
HÜDIG – świadomość energii
HÜDIG - wiodący producent agregatów 
odwadniających, który od wielu dekad 
wyznacza standardy w dziedzinie inżynierii 
pompowej. Oprócz produkcji solidnych i 
niezawodnych urządzeń, celem nadrzędnym 
firmy HÜDIG jest rozwijanie jednostek, które 
są energooszczędne. HÜDIG był pierwszym 
dostawcą na świecie, który już w latach 
70. ubiegłego wieku użył elektronicznego 
wyłącznika pływakowego. Kierując się tą 
filozofią byliśmy pierwszym dostawcą, który 
zaoferował swoim klientom możliwość 
zastosowania elektrycznych agregatów 
pompowych wyposażonych w pompy 
próżniowe.

Korzyści dla użytkownika:
1.	 Zredukowane	zużycie	prądu
Zużycie prądu jest zredukowane (rzeczywiste 
obniżenie zużycia energii elektrycznej na 
poziomie 10 do 40 kWh / d – w związku z 
zastosowaniem układu separacji powietrza).

2.	 Zredukowany	czas	pracy	-	zwiększona	 
żywotność	agregatu	
Czas pracy pompy wodnej i pompy próżniowej 
jest zredukowany. Dodatkowo zmniejszono 
obroty pompy próżniowej. Wszystko to prowadzi 
do zwiększenia żywotności agregatu.

3.	 Zwiększony	przepływ	powietrza	-	lepsza	wydajność
Dzięki zastosowaniu silników elektrycznych 
współpracujących z falownikami ich prędkość 

obrotowa może zostać zwiększona do 1800 
obr./min.. Prowadzi to do zwiększenia przepływu 
powietrza o 115 m³ / h. Pompy próżniowe są w 
konsekwencji bardziej wydajne.

4.	 Precyzyjna	kontrola	–	bez	konieczności	regulacji		
Regulator PI stanowi podstawową jednostkę 
kontrolną agregatu. Wartość referencyjna 
podciśnienia jest kontrolowana przez 
potencjometr obrotowy, na panelu sterowania 
skrzynki rozdzielczej.
Optymalna wartość podciśnienia utrzymywana 
jest na stałym poziomie podczas pełnej fazy
obniżania poziomu lustra wody. Zwykłe nie ma 
konieczności ponownego nastawiania zaworu 
spustowego pompy próżniowej.

Zużycie	energii	przez	agregaty	odwadniające	zależy	
od	różnych	parametrów.
Poza	warunkami	glebowymi,	poziomem	lustra	wody	i	
profesjonalną	instalacją	igłofiltrów,	za	zużycie	energii	
odpowiada	dobór	odpowiedniego	agregatu	optymal-
nego	do	zastanych	warunków.
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Typ Pompa	wodna	 Pompa	próżniowa	 Silnik		–	 
Input	Power	1)

Wymiary	transportowe	

Wydajność
Wysokość 
podnosze-

nia 
Przyłącze 2)

Max. rozmiar 
cząstek 
stałych

Wydajność Podciśnienie Zużycie energii 5) Długość  x Szero-
kość x Wysokość Waga

Vmax Hmax
 DNS

4) 
DND

Ø Vmax pu max Pn Pmax l x w x h 3) m

m3/h m mm mm m3/h bar kW kW mm kg

1
HC 467/05

60 22
2 × 108 V   4)

1 × 108 V

9
105 -0.99

2.7 5.7

1.595 × 1.340 × 
1.470

457
HC 468/05 100 -0.92 493

2
HC 467/15

122 21

10

105 -0.99
4.5 7.5

470
HC 468/15 100 -0.92 506

3
HC 468/25

140 28 2 × 159 V
1 × 159 V

105 -0.99

6.7 10.7

479
HC 467/35 100 -0.92 515

4
HC 468/35

76 46 2 × 108 V
1 × 108 V

105 -0.99 476
HC 487/15 100 -0.92 512

5
HC 488/15

244 21 2 × 108 V
2 × 108 V 210 -0.99

7.5 12.0

1.895 × 1.650 × 
1.400

631
HC 487/25 712

6
HC 488/25 

280 28 2 × 159 V
2 × 159 V

9.7 16.4

645
HC 488/35 200 -0.92 732

7
HC 487/35

152 46 2 × 108 V
2 × 108 V

210 -0.99 640
HC 488/35 200 -0.92 727

Charakterystyka
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego poinformowania    08/2018

Dane techniczne

1) Prąd przemienny 400 V, 50 Hz
2) Inne przyłącza dostępne na życzenie
3) I = bez haka holowniczego

4) V = złącze męskie
5) Przez układ sterowania: 107 680... (HC 467/..), 107 681...  
(HC 487/..), 111 815... (HC 468/..), 111 816... (HC 488/..)

