BE
PUMPING
PARTNERS

Продукти
Представяне
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VX, VF,VN
VTPX, VTPN, VTPSX
VKF, VKX, VKN
HF, HX, HN
MX, MN
NSX, NSN
SX
TX, TF
NLF, NLFX
NSC
WRAIN, WUP
WF, WX
HQX
HZ
WPF, WPX
LS
XFIRE
XBOOST

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Представяне
Hydroo Pump Industries SL е фирма, специализирана в проучване,
развиване и широко-мащабно производство на центробежни помпи
от неръждаема стомана. Имаме вертикална интеграция на
производствените процеси, релефно щамповане, заваряване и
окабеляване на моторите, в шест търговски ценъра и продуктови
бази. Всички са с управление с високи резултати в конструирането
на помпи и качество на изработка. Hydroo предлага широка гама
помпени решения за различни приложения като обслужване на
сгради, индустрията, напояване и производсвени процеси.
Клиентите получват най-високи резултати в системи за повишаване
на налягането, противопожарни системи, изпомпване на подпочвени
води, ОВК инсталации, дренажни и канализационни съоръжения,
обезсоляващи инсталации и при вграждане на тези помпи като
компоненти от специализирано оборудване. Предлагат се в
изпълнение за 50 Hz и за 60 Hz, както и в различни модификаци
съобразно изискваните от клиента материали. Глобалните
предизвикателства към водите изискват отлични помпени
технологии и тясно сътрудничество между конструкторите на помпи,
производителите и помпените инженери. За да може да посрещне
по-добре нуждите и изискванията на клиентите, нашата компания се
разширява в световен мащаб, като така предлага навремененно и
ефективно облужване в повече от 30 страни. В тясно
сътрудничество в много региони, ние сме горди да представим
новия си търговки център за Европа. Разположени сме в близост до
Барселона, в индустриалната зона Джирона. Hydroo е търговска
марка, която символизира ангажираност за високо ниво на
обслужване на своите партньори, с помощта на звено за оперативен
монтаж и звено за приложно инженерство. Търговската марка
Hydroo иска да подчертае твърдата си отдаденост за качествено
обслужване на своите ценни клиенти.
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VTPX, VTPN,
VTPSX, VTPSN,

VX,
VF,VN

VTPSD, VTPMD
Помпи за високо налягане

Вертикална
многостъпална
центробежна помпа

Приложения

Приложение

Отоплителни и
охладителни системи /
Обществено
водоснабдяване и
повишаване на налягането/
Битово водоснабдяване /
Напояване /Основни
индустриални приложения/

Обработване на вода чрез
ултрафилтрация /
Обратна осмоза (RO)
Системи за повишаване
на налягането/
водоснабдяване / RO
системи за обезсоляване
на морска вода

Описание
Описание

Комплект
стомана

Вертикална многостъпална помпа
от неръждаема стомана. Мотори с
клас
на
изолация
F,
IP55.
Монофазни мотори до 2,2 kW.

Комплекти за високо налягане
VTPX, VTPN:
последователно
свързани помпи , до 48 bar налягане
RO приложения.
VTPS / VTPMD комплекти за
подсилване
на
налягането:
последователно свързани помпи до
74 bar за RO приложения.

Дебит:Q до 240м3/ч

Работни криви

VDROO
50HZ

Стандартни материали

VTPS-42

VTPS-32

VTP-20

VTP-16

VTP-12

VTP-8

VTP-4

VTP-3

VTP-2

Всички материали в контакт с
течността са от AISI304, AISI316 или
Duplex налични при поискване

VTP-1

VRDOO-125
VRDOO-150
VRDOO-210

VRDOO-90

VRDOO-65

VRDOO-45

VRDOO-32

VRDOO-15
VRDOO-20

VRDOO-10

VRDOO-5

VRDOO-3

Стандартни материали

VRDOO-1

R

Дебит: Q до 55м3/ч

Напор: H до 740 м
Температура: T до 70ºC
Обороти: 2900 или 3500
Мощност: P до 55 kW

Стандартните
версии
са
изработени от чугун и неръждаема
стомана AISI 304 / 316 неръждаема
стомана и Duplex при поискване.

.

Работни криви

Производителност

Мощност: P до 110 kW
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неръждаема

Помпите са изцяло от неръждаема
стомана AISI304, AISI316L или
Duplex.

Производителност

.

от

Мотори с клас на изолация F, IP55.
Помпте са свързани последователно.

Стандартните версии са подходящи за
изпомпване
на
чиста
вода
с
темепература -15ºC до и 70ºC. Версии
за гореща вода до 120ºC са налични
при поискване.

