
De SPECK BADU® pomp behoort, mede door haar toonaangevende kwaliteit, tot de meest verkochte  
kunststof circulatiepompen in Europa. Met de nieuwe BADU Delta® in “wei” uitvoering wordt deze hoge  
kwaliteit samengevoegd met een verbeterd rendement in een pomp speciaal voor het verpompen van  
weiproducten en kalverenmelk. 
 
Onder het versterkte dichte inspectiedeksel in het kunststof pomphuis bevindt zich een deelbaar  
voorfilter waardoor reiniging van deze grofvuilvanger zeer eenvoudig wordt.  
 
Ook dit model behoudt de specifieke kwaliteitskenmerken van de standaard SPECK BADU Delta  
zwembadwaterpomp zoals het GS-keurmerk voor veiligheid. Immers, door galvanische scheiding tussen de 
elektromotor en het watergedeelte, komt de stalen as van de motor niet in aanraking met het medium. 
 
SPECK levert dit model standaard met krachtige 400 Volt motoren welke voldoen aan de IE3 energie-eisen. 
Voor nog meer efficiency is het hydraulisch rendement van deze geluidsarme pomp sterk verbeterd en voldoet 
daarmee alvast aan de nieuwe richtlijn.

 

WEIPOMP BADU DELTA

Delta 9 Delta 13 Delta 17 Delta 22 Delta 28
P2  
kW 0,30 kW 0,45 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,00 kW

U  
Volt 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

H 
max. meter  12,5 m. 13,5 m. 14,4 m. 15,0 m. 16,0 m.

Capaciteit
max. m³/uur 15 m³/u 21 m³/u 25 m³/u 30 m³/u 37 m³/u

H  
min. meter 2 m. 2 m. 2 m. 2 m. 2 m.

Aansluiting 
zuig ø mm  50 50 63 63 63

Aansluiting 
pers ø mm 50 50 63 63 63

Product details 
Capaciteit | 1 m³/h tot max. 37 m³/h 
Zuighoogte | max. 3 m. boven vloeistof 
Omgevingstemperatuur | max. 40°C 
Vloeistoftemperatuur | max. 60°C 
Beschermingsgraad | IP 54 
Isolatieklasse | F 
Motor | 400 Volt 
Materialen | glasvezelversterkt 
   polypropyleen 
Asafdichting | mech. seal carbon/keramiek 
Aansluitingen | PVC lijmaansluiting

Voordelen van de Badu Delta Weipomp
	De pomp is volledig corrosie-vrij. 
 Geruisarme werking. 
 400 Volt motor.
 Op verzoek zijn de motoren in een andere  
  spanning/frequentie leverbaar.   


