
SMLOUVA KUPNÍ 4000102632
Ponorné čerpadlo

č. 1850862 Č.D400/11000/00310/18
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném

znění na základě výběru provedeném v zadávacim řizeni zveřejněném prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým

číslem ZŘ : P18V00002968

1.Prodávající:
LK Pumpservice, s.r.0.
Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6006
IČO: 44851774 DIČ: CZ44851774, plátce DPH
Bankovní spojení: ,

Zastoupený: 
Jednatelkou

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
á

Fakturační a korespondenční adresa:
LK Pumpservice, s.r.0.
Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany

2.Kupující:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,

vložka 520,
Týká se: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: 

Zastoupený: 
vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
ve věcech technických:

a

ve věcech obchodních:
n

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožinka

3.Objednávka č.: VZ - OI/55/18 Ze dne: 27.9.2018

4.Termín realizace: do 21.12.2018 Odběr: dopravcem

5.Předmět smlouvy: Předmětem této kupní smlouvy je dodávka ponorného
čerpadla, včetně jeho dopravy do níže uvedeného místa plnění.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 01.
10. 2018 (viz. příloha smlouvy č. 2) podaná prostřednictvím
elektronického PPe systému na akci Ponorné čerpadlo a podmínek
Zadávací dokumentace výše uvedeného ZŘ č. OI/55/18 uveřejněného dne
27. 09. 2018 na profilu zadavatele (viz příloha smlouvy č. 1).

 ponorné čerpadlo BS 2870.180HT, kolo 251, elektromotor
3x400V, 50 Hz, 18 kW, s tepelnou ochranou statoru, s 20 m kabelu
SUBCAB 4x6+2xl,5mm;, výtlak DN 100, včetně výtlačného hrdla
DN100 G4

 závěs na kabel, plast. 4820101
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Klasifikace:

CZ-CPA předmětu plnění: 28.13.14 Ostatní odstředivá čerpadla na
kapaliny; ostatní čerpadla

CPV předmětu plnění: 43134100-2 Ponorná čerpadla-------------

6.Zvlášt.požadavek: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51Dolni Rožinka

7.Určeno pro : Závod Rožná I

8.Zaruční lhůta : 24 měsíců, dle záručních podmínek prodávajícího

9. Dokumentace v ceně:  paré v tištěné formě (osvědčení o jakosti a
kompletnosti, prohlášení o shodě, příručka pro instalaci, provoz a
údržbu)

10.Cena sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb;

Zboží po slevě : 241 000,- Kč bez DPH
Doprava: v ceně

Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného
plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a
poplatky vyžadované platnými právními předpisy.
Prodávající se zavazuje dodat sjednaný předmět smlouvy na výše uvedené
místo plnění a kupující se ho zavazuje odebrat.Podkladem pro fakturaci
bude dodací list potvrzený kupujícím a předání průvodní dokumentace v
českém jazyce.
Cena za dodávku bude fakturována po převzetí dodávky bez možnosti
zálohových plateb.
Kupující fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení
faktury. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě
plnění. Dnem úhrady se rozumí den připsání poukázané částky na účet
prodávajícího. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Pokud připadne
den lhůty splatnosti na sobotu, neděli, svátek nebo dny volna
peněžního ústavu, je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní
den.
Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo
jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle § 98 zák. o DPH v platném znění. Účetní doklady prodávající opatří
číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez
zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné
závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen
podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené
faktury

11. Sankce:
Smluvní pokuta bude vymáhána od částky minimálně  a to i při
součtu opakovaných případů.

12. závěrečná ustanovení:
Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných
dodatků odsouhlasených oběma stranami.Obě strany prohlašují, že jsou
si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle
zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním
údajů obsažených ve smlouvě, vyjma podpisu.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy
odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci
odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům.
Smluvní strany se zavazují použit vzájemně poskytnuté osobní údaje
pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
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souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
V . 'údajů a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné narizeni o ochraně

osobních údajů).
Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářich s platností originálu, z
nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
(o registru smluv).
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé,
svobodné a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

11.Na základě výše uvedeného předmětu smlouvy, akceptace Všeobecných
dodacích, záručních a platebních podmínek Prodávajícího a za cenu
dle článku 10. uzavírají tuto smlouvu

Prodávající: Kupující:
V Praze dne V Dolní Rožince dne 14.11.2018

0448ľr4

'0//r.0

llny

LK Pumpservi
Kolbenova 04{

190 00 Praha 91- 1
IČO~4851774, DIČg

1 +04

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka @k_kA

Miluše Tykvová
jednatelka LK PUMPSERVICE

Kolbenova 898/11,
190 00 Praha 9 - Vysoč;

Ing. Pavel Koscielniak
vedoucí odštěpného závodu GEAM

č. p. 86
592 51 Dolní Rožinka

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace č.: OI/55/18 (3 strany)
Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího č.: 1404/2018 (1 strana)



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86

DIAMO 592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka, 2018-09-26

Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Způsob zahájení:
Číslo veřejné zakázky:

Ponorné čerpadlo
Dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu
Elektronicky ppeSystemem
01/55/18

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
zastoupený Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím o. z.