Напор: H до 305 м
Температура: T до 120 ºC
Обороти: 2900 или 3500

помпи

Горната част на помпата както и
вход/изхода
са
направени
от
AISI304, AISI316 SS или Duplex SS .
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HF
HX, HN

VKF
VKX, VKN
Потопена
Многостъпална
Центробежна помпа

Хоризонтална
Многостъпална
Центробежна помпа

Приложения:

Приложения:

Охлаждащи системи за
машини / Индустриални
измиващи системи
Охлаждащи системи
Идустриални филтриращи
системи
Други индустриални
приложения

Охлаждащи системи
Водоснабдяване за
домакинството
Основни приложения в
индустрията

Описание

Описание

Несамозасмукваща
потопяема
,
многостъпална помпа. Изолационен
клас F, IP 55 мотори. Монофазни
двигатели до 2,2 kW.

Лека хоризонтална, многостъпална
помпа произведена от неръждаема
стомана. Kлас на изолацията F,
IP55 мотор. Монофазни мотори до
2,2 kW. Стандартните версии са
подходящи за изпомпване на чиста
вода с температура между -15ºC и
70ºC. Версии за гореща вода до
110ºC са налични при поискване.

Променлива монтажна дължина, в
зависимост
от
изискванията
(дълбочина на резервоара).
Стандартната версия може да се
използва за пренос на вода,
охлаждащи водни разтвори и
на
смазочни течности. Версии за гореща
вода до 120ºC също са на
разположение при поискване.

Производиелност
Дебит: Q до 32 м3/ч

Производителност
Дебит: Q до 55м3/ч
Напор: H до 305 м

Температура: T до 120 ºC
Обороти: 2900/3500
Мощност: P до 45 kW

Стандарти материали
Чугун, Неръждаема стомана
AISI 304 / 316 при поискване
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Работни криви

Напор: H до 88 м
Температура: T до 110 ºC
Обороти: 2900 или 3500

Работни криви

Мощност: P до 7,5 kW

Стандартни материали
HF: Стандартна версия от AISI304
или AISI316 L неръждаема стомана;
Входа и изхода от чугун.
HX, HN: Стандартна версия от
AISI304 или AISI316 L неръждаема
стомана, вход и изход от неръждаема
стомана.
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MX ,
MN

NSX
NSN

Едностъпална
Хоризонтална
центробежна помпа

Едностъпална
Хоризонтална
центробежна помпа

Приложения

Приложения

Отоплителни и
климатични системи
Водоснабдяване
Основни
индустриални
приложения

Водоснабдяване за
домакинства, малки
хотели и малки офис
сгради
Напоителни системи

Описanие

Описание

Лека хоризонтална, едностъпална
помпа AISI304 SS, с резбови вход и
изход за лесен монтаж. Мотори с
клас
на
изолацията
F,
IP55.
монофазни мотори до 2,2 kW.
Стандартните версии са подходящи
за изпопмпване на чиста вода с
температура от- 10ºC до 85ºC.

Хоризонтална едностъпана помпа
от неръждаема стомана. Мотори с
клас на изолацията F, IP55.
Монофазни мотори до 2,2 kW.
Стандартните версии са подходящи
за изпомпване на вода от -20ºC до
100ºC.

Производителност
Производителност
Дебит: Q до 26 м3/ч

Напор: 10 ~ 40 м
Температура: -10ºC ~ +85 ºC
Обороти: 2900 или 3500
Мощност: P до 2,2 kW

Стандартни материали
Неръждаема стомана AISI304.
AISI316 налично при поискване.
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Работни криви

Дебит: Q до 200м3/ч

Напор: H до 70 м
Температура: T до 100 ºC
Обороти: 2900 или 3500

Работни криви

Мощност: P до 37 kW

Стандартни материали

Всички материали в контакт с
водата са от AISI304 неръждаема
стомана. Стандартни механични
уплътнения от Carbon / Silicon
Carbide. Други спецификации са
налични при поискване.
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SX

TX TF

Сондажна помпа
от неръждаема
стомана

Вертикална
циркулационна
помпа

Приложения

Приложения

Водоснабдяване
Напояване

Охладителни и отоплителни
системи
Водоснабдяване
Напояване
Основни
индустриални
приложения

Описание

Описание

Вертикална многостъпална помпа с
потопяеми мотори NEMA стандарт
охлаждани с масло или вода . С
вграден възвратен клапан. Части
произведени
от
неръждаема
стомана AISI304 .

Мотори с клас на изолация F, IP 55.
Монофазни мотори до 2,2 kW.
Стандартните версии са подходящи
за изпомпване на чиста вода с
температура от -15ºC до 110ºC.

