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GTV Membranhydrofor

Membranbehållare med automatik
Konstruktion
GTV Membranhydrofor består av membranbehållare av
rostfritt stål, stativ eller väggställning, justerbar tryckkoppling, tryckmätare, backventil, 5-vägskoppling som
kopplar delarna fast i varandra samt metallförstärkt tryckslang för pumpen eller för koppling till rörsystemet.

Tilläggsutrustning
Vid beställning levereras tilläggsutrustning som t.ex. en
motorskyddskoppling, plaströrsklämmor, en kabel mellan
elmotorn och tryckkopplingen, en avstängningskran
mellan behållaren och ejektorpumpen samt metallförstärkta slangar vid behov.

GTV Membranhydrofor 50/6 bar

Användningsområden

• sänkpumpar
• torrmonterade pumpar
• ejektorpumpar
Egenskaper
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• hög kvalité
• enkel att montera, lätt att placera, justerbar
5-vägskoppling

GTV Membranhydrofor 25/6 bar

• låga installationskostnader
• membranbehållare från GTV är av rostfritt stål
• enkelt underhåll

Typ

Behållarens storlek

Behållarens
strukturtryck

Flödeskapacitet
per minut *1

Tryckkopplingens
justeringszon

Kopplingsstorlek
till tryckslangen

Kopplingsstorlek
till nätet

25/6

25l

6 bar

8-9l

2 - 6 bar

sk 1”

sk 1”

50/6

50l

6 bar

16 - 18 l

2 - 6 bar

sk 1”

sk 1”

50/10

50l

10 bar

16 - 18 l

4 - 12 bar

sk 1”

sk 1”

120/6

120l

6 bar

38 - 43 l

2 - 6 bar

sk 1”

sk 1”

120l

10 bar

38 - 43 l

4 - 12 bar

sk 1”

sk 1”

Teknisk
120/10 tabell

1) För att behålla flödeskapaciteten måste man kontrollera förtrycket och vid behov öka trycket enligt anvisningen.

GTV Membranhydrofor 25/6

GTV Membranhydrofor 50/6

GTV Membranhydrofor 25/6 med
väggställning

GTV Membranhydrofor 120/6

GTV Membranhydrofor 50/6 med väggställning

Montering
1.
2.
3.
4.
5.

GTV 4” pump
GTV Membranbehållare
Motorskyddskoppling eller
startbox i 1-faspumpar
Tryckbrytare
Backventil

Membranhydroforen monteras i ett så torrt och frostskyddat rum som möjligt. I monteringsutrymmet bör det
finnas en golvbrunn pga. möjliga rörläckor. Behållaren
placeras så att det är möjligt att kontrollera förtrycket och
additionen via luftventilen. Torrmonterade pumpars membranhydroforer kan placeras bredvid pumpen eller separat.
Pumpens motor måste skyddas från överbelastning och
fasbrytningar med en motorskyddsbrytare, om det inte
redan finns ett inbyggt skydd.

Service

Monteringsbild

Man måste hålla reda på det rätta luftförtrycket i membrantanken så att pumpen inte går sönder i förtid. Det är
rekommenderat att kontrollera förtrycket en gång per år.
I 25 l och 50 l behållarna är det rätta förtrycket 0,2 bar
lägre än starttrycket och i 120 l behållaren 0,2 högre än
starttrycket.
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