findeling
   af partikler, eliminerer tilstopning 

•  Pumpens hydrauliske ydelse udkonkurerer alle andre løsninger.

   

Til bortpumpning af spildevand fra en enkelt ejendom bruger 
pumpen ca. i strøm hvad der svarer til en 40 W pære der er tændt
i 8 timer om dagen.

Vores OGT centrifugal grinder pumpe, yder en løftehøjde 
på op til 80 mVs. 
Pumpen er derfor perfekt til at fungere i tryksatte spilde-
vandssytemer udført med ekcentersnekke grinder-
pumper. Med vores OGT pumpe vil driften af disse anlæg
forbedres, da vandhastigheden i trykledningerne vil 
forøges, ved brug af OGT pumpen. Herved minimeres 
problemer med tilstopning af trykledninger, og pumpe
nedbrug som følge heraf.

TYPE OGT10S2-REPLACEMENT
Centrifugal grinder pumpe,  til udskiftning af E-One Grinder pumper
Til automatisk niveaustyring drift

Olie fyldt motor, sikrer den optimale køling

Effektiv

Liqflow’s udskiftningspumpe
Hjertet i et tryksat spildevandssystem er grinderpumpen.
Liqflow’s udskiftningspumpe gør det nu muligt at erstatte
E-One grinderpumper med en Liqflow OGT centrifugal 
grinderpumpe. Vores unikke grinderpumpe, har med 
udviklingen af det specielle montage sæt, nu mulighed 
for at monteres direkte i en E-One pumpestation.
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1Exclusive skæresystem
Det hærdede rustfri stål knivsystem findeler alle partikler med 30 “cut”
per omdrejning. skæresystemet er konstrueret så kun én kniv skærer
ad gangen, hvilket minimerer effektoptagelsen og start/drift moment.
Herved sikres den mest pålidelige drift, og partikler som plastik, gummi,
engangs vaskeklude, engangs bleer og tøjstykker fjernes problemfrit. 

OGT Grinder pumpe Features
1.   Kabelstik forbindelse
2.   DN40 afgangsflange
3.   Exclusive skæresystem
4.   Permanent delt kondensator (PSC)
5.   Vinkel kontakt kuglelejer100,000 timer L-10 rating
6.   Oliefyldt motor med overbelastningsbeskyttelse
7.   Sillcium karbid mekanisk akseltætningsikrer lang levetid
8.   Rustfri stål centrifugal turbine løbehjul 
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TYPE OGT10S2-REPLACEMENT
Centrifugal grinder pumpe,  til udskiftning af E-One Grinder pumper
Til automatisk niveaustyring drift

Testen er udført i vand ved en temperatur på 20ºC. Ydelsen kan variere en smule 
ved andre væsker.

Løftehøjde

OGT Pumpe kurve 0,75 kW, 2850RPM, 50 Hz
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Meter   Fod

US gallon/min.

Liter/sek.
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