Производителност

Производителност

Дебит: Q до 260 м3/ч
Напор: H до 381 м
Температура: T до 25 ºC
Обороти: 2900 или 3500

Дебит: Q до 750м3/ч
Напор: H до 90 м
Температура: T до 110 ºC
Обороти:
2900/1450
3500/1750
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Мощност: P до 132 kW

Стандартни Материали
>

Работното колело, дифюзера и вала
са направени от неръждаема
стомана AISI304. При поискване са
налични и с пластмасови части.

Работна крива

;

Стандартни Материали

¢

Мощност: P до 110 kW

Тяло на помпата: чугун
Вал: неръждаема стомана
Работно колело: неръждаема стомана
AISI 304 / 316 при поискване

Работна крива

TDROO
50Hz

NLF
NLFX

NSC
Едностъпална
Двойно
Засмукваща помпа

Едностъпална
Хоризонтална
центробежна помпа

Приложения

Приложения

Охладителни и
отоплителни системи
Водоснабдяване
Напояване
Основни индустриални
приложения
Противопожарни системи
Морска вода

Охладителни и
отоплителни системи
Водоснабдяване
Напояване
Основни индустриални
приложения
Противопожарни системи

Описание
Издърпваща се на зад конструкция
за лесна поддръжка.

Производителност
Дебит: Q до 800м3/ч
Напор: H до 160 м
Температура: T до 110 ºC
Скорост: n 2900/1450 rpm
Мощност: P до 160 kW

Стандартни Материали
Кожух: Чугун
Импелер: Чугун, Неръждаема
стомана, Бронз
Вал: Неръждаема стомана
Близко копулирани версии са
налични в повечето размери.

Работна крива

Описание
Корпуса се разделя аксиално, което
позволява
премахването
на
работното колело без нужда от
демонтаж на тръби или мотора.

Възможна е версия с две работни
колеа за по висок напор.
Вертикален или хоризонен монтаж.
Лоена
набивка
или
механично
уплътнение.
Лагери с различно смазване при
поискване.

Работна крива

Производителност
Дебит: Q до 24000м3/ч
Напор: H до 200 м
Температура: T до 105 ºC
Обороти: 2900/1450/980/740/580
3500/1750/1180/890/710

Стандартни материали
Помпата
може
да
бъде
произведена
от
всякакви
материали при поискване: Чугун,
Неръждаема стомана, бронз
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WRAIN
WUP

WDROO

Дренажни помпи от
неръждаема стомана

Потопяема
Дренажна
помпа

Приложения

Приложения

Напояване
Дренаж
Дъждовни води

Обществени и
индустриални отпадни
води
Дъждовна вода
Основни индустриални
приложения
Строителство

Работни криви

Описание
]

ª

/

R

WUP: Аксиален горен изход

Едноканално, двуканално и многоканално работно колело. Автокопулираща система при поискване.

Описание

Лека и лесна за употреба.Мотор
охлаждан
с
вода.
Двойно механично уплътнение и
допълнително
уплътнение.
Високо
ефективни.
Диаметър на твърди частици ≤7
мм. Вариант и с поплавък.

Производителност
Дебит: Q до 1800м3/ч
Напор: H до 66 м
Температура: T до 40 ºC
Обороти: 2900/1450 rpm
3500/1750 rpm
Мощност: P до 90 kW
´
¶

²

Дебит: Q до 32 м3/ч

³

Производителност

¢

;

037M

´

Стандартни Материали

¸

³

110M
²

Напор: H до13м
Температура: T до 40 ºC
Обороти: n 2900/3500 rpm
Мощност: P до 1.5 kW

>

WRAIN:: Радиален изход

150M

WRAIN

Кожух: Чугун
Вал: Неръждаема стомана

Стандартни материали

Работни криви

Работно колело: Чугун
AISI304 версия при поискване

Изцяло произведени от
неръждаема стомана

037M

055M
075

025
´
¶

¹

²

012M
110

WUP
16

17

HQX

HZ

Самозасмукващ
а помпа за
наситени с газ
течности

Едностъпална
Центробежна помпа
от флуоридна
пластмаса

Приложения

Приложения

Газ наситени
течност, Биохимчни
аериращи устройства
Други индустриални
приложения

За пренос на основи и
киселини
Металообработваща
промишленост
Производство на хартия
Боядисване на текстил
Трансфер на корозивни
течности

Описание

Описание

)



R

QY и QYL са проектирани за чисти

и ниско вискозни течности, или
течности с много финни частици.

SZ Помпите имат едно работно
колело, аксиално засмукване и
радиално нагнетяване.

