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Èerpací stanice s frekvenèním mìnièem CS FM
Pouití

Èerpací stanice CS FM jsou urèeny pro dodávku pitné a uitkové vody v obytných, hospodáøských budovách èi prùmyslových objektech. Stanice mohou dodávat kapalinu v rozsahu
0÷130 m3.h-1 pøi konstantním tlaku v rozmezí 0,1÷0,8 MPa.
Pøedností CS FM je schopnost zajistit konstantní tlak ve výtlaèném øadu, co je velmi dùleité v nìkterých technologických procesech.

Popis

Stanice CS FM sestává z jednoho a tøí vertikálních èlánkových
èerpadel øady KVLV, KVLR èi CVXV. Èerpadla jsou umístìna na
základovém rámu spoleènì s malou nádobou s pryovým vakem, elektrickým rozvadìèem, ve kterém je kromì základních
ovládacích prvkù umístìn i frekvenèní mìniè. Stanice je dodávána s automatickým i ruèním ovládáním, s digitálním zobrazením tlaku ve výtlaèném øadu. Navíc mùe být vybavena ochranou proti bìhu na sucho, nebo zámìnou poøadí èerpadel. Stanice je vybavena výtlaènou pøípojkou se zpìtnými klapkami,
ventily, snímaèem tlaku a manometrem. Spoleèná sací pøípojka se dodává pouze v pøípadech, kdy je èerpaná kapalina pøivedena ke stanici s pøetlakem. Pokud se jedná o èerpání z jímky èi
studny, je výhodnìjí, kdy kadé èerpadlo má své sací potrubí.

Popis èinnosti

S kolísajícím odbìrem se mìní i tlak v systému. Zmìna tlaku se
ve formì elektrického signálu pøenáí k frekvenènímu mìnièi,
který reguluje otáèky elektromotoru.Tato regulace zajiuje ve
výtlaèném øadu prakticky stále stejný tlak. Pokud odebírané
mnoství pøesáhne prùtok prvního èerpadla, dojde k zapojení
druhého èerpadla, které bìí pøi normálních provozních otáèkách. U prvního èerpadla dojde automaticky k poklesu a nastavení takových provozních otáèek, které pøi soubìhu s druhým èerpadlem zajiují poadovaný tlak ve výtlaèném øadu.
Obdobný postup je i pøi soubìhu vech typù èerpadel. Pøi
následném klesajícím odbìru probíhá opaèný postup. První
èerpadlo reguluje odebírané mnoství a do nulové hodnoty.

Pøednosti CS FM

● schopnost zajistit konstantní tlak ve výtlaèném øadu v celém

rozsahu prùtoku
● nií energetická nároènost ve srovnání s klasickými èerpacími stanicemi
● mení zastavìná plocha
● nií hluènost vertikálních èerpadel
● sníení èetnosti spínání èerpadel

Materiálové provedení

Èerpadla KVLV nebo KVLR jsou vyrobena z nerezových plechù.
Èerpadla CVXV jsou vyrobena ze edé litiny.
Tlaková nádoba je vyrobena z hlubokotaného plechu. Uvnitø
nádoby je vak ze zdravotnì nezávadné prye. Základový rám je
z konstrukèní oceli.

Pracovní prostøedí

Èerpací stanice CS FM je urèena do základního a vlhkého prostøedí.

Parametry

Parametry èerpacích stanic CS FM jsou závislé od velikosti
pouitých èerpadel a jejich poètu stupòù a celkového poètu
èerpadel. Uvedené parametry platí pro celý rozsah moných
variant CS FM.
Rozsah prùtokù: 0÷36 l.s -1 (0÷130m3h-1)
pøi konstantním provozním tlaku v rozmezí 0,1÷0,8 MPa.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky je vdy urèen po vzájemné dohodì uivatele a
výrobce.
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Rozmìrový náèrtek moného øeení CS FM