Pompy odwadniające
Uwaga: Pu = ciśnienie 0 bar

Pompy próżniowe
Grafika: Ciśnienie ssania

Ekonomiczny i wszechstronny

Elektryczny agregat  
pompowy do igłofiltrów
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Niezawodne jednostki kontrolne
Załączanie się pompy wodnej i próżniowej jest 
regulowane za pomocą elektrod.
Ten rodzaj sterowania ma tę przewagę nad 
metodą stosującą wyłączniki pływakowe, że jest 
nieawaryjny. 
Zastosowane elementy elektroniczne są stan-
dardowym, ogólnodostępnym wyposażeniem 
agregatu i w razie awarii dostawa części zamien-
nych jest natychmiastowa. Zastosowanie układu 
kontroli kolejności faz zapewnia prawidłowy 
kierunek obrotów agregatu.

Niezawodne jednostki kontrolne

Elektryczne agregaty pompowe do igłofiltrów HÜDIG
… przekonują doświadczeniem inżynierskim i referencjami z całego świata. Agregaty 
HUDIG są systemami w pełni modułowymi. Przemysł budowlany jest bardzo wymagający, 
zwłaszcza pod kątem zachowania wysokich standardów dotyczących niezawodności 
i wydajności połączonych z minimalnym zapotrzebowaniem na prace konserwacyjne i 
remontowe. Odpowiedzią na te wymagania jest nasz typoszereg HC 467, HC 468 i HC 487 
oraz HC 488.

Ocynkowana komora próżniowa
Komory próżniowe HÜDIG są zawsze cynkowane 
ogniowo, co zapewnia im maksymalną ochronę 
antykorozyjną. Duża objętość komory pozwala 
na minimalną ilość załączeń pomp wodnych i 
pomp próżniowych, co z kolei zapewnia większą 
wydajność i dłuższą żywotność całego urządzenia.  

Niezawodne pompy odwadniające
W przypadku jeżeli uszkodzeniu mechanicznemu 
ulegnie obudowa filtra lub zastosowana zostanie 
metoda odwodnienia otwartego, zawsze możesz 
liczyć na elektryczne agregaty pompowe HÜDIG. 
Dzięki zastosowaniu zatapialnych pomp GRINDEX, 
agregat może pompować zapiaszczone medium 
bez ryzyka awarii.  Absolutna przewaga! Pompowa-
nie słonej lub słonawej wody zazwyczaj ogranicza 
żywotność pomp.  
Dla takich aplikacji zalecamy stosowanie zatapial-

Ekonomiczny i wszechstronny

Solidne elementy agregatów HÜDIG GmbH & Co. KG

Komora próżniowa Pompa próżniowa Pompa próżniowa 

nych pomp GRINDEX INOX (wartość pH 3 - 9). 
Poza odpornością na zanieczyszczone chemicz-
nie medium agregaty HÜDIG spełniają również 
wymagania stawiane pompom ściekowym. Ma-
teriały informacyjne dotyczące agregatów  HÜ-
DIG przystosowanych do pompowania ścieków 
dostępne na życzenie.

Potężne pompy próżniowe
Elektryczne agregaty pompowe HÜDIG typu HC 
467 / .. i HC 487 / .. są wyposażone w rotacyjne 
pompy próżniowe z systemem smarowania. 
Zamontowane pompy pozwalają utrzymać duże 
podciśnienie robocze przy jednoczesnym dużym 
przepływie powietrza. Pompy te są bardzo 

wytrzymałe i pracują bezawaryjnie zarówno na 
mrozie, jak również w wysokich temperaturach 
otoczenia. W przypadku pomp smarowanych 
olejem uszkodzenia spowodowane przez 
zamarznięcie wody  lub jej brak są wyeliminowane, 
podobnie jak konieczność codziennego 
monitorowania poziomu cieczy.

Pompa próżniowa w wykonaniu suchym
Jeśli wymagane jest zastosowanie pompy 
próżniowej w wersji bezolejowej, optymalnym 
rozwiązaniem jest działająca na sucho pompa 
próżniowa HÜDIG. Produkty z serii HC 468 / .. i 
HC 488 / .. są wyposażone w tak zwane pompy 
próżniowe bezolejowe działające na sucho.

Ekonomiczny i wszechstronny

Bezpieczne, fachowe ładowanie Twoich urządzeńPiętrowane obudowy chroniące 
przed hałasem
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