
 

 
Дюзи; центробежни и обемни помпи; хидроакумулатори; топлообменници; 
охладители; компенсатори; прахоуловители; измервателни уреди; смазочна 
техника; пружини; уплътнители; о-пръстени; маншони и защитни покрития; 
линейни и полимерни лагери; кабеловодещи вериги; гъвкави кабели и други 

Банкови данни: 
ПроКредит Банк България ЕАД 
IBAN: BG17PRCB92301048666118 
BIC: PRCBBGSF 
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 ХЕНЛИХ ООД  •  BG-4004 Пловдив  •  ул. Пере Тошев 63 

Тел.: 032/511 326 
Факс: 032/621 929 
E-Mail: office@hennlich.bg   
Web: www.hennlich.bg 

ВЪПРОСНИК ЗА ПОДБОР НА 
ДОЗИРАЩА ПОМПА 

 
Фирма  Телефон  

Личност  Факс  

Длъжност  Мобилен  

Град, адрес  E-Mail  

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Вид помпа ел. магнитна моторна Количество помпи [бр.]  

Работен флуид  Концентрация [%]  

Работна температура tраб. [°C]  Съдържание на газове [%]  

Температура мин./макс. [°C]  /  pH при tраб.  

Плътност при tраб. [kg/m3]  Свойства на флуида  токсичен запалим 

Плътност мин./макс. [kg/m3]  /  Работен режим непрекъснат   прекъснат 

Вискозитет при tраб. [cP/mPa.s]  Твърди частици – вид   

Вискозитет мин./макс. [cP/mPa.s]  /  – концентрация [%]  

Наляг-e на изпар-е при tраб. [bara]  – размер мин./макс. [mm]  /  

ЖЕЛАНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОМПАТА И ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА 
Работен дебит [l/h]  Диаметър смукателен тръбопровод [DN]  

Дебит мин./макс. [l/h]  / Дължина смукателен тръбопровод [m]  

Налягане на входа мин./макс. [bar]  / Диаметър нагнетателен тръбопровод [DN]  

Насрещно налягане мин./макс. [bar]  / Дължина нагнетателен тръбопровод [m]  

Честота на ходовете [min-1]  Дозиране над нивото на помпата [m]  

Материали в допир с флуида   Дозиране под нивото на помпата [m]  

Еластомери в допир с флуида   Дозиране в отворен съд да/не  

ЖЕЛАНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАЧИН НА РЕГУЛИРАНЕ 
Мощност [kW]  Захранващо напрежение [V]  

Регулиране на дебита да/не  Начин ръчно 4÷20 mA честотно 

Клас на изолация  [IP]  Клас на взривозащита 94/9/EC ATEX  

СХЕМА НА ИНСТАЛАЦИЯТА / ЗАБЕЛЕЖКИ 
 

 

http://hennlich.bg/
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