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This is Xylem  

•  A leading global water technology provider 

•  Nearly $4 billion in revenues 

•  12,500 global employees 

•  We devote our technology, time and talent 
to advance the smarter use of water 

 

FLYGT Потопяеми помпи и  
миксери 

 Гамата на  Xylem Flygt включва потопяеми помпи, миксери и оборудване за 
механична аерация което се използва в пречистването на питейни и отпадъчни 
води, водохващания, абразивни или замърсени индустриални процеси, мини, 
строителство, а също така и напояване. 



Помпи Xylem в Пречиствателни станции за отпадъчни води 

Съхранение на 
отпадъчни води 

Канализационна 
помпена станция 

Хомогенизация на 
утайков резервоар 

Входни  
помпи 

Изравнителен 
резервоар 

Биологично 
пречистване 

Рециркулация на 
изгнила утайка 

Изпомпване на  
рециркулираща 
активна утайка 



Помпи Flygt за отпадъчни води 

 
Потопяеми помпи за отпадъчни води 
помпи за канализационни помпени 
станции, пречиствателни станции 
& индустриални приложения. 

Flygt N-Помпи 
Flygt F-Помпи, и 
Flygt C-Помпи 



Самопочистващо се  N-работно колело 

Работим заедно 
за по-висока 
ефективност 

N-работно колело 

Износващ пръстен 

Освобождаващ жлеб 

Водещ щифт 

Корпус на помпата 

Flygt Серия N3000: Помпи за отпадъчни води с полуотворено 
самопочистващо се работно колело с постоянна висока 
ефективност за многофункционална употреба  



N-Технологията: Как работи 

Освобождаващ 
 жлеб 

Водещ щифт 

Обратно завити 
водещи ръбове 

Видео: 
Тест 
задръстване 
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Flygt N-Помпи 

Hard-Iron (60 HRC) за най-трудните 
предизвикателства на отпадъчните води 

N-помпи на Flygt с компоненти от Hard-Iron осигуряват 
постоянна висока ефективност без задръстване или 
ерозийна корозия, удължават живота с 200 процента 
сравнено със стандартната хидравлика от закален чугун  

Отлични характеристики с голям диапазон на капацитети 
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Flygt C3000 Серия: Помпи за отпадъчни води със 
завито едно- или много-канално работно колело 

• Препомпване на градски 
канализационни води 
 
• Напояване 
 
• Индустриални води 

• Охлаждащи води 
 
• Дъждовни води 
 
• Технологични води 
 
• Водохващания 
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Flygt F3000 серия: Помпи за отпадъчни води с 
режещи функции за течности съдържащи голямо 
количество сухи или влакнести материи  

•  Приложения с трудни отпадъчни води 
•  Хранително вкусова промишленост 
•  Хартиено-целулозна промишленост 
•  Препомпване на трудни утайки 
•  Аквакултури 
•  Земеделски стопанства 
•  Затвори и изправителни домове 
•  Места за публичен достъп 
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Flygt F3000 серия 
Надробяване с доказаното N-
работно колело 

N-работно колело 

Корпус на помпата 

Водещ щифт 

 
Режещ пръстен 

 
Освобождаващ жлеб 

Предимства на F-
помпата 
 
• Нарязва здрави твърди 
материи 

• Патентована N-
технология 
 
• Иновативен дизайн 
 
• Постоянна висока 
ефективност 
 
• По-малко непланирани 
обслужвания 
 
• Изпитани в завода за 
висока ефективност 
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Характеристики 50 Hz 
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Методи за монтаж 

За полу-
постоянен 
потопен монтаж. 
Помпата се 
спуска по двоен 
водач към 
долната пета 

За полу-
постоянен 
свободно стоящ 
монтаж, 
Преносима 
версия с връзка 
за тръба или 
маркуч 

За вертикален 
постоянен сух 
монтаж с фланци 
за смукателните и 
нагнетателни 
тръбопроводи. 
Наличен за 
3127,3153, 3171 и 
3202 

За хоризонтален 
постоянен сух 
монтаж с фланци 
за нагнетателни 
тръбопроводи. 
Наличен за 
3127,3153, 3171 и 
3202 
 

За полу-постоянен 
монтаж със 
завъртащ водач за 
разбъркване и 
изпомпване. 
Наличен за 3085 и 
3102 
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Flygt гама Compact 

Капацитет до 225 m3/h 
Налягане до 24 bar 
Температури -10oC до 100 oC 
 
Типични приложения: 
- Варно мляко 
-  Утайки 
- Пренос на полимер 
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Flygt помпи за свръх нисък напор и висок 
дебит 
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Пропелера е направен за 
максимален натиск, минимална 
консумация на енергия и 
минимален риск от задръстване 

Джет пръстен за още по-голяма 
ефективност 

Принципните предимства на помпите със 
свръхнисък напор и голям дебит на Flygt са 
ефективно генериране на поток с ниска 
специфична консумация и минимални 
изисквания на мощност. 



Пропелерни помпи Flygt за големи дебити 
и нисък напор – серия 7000  
Потопяеми пропелерни помпи за 
изходящ поток от пречиствателни 
станции, напояване, дренаж, 
предотвратяване на наводнения или 
изпомпване на дъждовни води и 
прясна вода 

 
Голяма обхват на 
капацитети 
 
• Мощности до 578 kW 

• Дебит до 7200 l/s 

• Всички продукти са 
тествани в завода 
 



Flygt пропелерни помпи за големи дебити при ниски 
напори 

Ценово ефективни 
Лесни за монтаж и обслужване 
Надеждни и енергийно ефективни  
Невидими и тихи 

Пропелерни помпи  
+N-технология 
=спокойствие 

• Дъждовни води 
• Изход на ПСОВ 
• Водохващания 
• Превенция на наводнения 
• Атракционни паркове 
• Вълни за сърфиране 
 

Изходящ поток на пречиствателни 
станции 
Минимизирането на престоите е жизнено 
важно за пречиствателните станции – 
Пропелерните помпи на Flygt с N-
технология осигуряват надеждна работа 24 
часа на ден в нисконапорни приложения  
съдържащи утайки и пречистени води 



19 

Характеристики 50 Hz 
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Примери за монтаж 

В бетонова 
стуктура: За 
изпомпване в 
канал. Няма 
нужда от 
обратен клапан. 

В заварени 
тръби: За 
изпомпване в 
канал. Няма 
нужда от 
обратен клапан 

С нагнетателна 
тръба и 
свободен изход 

С потопен изход 
и обратна клапа 
 

Със сифон 
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Малки помпени 
станции 

Големи помпени 
станции 
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Помпи и 
тръбопроводи 

Пропелерни 
помпи 
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