
Bezobsługowy system drenowania 
DEPA®

www.depapumps.com

 Automatyczne drenowanie pompy 
w instalacji eliminuje konieczność 
odłączania pompy.

Wydajna konstrukcja tworzy kanał 
odprowadzający ciecz przez gniazdo 
zaworu bez użycia dodatkowych 
ruchomych części, co zmniejsza koszty 
konserwacji. 

Niezawodne działanie ogranicza 
potrzebę stosowania dodatkowego 
monitorowania elektronicznego, 
obniżając koszty eksploatacji.

www.cranecpe.comCrane ChemPharma & Energy

Bezobsługowy system drenowania 
DEPA® oferuje wiele funkcji i zalet, 
w tym m.in.:







Obowiązujące wytyczne

W oparciu o certyfikat ATEX pompy, układ 
bezobsługowego drenowania posiada następujące 
certyfikaty:

• certyfikat zgodności z Dyrektywą maszynową 
2006/42/WE,

• zgodność z ATEX* wg dyrektywy 2014/34/WE.

Rozmiary

Cechy konstrukcyjne i zalety

• Ogranicza potrzebę korzystania z dodatkowych 
urządzeń mechanicznych i/lub elektrycznych

• Nie wpływa na maksymalną wydajność
• Zachowuje do 78% wysokości zasysania na sucho 

w porównaniu z pompą standardową**
• Drenowanie w miejscu instalacji eliminuje 

konieczność dodatkowych operacji lub 
wymontowania pompy bądź urządzenia z instalacji

• Nie wpływa na zużycie powietrza

Zalecany do mediów niezawierających cząstek stałych 
(niewykazujących tendencji do czopowania drogi przepływu)

** Wyniki prób u producenta przeprowadzonych na pompie 
    DL40-UEV-G-T

Typ 15 25 40 50 80

DL-SUV l l l l l

DH/DL-UEV l l l l l

Bezobsługowy system drenowania DEPA®

Spółka Crane Co. i jej podmioty zależne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach, innych materia-
łach drukowanych ani informacjach zamieszczanych na stronach internetowych. Crane Co. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w produktach bez powiadomienia, w tym w produktach już zamówionych, pod warunkiem, że taka zmiana może zostać wprowadzona bez 
konieczności dokonywania zmian we wcześniej uzgodnionych specyfikacjach. Wszelkie znaki towarowe w niniejszych materiałach stanowią 
własność spółki Crane Co. lub jej podmiotów zależnych. Logotypy Crane oraz marek Crane, w kolejności alfabetycznej: (ALOYCO®, CENTER 
LINE®, COMPAC-NOZ®, CRANE®, DEPA®, DUO-CHEK®, ELRO®, FLOWSEAL®, JENKINS®, KROMBACH®, NOZ-CHEK®, PACIFIC VALVES®, RESISTO-
FLEX®, REVO®, SAUNDERS®, STOCKHAM®, TRIANGLE®, UNI-CHEK®, WTA® i XOMOX®) są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Crane Co. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Heerdter Lohweg 63-71
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Crane ChemPharma & Energy, DEPA®

Grupa 
urządzeń

Kategoria 
urządzeń

Atmosfera 
wybuchowa

Grupa wybuchowo-
ści*

G D IIA IIB IIC

I
M1 -  -  -  -  -  -

M2 l  l  l  -  -  -

II
1 -  -  -  -  -  -

2 l  l  l  l  l  -

 l dostępne  -    niedostępne

*  tylko w połączeniu z pompą objętą certyfikatem ATEX. Klasa tempera-
turowa podawana jest dla temperatury cieczy.
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Zasada działania

Układ automatycznego System 
bezobsługowego drenowania pomp DLxx-
SUV i DHxx/DLxx-UEV ze stali nierdzewnej 
polerowanej sprawdza się idealnie 
w przypadku pomp, które nie mogą obracać się 
jak pompy PPS. Układ został zaprojektowany 
tak, aby samoczynnie opróżniać pompę po 
zakończeniu działania.

W tym celu gniazda zaworów ssawnych oraz 
tłocznych pompy są wyposażone w niewielki 
rowek, który działa jak ścieżka odprowadzająca 
ciecz między kulą a obudową zaworu, 
umożliwiając ciągłe opróżnianie/odciekanie. 


