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За Нас

Ние сме Италианска компания за производство на поплавкови превключватели и филтри за вода, създадена през 1994 г., но с
голям опит в областта на ВиК и електромеханиката, който датира от 70-те години на миналия век. Нашите продукти са
проектирани и произведени във фабриката ни базирана близо до Венеция, в състояние да проектира и създаде форми за
термоплазми c преработка за нас и от името на трети страни.
Ние сме доставчици на поплавкови превключватели за много производители на помпи, контролни панели, електрически
компоненти, дистрибутори и търговци на електрически и хидравлични материали и много други.
Нашата фирмена философия, толкова проста колкото и амбициозна, винаги се фокусира върху удовлетвореността на клиента, с
произведени в Италия качествени продукти. Непрекъснатите нововъведения, страст, професионализъм и първокачествени
суровини ни позволяват да имаме поточна линия за аксесоари много близка до малко производство, но с висок производствен
капацитет както на големите индустрии.
ISO 9001: 2008 Сертифицирана Компания, TUV, EX, EAC, ACS Сертифицирани и непрекъснато подобряващи се продукти.
НАШИТЕ ПОПЛАВКОВИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДИМСТВА
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

без живак
електрически тествани един по един, преди да бъдат опаковани
тествани във вода под вакуум по време на цялото производство
седмично подложени на тестове за устойчивост и налягане
изработени от материал, подходящ за високи температури
изработени от висококачествени микропревключватели с 50 000 цикъла на живот
изработени от висококачествени кабели: без PVC
широка гама от продукти за различни приложения, от домашни до професионални
НАШИТЕ ФИЛТРИ ЗА ВОДА ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДИМСТВА:
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Ÿ

пластмасови материали, проектирани да издържат във времето и подходящи за всяко
приложение
устойчиви на високо налягане
патентована система против хидравличен удар
патентована междинна връзка за свързване на два или повече филтъра заедно
подходящи материали за питейна вода
100% проектирани и произведени в централата ни близо до Венеция

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ПРИ ИЗБОР НА ПОПЛАВКОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Кабели

Когато поръчвате, моля, посочете един от следните видове операции:
внимание: електронните регулатори Crab, Spider и Snake работят само в 1 функция (стандартно изпразване, пълнене при
поискване) единична функция 3G1 - 3G0,75: изпразване (стандартно) или пълнене, и не може да бъде променена след като поплавъка е
произведен двойна функция 3X1 - 4G0,75 - 4G1: може да бъде пълнене или изпразване, но може да бъде сменена само след
подвързване

Специални кабели

Електронни регулатори

при поискване: RN8-F - Устойчив на масла - VVF (PVC) - SJTW 3X16 AWG и много други

СЕНЗОР ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПОД

Crab

Поставен на равна повърхност той остава добре закрепен и може да засече наличие на вода С помощта на магнитен ключ клиентът може да коригира времето за
закъснение на стартиране и спиране според собствените нужди. Също така благодарение на Schuko Piggy Back Plug (аксесоар, които се продава отделно) може да се
свърже директно към помпата, без да е необходим традиционен контролен панел. Подходящ за наблюдение на нивото в съоръжения с чиста, дренажна,
промишлена и химическа вода.
Ÿ
Кабел H05 RN-F 4G0,75 Ø 7,2 мм (само 1 функция)
Ÿ
Дължина на кабела - 5м - 10м
Ÿ
Захранване: 230Vac 50/60Hz или 110Vac 50/60Hz или 12/24 Vdc - Vac
Ÿ
Максимална сила на тока : 5А
Ÿ
Фабрично забавяне - старт -5 сек.; стоп 30 сек.
Ÿ
Регулируемо забавяне при стартиране и спиране: мин. 1 "- максимум 120"
Ÿ
Работна температура максимум 50°С
Ÿ
Максимална дълбочина: 10м
Ÿ
Защита: IP 68
Ÿ
Патент - Европейски Регистриран Дизайн

