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Dotazník pro 
zubové hydrogenerátory a elektropohony 

Questionnaire for Gear Pumps and Pump Units 
 

Jméno, příjmení / Name, surname:  

Společnost / Company: 

Stát/ Country: Město/ City: 

Ulice/ Street: PSČ:/ Postcode: 

Fax/ Fax: Теl./ Tel.:  E-mail: 

 
 
Požadované množství za rok 
            Required quantity during a year               

 

Průtok hydrogenerátoru (l/min)  
           Flow discharge (l/min)                 

 

Materiál tělesa hydrogenerátoru 
          Casing material of the pump 

GG25           nebo / or     GGG40.3 
  

Otáčky (ot / min) 
          Speed (rpm) 

 

Vstupní tlak (bar) 
          Inlet-pressure (bar) 

 

Pracovní tlak (bar) 
         Pressure-rise (bar) 

 

Pracovní kapalina 
         Fluid 

 

Třída viskozity 
         Viscosity-class 

 

Počáteční, provozní a maximální teploty pracovní tekutiny 
         Starting- working- and maximum-temperature of the fluid 

 

Směr otáčení (vyznačený na hřídeli)  
         Sense of rotation (seen on shaft end) 

 

S nebo bez tlakového pojistného ventilu 
         With or without pressure relief valve 

 

Sací a tlakový port s nebo bez protiběžných přírub 
         Suction- and pressure-port with or without counter flanges 

 

Pokud je s přírubami, jaký typ (navařovací, závitový) 
         If with, which version (welding- threaded- or blanked flange) 

 

Jak je hydrogenerátor řízený 
          How do you run the pump 

 

Pokud je hydrogenerátor poháněn motorem, objasněte následující: 
         If with motor please give us the details: 
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Typ motoru (jednofázový, třífázový nebo stejnosměrný proud) 
         Motor-version (one phase, three-phase or direct current) 

 

Výrobce, 
         Manufacturer 

 

Výkon  
         Power 

 

Jmenovité napětí 
         Rated voltage 

 

Frekvence otáčení 
        Frequency 

 

Třída energetické účinnosti 
        Efficiency class 

 

Teplotní třída 
        Temperature-class 

 

Ochrana (pokud je ochranou EX, uveďte prosím další informace) 
         Protection (if Ex-protection necessary, please give us details) 

 

Typ konstrukce 
        Type of construction 

 

Země konečného určení 
        End-use-country 

 

 

 

Uveďte prosím, co nejvíce informací, abychom mohli najít a nabídnout optimální řešení. / Please provide as 

much information as possible, in order to find and offer the best solution.  
 


