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Profesionální příslušenství
pro montáž čerpadel
do studní a vrtů

www.noria.cz

Závěsné zařízení pro ponorná čerpadla
Závěsné zařízení je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového
lana, kterým se čerpadlo připevní k závěsnému popruhu. Na závěsném popruhu jsou v odstupech po 1,5 m
našity suché zipy sloužící k fixaci trubky a kabelů vedoucích k čerpadlu. Veškeré komponenty tohoto výrobku
jsou zdravotně nezávadné a vhodné ke styku s pitnou vodou.

CERTIFIKOVÁNO
PRO PITNOU VODU

NOSNOST

Garantovaná nosnost
se všemi dodanými
komponenty max 350kg

STÁLOST

V ropných látkách
V ředěných kyselinách
V olejích, etanolu a vodě nerozpustný

Záruka 5 let

Patentově
chráněno

Vyrábí se v délkách: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 metrů.

Montažní sada pro ukončení vrtů NEREZ
Montážní sada slouží pro profesionální montáž čerpadel do vrtů a je vyrobena z masivní nerezové oceli. Sada
umožňuje jednoduchou montáž i demontáž čerpadla, snadné zavěšení na závěsné zařízení nebo lano. Sada
obsahuje montážní sponu pro fixaci potrubí a zabraňuje vniknutí nečistot do vrtu. Nosnost max. 350 kg.

Montážní sada MS-32/200

pro vrty od 90 do 160 mm
montážní spona pro trubku DN32 (1“)
vnější průměr víka 200 mm

Montážní sada MS-40/250

pro vrty od 100 do 210 mm
montážní spona pro trubku DN40 (5/4“)
vnější průměr víka 250 mm

SH3 senzor

Patentově
chráněno

230 V

určeno pro 1f čerpadla max. 1,5 kW
Slouží k hlídání úrovně hladiny, používá se jako ochrana proti chodu na
sucho – spíná při jedné úrovni hladiny a vypíná při druhé. Krytí IP65.




snímač hladiny pro 3 sondy s beznapěťovým kontaktem
integrované jištění řídících obvodů
signalizace stavů pomocí LED

SH3

Sondy pro snímače hladiny

400 V

určeno pro 3f čerpadla max. 2 kW
Slouží k hlídání úrovně hladiny, používá se jako ochrana proti chodu na
sucho – spíná při jedné úrovni hladiny a vypíná při druhé. Krytí IP45.




snímač hladiny pro 3 sondy se stykačem
integrované jištění řídících obvodů
umožňuje připojení tlakového spínače

připojte SWITCHMATIC 3

Frekvenční měniče
NORIA s.r.o. je výhradní distributor chytrých tlakových spínačů a frekvenčních měničů
Španělského výrobce COELBO. Pro kvalitní elektronické ovládání čerpadel tohoto výrobce poskytujeme v ČR
a na Slovensku kompletní záruční a pozáruční servis.

SPEEDBOX

230 V

400 V

Nástěnná řídící jednotka s frekvenčním měničem








externí snímač tlaku 10 bar s připojením G1/4“ – vnější závit
ovládání pomocí displeje
provedení pro všechny typy motorů
plynulá regulace výkonu čerpadel změnou otáček
stálý tlak vody bez kolísání při změně průtoku (odběru)
zajišťuje pozvolné rozběhy a vypnutí čerpadla
ochrany proti chodu na sucho, přetížení, přepětí a podpětí

ECODRIVE

230 V

Průchozí řídící jednotka s frekvenčním měničem








vnitřní snímač tlaku max. 8 barů
integrovaný digitální manometr
připojení vstupu i výstupu G1“ – vnější závit
plynulá regulace výkonu čerpadel změnou otáček
stálý tlak vody bez kolísání při změně průtoku (odběru)
zajišťuje pozvolné rozběhy a vypnutí čerpadla
ochrany proti chodu na sucho, přetížení, přepětí a podpětí

Elektronické tlakové spínače s digitálním manometrem
T-Kit SWITCHMATIC 2

230 V

Elektronický tlakový spínač s digitálním manometrem
3-cestnou armaturou a zpětnou klapkou





230 V

pro 1f čerpadla max. 2,2 kW
integrovaná ochrana proti běhu na sucho – měří proud
integrovaná ochrana proti přetížení čerpadla
připojení 2x G1“ vnitřní závit a 1x G1“ vnější závit

230 V

400 V

SWITCHMATIC 2

SWITCHMATIC 3

SWITCHMATIC 2T

pro 1f čerpadla max. 2,2 kW

pro ovládání stykače

pro 3f čerpadla max. 4,4 kW




integrovaná ochrana proti běhu
na sucho – měří proud
integrovaná ochrana proti
přetížení čerpadla





integrovaná ochrana proti běhu
na sucho minimálním tlakem
beznapěťový kontakt max. 16 A
připojte k SH3 a SH3 senzor





integrovaná ochrana proti běhu
na sucho – měří proud
integrovaná ochrana proti
přetížení čerpadla
integrovaný motorový spínač
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Vyrábíme pro Vás již 10 let

Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích

CNC obrábění

NORIA BUS pro veletrhy a výstavy

LASER centrum

363 prodejních míst

NORIA s.r.o.

Tavíkovice 166, 671 40
Česká republika
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