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PomPy z SamooczySzczającą wkładką choPPer utrzymujące 
wySoką SPrawność
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Odporne i niezawodne pompy Flygt 
F sprostają nawet najtrudniejszym 
wyzwaniom w transporcie ścieków. 
Dzięki cięciu ciał stałych i włókien 
do mniejszych wymiarów, pompy 
Flygt F Chopper zapewniają nieza-
wodną, bezawaryjną oraz energo-
oszczędną pracę.

Kup gotową do użycia pompę Flygt F 
lub zmodernizuj pompę Flygt N w celu 
osiągnięcia wyróżniających się parame-
trów w trudnych aplikacjach ściekowych.

Sprawdzone parametry
Pompy Flygt F wykazują się niezrów-
naną niezawodnością w instalacjach 
na całym świecie. Pompy te w przeci-
wieństwie do innych pompują wszyst-
ko to, co znajdzie się w ich zasięgu 
– począwszy od plastikowych butelek
przez drewno, na odzieży i kablach 
silnika skończywszy.

Pompy Flygt Chopper „tną” 
problemy w komorach  
czerpnych „na wymiar” 

WstęP

Niskie koszty eksploatacji
Pompy Flygt F transportują ścieki 
zawierające trudne do pompowania 
ciała stałe oraz zapewniają reduk-
cję kosztów eksploatacji i konserwa-
cji. Nawet w ekstremalnych warun-
kach nasze energooszczędne pompy 
Chopper pracują nieprzerwanie 
utrzymując stałą sprawność hydrau-
liczną w najtrudniejszych zastosowa-
niach, takich jak:

• Aplikacje dla wysokoobciążonych
ścieków

• Zakłady przetwórstwa żywności
• Zakłady celulozowo-papiernicze
• Pompowanie wysokoobciążonych

osadów
• Hodowle wodne
• Obiekty gospodarki rolnej
• Zakłady karne
• Obiekty użyteczności publicznej

Zalety pomp F

Szeroki zakres 
wydajności

• Moc znamionowa 
od 1,7 do 47 kW

• Wydatek do 200 l/s

• Wysokość podnosze-
nia do 81 m

• Cięcie uciążliwych ciał 
stałych

• Opatentowana techno-
logia typu N

• Innowacyjna konstrukcja
• Utrzymywanie wysokiej 

sprawności
• Zdolność samooczysz- 

czania
• Mniej nieplanowanych 

czynności serwisowych
• Przetestowane fabrycz-

nie pod kątem wysokich
osiągów
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Potnij materiał za pomocą 
sprawdzonego wirnika N

KOnstrUKCjA

Wkładka pierścieniowa 
 Chopper

trzpień prowadzący

rowki 
odciążające

Korpus pompy

Wirnik NZaawansowana technologia typu N
Pompy Flygt F posiadają własności opatentowanej 
technologii Flygt N, która zyskała uznanie dzięki 
funkcji samooczyszczania oraz gwarancji trwałej wy-
sokiej sprawności.

Bezobsługowość
Pompy Flygt F mają własności opatentowanego 
wirnika Flygt N, który obraca się wewnątrz pierście-
niowej wkładki Chopper z krawędziami tnącymi. 
Obracający się wirnik powoduje cięcie wszystkich 
trudnych do pompowania ciał stałych, takich jak 
materiały włókniste, tkaniny i różne inne materiały 
na małe, łatwe do pompowania części.

Elementy samooczyszczające
Aby zapobiec zatykaniu się wirnika Flygt n ma on 
właściwości konstrukcji typu backswept, która wraz 
z rowkami odciążającymi we wkładce pierścieniowej 
powoduje przesuwanie ciał stałych wzdłuż specjal-
nie ukształtowanej wlotowej krawędzi natarcia.

Utrzymanie wysokiej sprawności
Wszystkie podzespoły pracują razem bez utraty 
ogólnych hydraulicznych parametrów pompowych. 
sprawność pompy konsekwentnie pozostaje  
na stałym wysokim poziomie przy jednoczesnych 
niskich kosztach ponoszonych na energię.

Materiały odporne na zużycie
Podzespoły pomp Flygt F zbudowano z materiału 
Hard-Iron (HrC 60), który charakteryzuje się wyjąt-
kową odpornością na ścieranie w trudnych zastoso-
waniach ściekowych. 

system Active seal™ , opatentowany podwój-
ny system uszczelnienia - zero przecieków - ak-
tywnie zapobiega przedostawaniu się cieczy 
do komory silnika, tym samym redukując 
ryzyko awarii łożyska i stojana.

Nóż tnący Flygt na wlocie 
pompy bez wysiłku rozrywa 
żywność i odpady rybne, rów-
nież całe ryby, na niewielkie, 
łatwe do przepompowania 
części. Dostępny dla 3127  
i 3153.

Podajnik śrubowy Flygt 
podaje z łatwością materiały  
o dużej zawartości suchej 
masy. Dostępny dla 3153.
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Półstacjonarna insta-
lacja wolnostojąca. 
Wersja przenośna  
z przyłączem rurowym 
lub wężem tłocznym.

