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DVP LC.2 / LC.4     Karta katalogowa 
 

 
 
OPIS PRODUKTU: 
Pompy LC.2 i LC.4 są wyposażone w: 
· Zawór zwrotny oleju 
· Eliminator mgły wydechowej 
· Zawór do odzyskiwania oleju grawitacyjnego 
· Wirnik i korpus pompy poddane obróbce NPO 
· Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~) 
 
Pompy te są przystosowane do opróżniania małych, szczelnych pojemników, a w przypadku LC.2 
podciśnienie utrzymuje się przy ciśnieniu bezwzględnym od 500 do 10 mbar. 
 
Nowe pompy są lepsze niż poprzednie modele pod względem redukcji hałasu o 9 dB (A). Filtr odolejacza 
i punkty serwisowe (nalewanie, opróżnianie i poziom oleju) oraz punkty mocowania do systemu 
użytkownika nie zmieniły położenia w porównaniu z poprzednim modelem (patrz wymiary). 
 
Nowe pompy serii LC.2 i LC.4 mają już wbudowany w swoją konstrukcję zawór zwrotny, który 
gwarantuje izolację sprzętu, gdy pompa jest zatrzymana pod próżnią, oraz uszczelkę FKM umieszczoną 
tak, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie i długi czas pracy. 
 
Wirnik i korpus pompy są poddawane działaniu NPO w celu zwiększenia twardości, a zwłaszcza w celu 
wytrzymania utleniania spowodowanego zasysaniem powietrza o dużej zawartości procentowej pary. 
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GŁÓWNE ZASTOSOWANIE: 
Maszyny do pakowania próżniowego; ekstrakcje chirurgiczne dla stomatologii i szpitali; mieszanie i 
dozowanie żywicy do stomatologii; maszyny do sitodruku; automatyczne podajniki do oprawy książek; 
prasy do drewna; wiertarki do użytku w budownictwie. 
 

 
 

 
Główne akcesoria LC.2 LC.4 
Mały zestaw części zamiennych K9601069 K9601070 
Duży zestaw części zamiennych K9601069/1 K9601070/1 
Mocowania amortyzatorów 4 x 1503005 
Zestaw podpórki / uchwytu 9016001 
Korek filtra wylotowego 4502020 
Filtr wlotowy 9001004 
Próżniomierz 9009004 
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UWAGA: Wykres przedstawia ciśnienie wlotowe przy temperaturze 20°C (tolerancja ± 10%) 
 

 
 LC.2 LC.4 
  50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 
Numer katalogowy 9601069 9601070 
Wydajność nominalna [m3/h] 2 2,5 4 4,8 
Moc silnika [(1~/3~) KW] 0,12 / 0,12 0,15 / 0,15 0,12 / 0,12 0,15 / 0,15 
Nominalna liczba obrotów na minutę [n/min] 2800 3300 2800 3300 
Poziom hałasu (UNI EN ISO2151 - K 3dB) [dB (A)] 48 52 48 52 
Masa [(1~/3~) kg [N]] 5,4 [48,6] / 5,4 [48,6] 
Typ oleju [kod DVP] BV32 (SW40) 
Ilość oleju [min ÷ max dm3] 0,065 
Wlot / wylot pompy Ø9mm (1/8?G) / - - - 
Zakres pracy ciągłej (Abs) [mbar - hPa] 500 ÷ 10 - - - 
Temperatura robocza @ 20 °C [°C] 50 ÷ 55 55 ÷ 60 50 ÷ 55 55 ÷ 60 
Wymagana temp. pomieszczenia na miejsce instalacji [°C] 12 ÷ 40 
Temperatura otoczenia podczas przechowywania / transportu [°C] -20 ÷ 50 
Maksymalna wilgotność / wysokość 80% / 1000m s.l.m. * 

(*) Prosimy o kontakt z producentem, jeśli warunki otoczenia różnią się od zalecanych. 
 
 
 
 
 

 