ТЕСНИ ПРОСТРАНСТВА
Spider
Електродите, прикрепени към тялото, позволяват на регулатора на нивото да работи в тесни пространства и неблагоприятни
условия с турбулентни води. С помощта на магнитен ключ клиентът може да коригира времето за закъснение на стартиране и
спиране според собствените нужди. Също така благодарение на Schuko Piggy Back Plug (аксесоар, които се продава отделно)
може да се свърже директно към помпата, без да е необходим традиционен контролен панел. Подходящ за наблюдение на
нивото в съоръжения с чиста, дренажна, промишлена и химическа вода.
Ÿ
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Кабел H07 RN-F 4G1 Ø 9,8мм (само 1 функция)
Дължина на кабела - 5м - 10м
Захранване: 230Vac 50/60Hz или 110Vac 50/60Hz или 12/24 Vdc - Vас
Максимална сила на тока : 10А
Фабрично забавяне - старт -0 сек.; стоп 0 сек.
Регулируемо забавяне при стартиране и спиране: мин. 1сек.- максимум 120сек.
Дължини на електроди от неръждаема стомана AISI 316: мин.50мм макс. 200/500/750мм
Работна температура максимум 40°С
Максимална дълбочина: 10м
Защита: IP 68
Патент - Европейски Регистриран Дизайн

Фланцова подложка за Паяк- монтаж
върху резервоар чрез отвор 2"

ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ
Snake
В комбинация с електроди или "Taurus" (продава се отделно) позволява инсталирането на тялото на дълги разстояния от
контролното табло. С помощта на магнитен ключ клиентът може да коригира времето за закъснение на стартиране и спиране
според собствените нужди. Също така благодарение на Schuko Piggy Back Plug (аксесоар, които се продава отделно) може да се
свърже директно към помпата, без да е необходим традиционен контролен панел. Подходящ за наблюдение на нивото в
съоръжения с чиста, дренажна, промишлена и химическа вода.
Ÿ
Кабел H07 RN-F 4G1 Ø 9,8мм (само 1 функция)
Ÿ
Дължина на кабела - 5м - 10м
Ÿ
Захранване: 230Vac 50/60Hz или 110Vac 50/60Hz или 12/24 Vdc - V
Ÿ
Максимална сила на тока : 10А
Ÿ
Фабрично забавяне - старт -5 сек.; стоп 30 сек.
Ÿ
Регулируемо забавяне при стартиране и спиране: мин. 1сек.- максимум 120сек.
Ÿ
Работна температура: максимум 40°С
Ÿ
Максимална дълбочина: 10м
Ÿ
Защита: IP 68
Ÿ
Патент - Европейски Регистриран Дизайн
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Електрод
Произведени от нетоксичен материал в съответствие с ASC. Възможно е ползването им за
хранителни цели и питейна вода. Предназначени за окабеляване и подвързване към всички уреди и
оборудване в настоящия каталог. С пробка от неръждаема стомана AISI 304 в два варианта:
Ÿ
Ÿ

За чиста вода
За отпадъчна вода

Поплавъци

ТЕСНИ
ПРОСТРАНСТВА Mouse

Вертикален регулатор на нивото, подходящ за тесни пространства, където обикновените поплавъци нямат достатъчно място. Позволява
да се регулира минимално и максимално ниво посредством пробките на вала. Възможен е избор на вал с различни дължини.
Подходящ за чиста, канализационна, индустриална и химична вода. Изисква периодична проверка и поддръжка.
Ÿ
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Кабел: H07 RN-F 3G1 Ø 8,8 мм (1 функция) - H05 RN-F 3x1 Ø 7,5 мм (2 функция)
Захранване: 10(8)A 250V - 10(10)A 250V - 10(6)A 400V
Дължина на вала 200 (PET); 250 - 500 - 750 (AISI 316); 10.000 (FILO за размери от 1 до 10м )
Ръчен/Автоматичен превключвател
Различни аксесоари за присъединяване / монтаж
Максимална дълбочина 15м
Температура на течността: максимум 50°С
Патент

ОТПАДЪЧНА ВОДА
Taurus
Поплавков регулатор с три водонепроницаеми камери и възможност за свободно монтиране. Подходящ за регулиране
нивото на дренажни инсталации, помпени системи за отпадъчна вода.
За разлика от традиционните поплавъци, които плуват на водната повърхност, "Taurus", благодарение на специалната
си конструкция с вградена противотежест, остава под водата. При два поплавъка от същия вид може да се регулира
минимално и максимално ниво. Възможно е също така да се използва трети и четвърти поплавък за аларма.
Ÿ
Кабел: H07 RN-F 3x1 Ø 8,8 мм (2 функции- H05 RN-F 3x1 Ø 7,5 мм (2 функции)
Ÿ
Максимално захранване: 10(8)A 250V
Ÿ
Вградена противотежест
Ÿ
Ъгъл на работа 20°
Ÿ
Специфично тегло 0,95 - 1,05 кг/дм³
Ÿ
Максимална дълбочина 20м
Ÿ
Температура на течността: максимум 50°С
Ÿ
Патент