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
Pověřený jednáním -
ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Koukola - e-mail: koukola@diamo.cz, tel.: 566 593 766, mob.: 721 931 097
ve věcech obchodních:
Marek Burian - e-mail: burian@diamo.cz, tel.: 566 593 845, mob.: 602 458 130

1. Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks ponorného čerpadla s elektromotorem
včetně dopravy.

CPV: 43134100-2 Ponorná čerpadla

Technická specifikace:
Popis: Jedná se o ponorné, vertikální , odstředivé, jednostupňové čerpadla

spirální konstrukce s axiálním vstupem na spodní straně a radiálním
výstupem na horní straně. Elektrický motor je umístěný ve vodotěsném
prostoru, spojený s oběžným kolem krátkou hřídelí přes olejovou
komoru (mezi hydraulickou částí a elektromotorem). Hřídel je sevřena
v kuličkovém bezúdržbovém doživotně mazaném ložisku a sedle
mechanické ucpávky.
Čerpadlo je určeno pro čerpání důlních vod s obsahem
nerozpuštěných látek v nepřetržitém provozu na čerpací stanici.

Stávající čerpadlo: Typ - Flygt BS 2151 . 010

Médium: důlní voda s obsahem:
Hustota - max. 1 050 kg/m3
Teplota - max. 40'C

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IčO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420566593111
E-mail: geam@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl A )Mil, vložka 520

Bankovní spojení: ČSOB, a. s
č. ú. 8010-0803087103/0300
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Parametry:
Motor:

Rozměry:

Hmotnost:

Rozpuštěné látky - 5,5 g/1
Sírany - 3,0 g/1

Čerpané množství 351/s při dopravní výšce 30 m
Napětí - 3x400 V - jedním kabelem
Frekvence - 50 Hz
Výtlak DN - 100 mm
Výška - do 1 000 mm
Průnněr - do 700 mm (včetně nátrubku)
max. 200 kg (hmotnost celého soustrojí včetně kabelu)

Čerpadlo bude dodáno v následujících provedením:
- čerpadlo s elektromotorem jako náhrada za stávající čerpadlo
- součástí dodávky bude kabel délky min. 10 m, vývod s nátrubkem na

hadici DN 100 a závěs čerpadla
- elektromotor s tepelnou ochranou pro přímí start
- řešení materiálu čerpadla musí zajistit odolnost pro čerpané médium
- typ FLYGT BS 2870 HT - nepřipouští se variantní řešení

Dodavatel musí garantovat, že dodané soustrojí čerpadla je správně sestaveno a je schopné
okamžitého provozu po jeho zapojení.
Dodávka musí být kompletní s průvodní dokumentací v českém jazyce (osvědčení o jakosti a
kompletnosti, návod, záruční list, prohlášení o shodě atd.).

2. Místo plnění:
Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010 DAP
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka,
Místo dodání
Závod Rožná I

3. Doba plnění:
Nejpozději do 21. 12. 2018 s možností dřívějšího plnění

4. Smluvní podmínky:
Budoucí smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv:

- účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve
smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv,

- účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č.
340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.,

- smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za
účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
V nabídce musí být uvedena technická specifikace dodávky, nabídková cena, dodací lhůta,
platební a záruční podmínky, způsob a místo předání předmětu plnění.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
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6. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.
Musí obsahovat veškeré náklady dodavatele včetně dopravy.
Celková nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná.
Zálohová faktura se nepřipouští.

7. Náležitosti podání nabídky:
Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím ppeSystemu nejpozději do 04. 10. 2018 do
10:00.
Případné dotazy zasílejte pomoci chatu elektronického ppeSystemu.
Do ppeSystemu vložte:

a) nabídkovou cenu,
b) nabídku zpracovanou dle uvedených podmínek a požadavků této Zadávací

dokumentace,
c) čestné prohlášení o bezdlužnosti ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nabídky zaslané jinak než přes elektronický ppeSystem nebudou přijaty k hodnocení.

8. Hodnocení nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je
nejnižší nabídková cena.
Pokud účastník ZŘ nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena z hodnocení.
Účastníci ZŘ budou o výsledku ZŘ informováni přes chat ppeSystemu.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání
důvodu.