Do półstacjonarnych 
instalacji „mokrych”  
w studniach czerpnych. 
Pompa jest instalo-
wana za pomocą po-
dwójnych prowadnic 
rurowych do wylotowej 
stopy sprzęgającej.

Montowana w pionie in-
stalacja stacjonarna  
do zabudowy suchej  
z przyłączami kołnie- 
rzowymi do rurowego  
przewodu ssawnego  
i tłocznego. Dostępna 
dla 3127, 3153, 3171  
i 3202.

Montowana w pozio-
mie instalacja stacjo-
narna do zabudowy 
suchej z przyłączami 
kołnierzowymi do ru- 
rowego przewodu 
ssawnego i tłocznego. 
Dostępna dla 3127, 
3153, 3171 i 3202.

Półstacjonarna insta-
lacja z prowadnicą 
obrotową do miesza-
nia i pompowania. 
Dostępna dla 3085  
i 3102.

KOMOrA InsPEKCYjnA
Aby zwiększyć niezawodność eksploatacyjną, 
komora inspekcyjna położona między modułem 
uszczelniającym i łożyskami pozwala na szybkie 
kontrole na miejscu i konserwację. W razie uszko-
dzenia uszczelnienia, wbudowany czujnik szybko 
ostrzeże o pojawieniu się cieczy, co pozwoli przy 
szybkiej reakcji serwisowej na zmniejszenie ewen-
tualnych kosztów prac naprawczych. standard dla 
3153 i późniejszych.

sKUtECZnE CHŁODZEnIE
Pompy są chłodzone przez otaczającą je ciecz lub  
z wykorzystaniem wewnętrznego układu chłodzą-
cego o zamkniętym obiegu.

ŁOżYsKA O DŁUgIEj 
żYWOtnOśCI
Wytrzymałe łożyska są przewidzia-
ne do pracy przez 50 000 godzin.

PrZEPUst KAblOWY
Wodoszczelny przepust kablo-
wy zapewnia szczelność oraz 
zabezpiecza przed nadmiernym 
odkształceniem kabli, co decyduje  
o bezpieczeństwie instalacji.

trWAŁE UsZCZElnIEnIA
Uszczelnienia Flygt Plug-
in™ z systemem Active 
seal™ lub uszczelnienie 
griploc™ gwarantują więk-
szą niezawodność uszczel-
nienia oraz mniejsze ryzyko 
awarii łożyska i stojana.

CZUjnIKI
Czujniki termiczne wbudowane 
w uzwojenie stojana zapobiegają 
przegrzewaniu, a opcjonalny czuj-
nik przecieku minimalizuje ryzyko 
awarii łożyska i stojana.

ZgODnOśĆ
Każda pompa jest testowana 
i zatwierdzana zgodnie z kra-
jowymi i międzynarodowymi 
normami, w tym z IEC 34-1  
i CsA. Pompy są dostępne  
w wersji przeciwwybuchowej, 
która jest przeznaczona  
do użytku w środowiskach 
niebezpiecznych i jest 
zgodna z kryteriami Factory 
Mutual, normy Europejskiej 
oraz IEC.

lEPsZA WYMIAnA CIEPŁA
Nasz specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany 
silnik zapewnia lepsze chłodzenie, ponieważ straty 
ciepła koncentrują się wokół stojana. Impregnowane 
w żywicy (klasa izolacji H) uzwojenia stojana są prze-
znaczone do pracy w temperaturze 180°C (355°F), 
co umożliwia maksymalnie 30 rozruchów na godzinę.

FP Fs Ft FZ Fj

Zaprojektowane dla długiej 
żywotności

KOnstrUKCjA

Sposoby instalacji



3202

5

gama pomp Flygt F obejmuje siedem 
modeli, o wydajności do 200 l/s. 
Zaprojektowane dla minimalnych 
czasów przestoju i całkowitych kosztów 
posiadania pompy Flygt F, to zaawan-
sowane pod względem technicznym 
rozwiązanie do obsługi cieczy zawierają-
cych trudne do pompowania ciała stałe.

Moc znamionowa i wielkości

Charakterystyki, 50 Hz

szeroka gama pomp F
DAnE tECHnICZnE

Model 3085 3102 3127 3153 3171 3202

Moc znamionowa, kW 2.0 3.1 4.7–7.4 7.5–15 15–22 22–47

Wylot, mm (in) 100 (4") 100 (4") 80 (3") 80 (3") 100 (4") 100 (4")

100 (4") 100 (4") 150 (6") 150 (6")

150 (6") 150 (6") 200 (8")
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DAnE tECHnICZnE

Moc adaptacji

Inteligentne opcje usprawniające działanie

Flygt MiniCAs Flygt MAs 711

Flygt MiniCAS to przekaźnik kontrolny dla czujników 
temperatury stojana oraz czujników przecieku za-
projektowany dla pomp Flygt F.

Flygt MAS 711 to system monitoringu zabezpiecza-
jącego przeznaczony dla pomp typu Flygt F 3153, 
3171 i 3202.