Flotec
Поплавков регулатор с две водонепроницаеми камери и възможност за свободно монтиране.
Подходящ за регулиране нивото на дренажни инсталации, помпени системи за отпадъчна вода.
Ÿ
Кабел: H07 RN-F 3G1 Ø 8,8 мм (1 функции) - H07 RN-F 3x1 Ø 8,8 мм (2 функции)
Ÿ
Максимално захранване: 10(8)A 250V
Ÿ
Ъгъл на работа 45°
Ÿ
Максимална дълбочина 20м
Ÿ
Температура на течността: максимум 50°С

ДЪЛБОЧИНА
Supertec
Поплавков регулатор с две водонепроницаеми камери, устойчив на високи налягания. Голямата дълбочина на потапяне и
малки размери го правят подходящ за специални приложения. Подходящ за регулиране нивото на дренажни инсталации,
помпени системи за отпадъчна вода.
Ÿ
Кабел: H07 RN-F 3G1 Ø 8,8 мм (1 функциия) - H07 RN-F 3x1 Ø 8,8 мм (2 функции ) - H05 RN-F 3x1 Ø 7,5 мм (2 функции )
Ÿ
Максимално захранване 10(8)A 250V
Ÿ
Ъгъл на работа 45°
Ÿ
Максимална дълбочина 40м
Ÿ
Температура на течността: максимум 50°С

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Fox

Подходящ за водни помпи и професионални водни инсталации.
Кабел: H07 RN-F 3G1 Ø 8,8 мм (1 функции) - H05 RN-F 3x1 Ø 7,5 мм (2 функции.)
Максимално захранване: 10(8)A 250V
Ъгъл на работа 45°
Максимална дълбочина 10м
Температура на течността: максимум 50°С

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Fox "G06"

Подходящ за водни помпи и професионални водни инсталации. Управление на помпи до 1,5кВ.
Кабел: H07 RN-F 3G1 Ø 8,8 мм (1 функция)
Микро-превключвател 10(10)A 250V
Ъгъл на работа 45°
Максимална дълбочина 10м
Температура на течността: максимум 50°С

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Olimpic
Малки размери и икономично решение за водни помпи и професионални водни инсталации.
Кабел: H07 RN-F 3G1 Ø 8,8 мм (1 функция)
Максимално захранване: 10(8)A 250V
Ъгъл на работа 45°
Максимална дълбочина 20м
Температура на течността: максимум 50°С

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Специална версия
ПИТЕЙНА ВОДА И ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Mouse-" Drink" - Taurus-" Drink" - Supertec-" Drink" - Fox-" Drink"

Произведени от нетоксичен материал в съответствие с ASC. Предназначени за окабеляване и подвързване към всички уреди и
оборудване в настоящия каталог. Възможно е ползването им за хранителни цели и питейна вода: резервоари за питейна вода;
производство на напитки и хранителни продукти; аквариуми; рибни ферми; плувни басейни.
Ÿ
Кабел ACS 3X1 - Ø 8,8 мм (2 функ.)
Ÿ
Мегол уплътнения
Ÿ
EPDM за Мишка

ACS

сертифициран

ACS

сертифициран

ACS

сертифициран

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Taurus-" SiHF"

Подходящ за течности с висока или голяма амплитуда на температурата където кабела губи своята изолация и гъвкавост.
Приложения: авиационна; стоманодобивна; корабна; циментова; стъкларска; керамична промишленост.
Ÿ
Силикон кабел 4G1,5 - Ø 8,8 мм (2 функ.)
Ÿ
Витон уплътнения
Ÿ
Температура до 80°С

ХИМИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Mouse-" Fep" - Taurus-" Fep" - Flotec-" Fep"

Подходящ за: хидрокарбонатни - медицински и научни лаборатории - обезмирисителни инсталации.
Ÿ
Тефлон кабел 4G0,75 - Ø 8,8 мм (2 функ.)
Ÿ
Витон уплътнение
Ÿ
Температура до 80°С

АБРАЗИВИ
Mouse" Pur" - Тa u r u s Pur"