QYB and QYLB са проектирани за
чисти и ниско вискозни течности, или
експлозивни, запалими течности.

Проста
конструкция,
директно свързан с
колело.

Опростена конструкция, лесна за
поддръжка. Има добър капацитет на
засмукване и широк обхват на
приложение.

Смукателя и нагнетателя се
свързват с тръбите посредством
стандартни фланци.

вала
е
работното

Всички части в допир с течността
са от F26.F46, аксесоарите са от
чугун (HT200).

Производителност

ª

¯

Работни криви



Дебит: Q до 18 м3/ч
Напор: 10 ~ 70 м
Температура: -15 ºC ~ +120 ºC
Обороти: n 2900 rpm или 3500 rpm
Мощност: P до 7,5 kW

Дебит: Q до 60 м3/ч
Напор: 16 ~ 52 м
Температура: -20 ºC ~ +120 ºC
Обороти: n 2900 rpm
мощност: P до 18,5 kW

À

Производителност

Работни криви

Стандартни материали
Неръждаема стомана

Стандартни материали
F42,F46,HT200
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WPF

LS

WPX

Вертикална
Турбинна
Помпа

Самозасмукващ
а помпа

Приложения

Приложения

Дъждовни и дренажни
води.
Индустриални
приложения.

Водоснабдяване
Напояване
Обезводняване на мини
Противопожарни нужди

Описание
Вертикална едностъпална или
многостъпална
помпа.
Произведена от чугун, надземен
или подземен нагнетател. Вала и
лагерите гарантират дълъг живот
на продукта с опции за отворена
или затворена конструкция на
вала. може да работи с VHS NEMA
стандарт мотори, VSS мотор или
дизелов двигател.

Описание
Конструкция с издърпваща се
задна част за улеснена поддръжка.
Ежедневна
поддръжка
се
извършва лесно с обикновенни
инструменти спесяващо време.

Производителност
Производителност

Дебит: Q до 700м3/ч
Напор: H до 35 м
Температура: T до 40 ºC
Мощност: P до 75 kW

Стандартни материали
Кожуха на помпата е от чугун или

сферографитен чугун, работните
колела са от чугун или
неръжадаема стомана.

Дебит: Q до 4000 м3/ч

Напор: H до 400 м
Температура: T до 40 ºC
Мощност: P до 75 kW

Работни криви

Стандартни материали

Работни криви

Вал: Неръждаема стомана
Работно колело: Чугун, Бронз или
неръждаема стомана
Нагнетател: Чугун или неръждаема
стомана
Помпена част: Чугун/неръждаема
стомана

21

XFIRE

XBOOST
Помпени групи за
повишаване на
налягането с честотно
управление

Приложения
Обществено и
индустриално
пожарогасене

Водоснабдяване за
жилищни и офис сгради,
напоителни системи,
водоснабдяване за
индустриални нужди

Описание
Описание
Сертифицирани по FM и UL, при
поискване.
Можем да произведем пълни
комплекти
отговарящи
на
и
EN12845
NFPA20

Система от две и повече помпи в
паралел с табло за упраление.
Може да бъде настроено автоматично
потдържане на постоянно налягане
или дебит. Възможно е стандарно
управление на помпите или чрез
използване на един и съответен брой
честотни регулатора.

С електрическо или дизелово
управление

Материали:

Кожух от сферографитен чугун с
работно колело от AISI 304.
При поискване:
Части в допир с вода от AISI 304 или
AISI 316 неръждаема стомана
Части в допир с вода от Duplex 2205
неръждаема стомана.

Версии:
Едностъпални , двойно засмукващи
помпи
Дебит: до 4500 м3/ч
Напор: до 230 м
Едностъпални, осово засмукващи
помпи:
Дебит: до 800 м3/ч
Напор: до 160 м
Вертикални турбинни помпи Дебит:
до 4000 м3/ч
Напор: до 300 м
Верикални линейни циркулационни
помпи:
Дебит: до 750 м3/ч
Напор: до 90 м

Производителност
Дебит: Q до 1440 м3/ч
Напор: 4 ~305 м
Температура: 0 ºC ~+70 ºC
Напрежение: 220V/380V

Стандартни материали
Неръждаема стомана
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Be pumping partners

HYDROO
Pump Industries SL
Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit Catalonia.
Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com

Дистрибутор за България:

СТИКО БГ ЕООД
ж.к. Дианабад,
ул. „Апостол Карамитев”
Бл. 5 вх.В, партер



КОНТАКТИ:
ТЕЛ: +359 877 386 603
E-mail: info@stikobg.com
www.stikobg.com



 

subject to amendments