Přílohy:

Vypracoval: Ing. Jaroslav Koukola, technický pracovník VI - vedoucí referátu vodního
hospodářství
Marek Burian, technický pracovník V - veřejné zakázky, investice
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pumpservice'
vodní hospodářni•í

Oěláme vodě cestu

LK Pumpservice, společnost 8 ručením omezeným
Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9, tel. 266 032 209

Nabídka čerpadel Flygt
Zákazník: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM pan ing. Jaroslav Koukala

tel. 721 931 097, e.mait. : koukala@dlamo.cz
Akce: čerpání důlní vody, náhrada čerpadla Flygt BS 2051.010

nabídka č. 1404/2018
Datum: 1.10.2018
Vyňzuje: V.Fišer
e-mail: v.fiser@lkrum[.cz
GSM: 266 032 209

Požadavek zakazníka:
Konstrukčni typlorientace
Druh prostředí pro umístění
Montáž
Požadované čerpané množství (m'/11)
Požadovaná čerpací výška (m)
Čerpané medium
PH
Průchodnost (mm)
Výtlak DN (mm)
Napětí
Frekvence
Další požadavky

Na výše uvedené požadavky nabízíme:
Typ čerpadla:
Charakteristika:
Mechanické těsnění kazetové
Provedení:
Materiálové provedení:
Montáž:
Min.účinnost čerpadla v optimálním bodě
Oběžné kolo pro kňvku:
Průchodnost
Čerpané množství Q:
Výtlačná výška:
Max. teplota čerpané kapaliny:
Max. hustota čerpané kapaliny
PH:
Hmotnost čerpadla: výtlačné koleno v ceně
Hmotnost patkového kolena:
Výüak DN: na hadici

IPol. Rozsah dodávky:
Il.1. Čerpadlo Flygt
1 Výtlačné hrdlo DN 100 G4
1.2. Čidlo průsaku FLS
1.3. Monitorovací jednotka
1.4. Kabel SUBCAB 4x6 + 2xl,5 mm2

Základní cena dle požadavku

Pol. Montážní přislušenstvi - specifikace
2.1. patkové koleno DN 100
2.2 sada nerez kotev patkového kolena
2.3 2x5m vodicich tyčí 2-, pozink
2.4 horní držák vodícich tyči 2",pozink
2.5 střední dľžák vodících tyčí 2", nerez
2.6 sada nerez kotev hom.a střed. držáku

Cena příslušenstvi čerpadla dle specifikace

Pol. Další příslušenství -specifikace
2.7
2.8 plovákový spínač ENM 10/13m
2.9
3.0 závěsný řetěz, pozink 7m
3.1 závěs na kabe, plast

Cena přislušenství čerpadla dle specifikace

vertikální ponorné čerpadlo
ponorné čerpadlo do jímky

volně na dno jímky
35
30

důlní voda
5.8

neuvedena
100

400 V
50 Hz

kabel min. 10 m

Flygt BS 2870.180 HT
Ponorné čerpadlo pro čerpání znečištěných vod
WCCRANCCR - WCCR/WCCR
StandardnI
Nerez ocel, aluminium, NBR vystýlka
Do mokré Jímky volně na dno, výtlak na hadici
64,30%
266, otevřené D: 220 mm Typ motoru

22 mm Napěti: 3)(400 V
35,6 Us Frekvence: 50 Hz

31 m Výkon: 18 kW
40 1 Jmenovitý proud: 33 A

1100 kg/rn~ Otáčky 2905 ot/min
6-11 Tňda izolace: H <180> °C
155 kg Start: přímý

kg Kabel monitorovací: společný sedovým
100 mm Ochrany. tepelná ochrana statoni

Katalogové č. M.J. Množství Jednotková cena Celkem
(ks) 1 305 600 Kč 305 600
(ks) 1 4080 Kč 4080
(ks) Kč 0

15-653720 (ks) Kč 0
942056 (m) 20 506 Kč 10120

319 800

Katalogové č. M.J. Množství Jednotková cena Celkem
5401301 (ks) Kč 0

(ks) Kč 0
(m) Kč 0

6136800 (ks) Kč 0
(ks) Kč 0
(ks) Kč 0

0

Katalogové č. M.J. Množství Jednotková cena Celkem

5828803 (ks) Kč 0
Kč 0

830927 (ks) Kč 0
4820101 (ks) 1 838 Kč 838

838

Ceníková cena celkem sada 1 320638
Cenlková cena celkem sada o
Nabídková cena celkem (po slevě) včetně dopravy: 241 000

. Volitelné příslušenství na přání zákazníka -
v případě zálmu nutno přičíst k celkové ceně Množství Celkem

3.2 (ks) Kč
3.3 (ks) Kč 0

Případná cena nad rámec nabídky 0

Platnost nabídky do: 12/2018 Záruční lhůta: 24 měsíců
Termín dodávky: 8 týdnů
Poznámky: Cena zahrnuje dopravu do místaplněni, li. Závod Rožná I