Висока абразивна и износоустоичивост, подходящи за ползване при абразивни течности и такива от
режещи машини.
Ÿ
Полиуретан кабел: Мишка 3G0.75 - Ø 7 мм(1 функ.); Телец 4G0.75 - Ø 8,8 мм (2 функ.)
Ÿ
"Forprene" уплътнение на Мишка; Витон уплътнение на Телец
Ÿ
Температура до 80°С

ВЗРИВООПАСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - II 1G Ex ia IIC T6 - 2010 Atex 2328
Taurus-" Ex"

Използва се за потенциално взривоопасни среди. Подходящ за регулиране нивото на дренажни инсталации, помпени
системи за отпадъчна вода.
Ÿ
Кабел H05RN-F 4G0,75 (RN8-F mix) Ø 8,8 мм (2 функции)
Ÿ
Максимално захранване 4-40 Vac / макс. 100 mA
Ÿ
EPDM уплътнение (Витон при "Olﬂex" кабел)
Ÿ
Темпертаура до 80°С
Ÿ
Екраниран кабел с "ÖLFLEX® PETRO" 4G1 Ø 8,8 мм (2 функции) за взривоопасни среди с присъствие на нефтопродукти,
както и лубриканти на минерална основа, разредени киселини, алкални течности и други решения.

Supertec-" Ex"

Използва се за потенциално взривоопасни среди. Подходящ за регулиране нивото на дренажни инсталации, помпени
системи за отпадъчна вода.
Ÿ
Кабел H05RN-F 4G0,75 (RN8-F mix) Ø 8,8 мм (2 функ.) - нефто-устойчив H07 RN-F 3G1 Ø 8,8m мм (1 функ.)
Ÿ
Максимално захранване 4-40 Vac / max 100 mA
Ÿ
EPDM уплътнение
Ÿ
Темература до 80°С

Филтри

ПРОЗРАЧНИ ФИЛТРИ
Dolphin

Нова линия от пластмасови филтри, произведени изцяло с нетоксичен материал в съответствие с ACS. Подходящи за питейни нужди.
С новото съединение филтрите могат да се свържат в серия. Филтрите се доставят сглобени.
Ÿ
3 части: г лава, пробка и тяло
Ÿ
Глава от Полипропилен
Ÿ
Прозрачно тяло от SAN 5" или PET 10"
Ÿ
Температура: максимум 45°С (113°F)
Ÿ
Налягане: максимум 8 бара (116 psi)
Ÿ
Присъединяване: месинг 3/4 " или 1" синтетичен 3/4 " или 1"
Ÿ
Патент
Ÿ
Европейски регистриран дизайн

ПРОЗРАЧНИ ФИЛТРИ С КЛАПАН ПРОТИВ ХИДРАВЛИЧЕН УДАР
Whale
Нова линия от пластмасови филтри, произведени изцяло с нетоксичен материал в съответствие с ACS. Подходящи за питейни нужди. Вграден клапан против
хидравличен удар за предпазване на фитъра от повреда. С новото съединение филтрите могат да се свържат в серия. Филтрите се доставят сглобени и в
комплект с дренажна чантичка.
Ÿ
3 части: глава, пробка и тяло
Ÿ
Глава от Полипропилен
Ÿ
Прозрачно тяло от SAN 5" или PET 10"
Ÿ
Температура: максимум 45°С (113°F)
Ÿ
Налягане: максимум 8 бара (116 psi)
Ÿ
Присъединяване: месинг 3/4 " или 1" синтетичен 3/4 " или 1"
Ÿ
Патент
Ÿ
Европейски регистриран дизайн

Вграден клапан

"UV" ЗАЩИТЕНИ ФИЛТРИ
Blue Dolphin - Blue whale

"UV" защита на тялото от слънчева светлина против развитие на бактерии във водата.
3 части: глава, пробка и тяло
Глава от Полипропилен
Тяло от полипропилен 5" или 10"
Температура: максимум 45°С (113°F)
Налягане: максимум 8 бара (116 psi)
Присъединяване: месинг 3/4 " или 1" синтетичен 3/4 " или 1"
Патент
Европейски регистриран дизайн