Tabela opcji
Przystosuj swoją pompę Flygt F korzystając z wyposażenia opcjonalnego.

Model pompy Flygt F 3085 3102 3127 3153 3171 3202
Opcja/Produkt

Układ hydrauliczny

Wirnik n/pierścieniowa wkładka Chopper

Wirnik F starej konstrukcji

trzpień naprowadzający

Hard-Iron™

żeliwo ciągliwe

Ostrze tnące

Podajnik śrubowy

System uszczelnień

Uszczelnienie griploc™ 

Uszczelnienie Plug-in™ 

Active seal™

spin-out™

Komora inspekcyjna

Silnik

Klasa izolacji H H H H H H

Czujniki termiczne

System chłodzenia

1. bez chłodzenia

2. Wewnętrzny

3. Zewnętrzny

Sposoby instalacji

FP

Fs

Ft

FZ

Fj

Aprobaty/zgodność

Wersja przeciwwybuchowa

Akcesoria

Zawór płuczący
Monitoring pompy Przygotowany dla
– Mini CAs

– MAs

 = standard

 = Opcja

 = standard lub opcja w zależności od modelu

  = standard lub niedostępny w zależności od modelu

  = Opcja lub niedostępny w zależności od modelu
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Wsparcie twojej firmy 
na każdym kroku

WsPArCIE I UsŁUgI

Obszerna wiedza inżynierska
Xylem posiada rozległą wiedzę w za-
kresie dynamiki płynów oraz ogrom-
ne doświadczenie praktyczne w pro-
jektowaniu, obsłudze oraz utrzymaniu 
skuteczności systemów transportu-
jących ścieki. Zapewniamy szeroki 
zakres usług technicznych, w tym:

• Analizę systemu i obliczenia
• Projektowanie komór czerpnych
• Obliczenia uderzeń hydraulicznych
• Analizę rozruchową pompy
• Analizę przebiegu przejściowego
• Obliczenia w zakresie dynamiki

płynów (CFD)
• testowanie modeli w zmniejszonej

skali

W skrócie, jesteśmy w stanie pomóc 
Ci we wszystkim, czego potrzebujesz 
do zapewnienia optymalnych para-
metrów oraz ekonomicznej i energo-
oszczędnej eksploatacji.

Usprawnij swój system
Dzięki produktom do monitoringu  
i kontroli Flygt, możesz sterować  
i optymalizować wydajność każde-
go podzespołu twojego systemu. 
to pomaga zredukować obciążenia 
pomp, zaworów oraz sieci energe-
tycznej i zapewnia niezawodność, 
sprawność eksploatacyjną oraz prze-
dłuża żywotność.

Wsparcie dla Twoich pomp Flygt
Nasza globalna sieć lokalnych cen-
trów serwisowych i partnerów serwi-
sowych oferuje zintegrowane usługi 
zapewniające bezpieczną, wydajną 
i niezawodną eksploatację. W celu 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i mi-
nimalnych czasów przestojów możesz 
liczyć na szybką, profesjonalną reak-
cję oraz wysokiej jakości usługi  
i serwis z użyciem oryginalnych części 
zamiennych Flygt.

Zapewniamy sprzęt  
i oprogramowanie dla 
kompletnych systemów 
procesowych – począw-
szy od indywidualnych 
napędów pompy, przez 
startery, czujniki i ste-
rowniki, na oprogramo-
waniu systemowym oraz 
skalowalnych systemach 
scada skończywszy.

jeżeli nie możesz sobie 
pozwolić na przestoje, 
zaufaj naszej global-
nej sieci usług, która 
w szybki i skuteczny 
sposób dostarcza  
na miejsce oryginalne 
części zamienne Flygt. 
Wszystkie części zamien-
ne Flygt posiadają solid-
ną 15-letnią gwarancję 
dostępności.

Rozległy monitoring  
i kontrola

Oryginalne części za-
mienne Flygt i gwarancja
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1) Roślinne tkanki przewodzące, transportujące w górę wodę z substancjami odżywczymi pobranymi z gleby przez korzenie
2) globalny lider w technologii wodnej

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, połączonym wspólnym celem: tworzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby sprostać światowym 
wyzwaniom związanym z wodą. Opracowywanie nowych technologii, które usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne 
wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizowania, 
monitorowania oraz odprowadzania wody oczyszczonej do środowiska dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w usługach budownictwa 
komercyjnego i mieszkalnego oraz gospodarstwach rolnych. Dzięki przejęciu firmy Sensus w październiku 2016, do swojego portfolio rozwiązań Xylem 
włączył inteligentne opomiarowanie, technologie sieciowe oraz zaawansowaną analizę danych dla urządzeń wodnych, gazowych i elektrycznych. 
Nawiązaliśmy silne, długotrwałe relacje z klientami w ponad 150 krajach, dzięki skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek, wieloletniemu 
doświadczeniu, równocześnie koncentrując się na opracowywaniu kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań.

Więcej informacji o tym, jak Xylem może Tobie pomóc znajdziesz na stronie xylem.com
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