CENA - uvedené ceny jsou bez DPH
Součástí nabídky jsou Všeobecné dodací podmínky (poskytnuté osobní údaje jsou zprácovávány v souladu s Naňzenim EU č.2016/679) ,
záruční a platebni podminky kupnich smluv_LK Pumpservice 2018, které jsou uveřejněny na www.Ikpumpservice.cz
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pumpservice
eudní hospodáiství

Děláme vodě cestu

/ kcmpóexni služby ~ výhradnI zastoupení ~ autorizovaný sene . pälůovna

ČESTNÉ PROHUŠENÍ 0 BEZDLUŽNOSTI

Dodavatel LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, IČO: 44851774, se sídlem
Kolbenova 898/11,190 00 Praha 9, čestně prohlašuje, že:

a) není v likvidaci;

b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla
místa podnikání či bydliště dodavatele;

c) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

V Praze, dne 3.10.2018

LK Pumpservice®s.no
Kolbenova 898/11 @190 00 Praha 9 - VysočanyIČO: 44851774, DIČ: CZ449<17'A

'46L
#!hatelkaMiluše Tykvová, j

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001  LK Pumpservice, s.r.0. - www.Ikpumpselvice.a

NORDIC CHAMBER
OF COMMERCE IN THE CZECH REPUBLIC

Míld*,alr S•imáeeci:ik=,lvät i GA

PUMA: IK Pumpservice, s.r 0. Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 032 204.fax: +420 266 032 217, e-mau: Rpump@Ikpump.cz
GSM brána: +420 721 344 065

BRNO: LK Pumpservice, s.ro., Kolískova 2,602 00 Brno
tel./fax: +420545 578895, e-mail: tkbrno@Ikpump.cz

IČO: 44851774, Dlč: CZ44851774, zápis v OR u MS Praha, odd. C vl. 6006



xylem
BS 2870 HT 3- 266
Technical specification

PLYGT

[ľn]·E
70€

Head

64

54

44

34

24

14

01111111111111,111111 I 1,11 I 1111111111.11t1.111i,111111 Impeller material Stainless steel0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 D/s] 100 mmDischarge Flange Diameter
Suction Flange Diameter 103 mm

Water, pure Number of blades 3
Cuwe ISO Impetler diameter 220 m m

Throughlet diameter 22 mm
Instatlation: S -Portable Semi permanent, Wet

M otor
Motor # 82870.180 21-18-2BB-W 18KW

Standard
004* 7Stator variantNF'Ť4-8 Frequency0100 Hc"e'tre 50 Hz

Rated voltage 400 V
Number of poles 2
Phases 3-
Rated power 18 kW
Rated current 33 A
Starting current 238 A
Rated speed 2905 1/min

6 Power f actor
1/1 Load 0.89
3/4 Load 0.85
1/2 Load 0.751 1 Motor ef f iciency
1/1 Load 89.5 %
3/4 Load 91.0 96
1/2 Load 91.0 %

Configuration

8/UENCIE'/00/

BS=10.

Project Project ID Created by ~ Created on | Last update

10/1/2018

í

2€
Eff.

643

G€ Note: Picture night not correspond to the currer

2€ General
Portable pumps Ideai f or applications in which the I
contains concentrations of abrasives.

220mrn Impetler

41



xylem
BS 2870 HT 3- 251
Technical specification

FL'58*33>

[m]=
70€

Head

64

54

44

34

24

14

01,11,111,11,11,1,11,1,1,11111,1,1,11111,11,1,1,11,11, Impeller material Hard-Iron
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0/s] Discharge Flange Diameter 100 mm

Suction Flange Dlameter 103 mm
Water. puťe Number of blades 3

útwe ISO Impeller diameter 220 mm

Throughlet diameter 22 mm
Installatlon: S - Portable Semi permanent, Wet

M otor
Motor # 82870.180 21-18-2BB-W 18KW

Standard8004,• 1 m Stator v ariant 7NF'TI-8
0100 Ho/01,1 Frequency 50 Hz
it.LIk: 4. Rated voltage 400 V

Number of poles 2
Phases 3-
Rated power 18 kW
Rated current 33 A

8 Starting current 238 A
Rated speed 2905 1/min
Power f actor

1/1 Load 0.89
3/4 Load 0.85
1/2 Load 0.751 1 Motor eff iciency
1/1 Load 89.5 %
3/4 Load 91.0 %
1/2 Load 91.0%

' ŮtíížII
I

Configuration

BS=[0=.

11/21/2018
Project ~ Project ID ~ Created by Created on Last update

k

H
H

H

rE

643

H
>E

>E

Note: Picture night not correspord to the currei

2€ General
Portable pumps Ideal for applications in which the i

CH contains concentrations of abrasives.

51220.m Impeller
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