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Blue Dolphin

ФИЛТЪР ЗА ТОПЛА ВОДА
Red Dolphin

Модел за топла вода
Ÿ
3 части: глава, пробка и тяло
Ÿ
Глава от "Nylon"
Ÿ
Тяло от червен "Nylon" - 5" or 10"
Ÿ
Температура: до 80°С (176°F)
Ÿ
Намягане: максимум 8 бара(116 psi)
Ÿ
Присъединяване: месинг 3/4 "или 1"
Ÿ
Патент
Ÿ
Европейски регистриран дизайн

ВО

НО

Red Dolphin

Blue Whale

Филтри за химически течности
Chemical Dolphin

Версии за химически течности и топла вода . Подходящи за питейна вода,
химически индустриални и болнични течности.
Ÿ
3 части: глава, пробка и тяло
Ÿ
Глава от Полипропилен
Ÿ
Тяло от прозрачен PA - Trogamid 10"
Ÿ
Температура: максимум 45°C (113°F)
Ÿ
Налягане: максимум 8 бара (116 psi)
Ÿ
Присъединяване: синтетичен 3/4 "или 1"
Ÿ
Патент
Ÿ
Европейски регистриран дизайн

Специална
Версия

ВО

НО

Chemical Dolphin

Полипропиленова скоба за монтаж на Mouse

АКСЕСОАРИ

Неръждаема скоба от AISI 304 to за монтаж на Мишка на
дренажна помпа или потопяема 4" или5" помпа

прав монтаж или 90°

Скоба с фланец за монтаж на Mouse
на резервоар чрез отвор 2"

Скоба с резба за монтаж на Mouse на
резервоар чрез отвор 2"

Монтажен комплект
Черупка
За монтаж на поплавъка към всяка тръба и предпазване на кабела от повреда ( протриване )
Революционна противотежест 230 грама
Тя гарантира, че поплавъкът работи във всички
Ÿ
Taurus- Flotec- Supertec
условия със същия обхват на действие, без да повреди
кабела
Ÿ Лесна за монтаж
Ÿ Приложима за различни
кабели: ø 7 - 9 мм
Ÿ За универсални поплавъци
Ÿ За питейна вода и
ВО
хранителна промишленост
НО
Комлект H07

"Schuko Piggyback Plug"
Възможност за свързване на помпа, без
ключ, директно към електрически контакт,
контролиращ функцията старт и стоп.
Ÿ
Захранване 16A 230V
Ÿ
IP 20

ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ
Плетен патрон
Филтрира частици до 20μ

ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ
Патрон от стомана AISI 316L
Филтрира частици до 144μ (10"-5")
или 50μ (10")
Подходящ за питейна вода

Polybox 15 - 05
Полифосфатна кутия 1,5 или 0,5 литра
Polybox 15 - 1,5 л - презарежда 2 патрона от 10” или 4 от 5”
Polybox 05 - 0,5 л - презарежда 1 патрона от 10” или 2 от 5”

O-пръстен за филтър
O-пръстен за 88,27X5,34 NBR 70.

Комплект H05

Комплект Drink

Комплект Viton

3 жилна техномуфа - 4 жилна техномуфа
Тя позволява безопасно свързване между два кабела, за да замени
традиционните термосвиваеми муфи или изолационните ленти.
Ÿ
3 или 4 Жила
Ÿ
За кабели с диаметър от 7мм до 12мм
Ÿ
Захранване 16A 230V - 400V
Ÿ
Максимална дълбочина на потапяне 10м
Ÿ
Температура до 125°С

ВАРОВИК
Полифосфатен патрон
Задържа варовика в суспензия, за да се избегне
натрупването му върху водопроводните тръби и
електрическите уреди

Синя или Червена Скоба за стена

Уплътнителен
комплект за патрон

ЛОШИ МИРИЗМИ
Патрон с активен въглен
За премахване на лош вкус и
миризми.

Син или Червен Ключ за Филтър
Инструмент за затягане или разхлабване
на тялото от главата на филтъра.

Тефлон
Тефлонова лента за
уплътняване на резбовите
съединения.

TECNOPLASTIC SRL
Via Calabria, 3/5 - 35020 - Saonara (PD) - Italy
Tel: +39 049 8790775 - Fax: +39 049 644773
www.tecnoplastic.com - info@tecnoplastic.com

Дистрибутор за България:
СТИКО БГ ЕООД
ж.к. Дианабад, ул.„Апостол Карамитев” бл.5, вх.В партер
ТЕЛ: +359 877 386 603
E-mail: info@stikobg.com
www.stikobg.com

