
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktvorteile 

Einsatzbereich 

Technische Kurzbeschreibung

Produktbeschreibung 

  Využitelnost

- Domácí technika
- Závlaha zahrad
- Použití deš�ových vod
- �erpání ze studní

  P�ednosti produktu

- Jendoduchá montáž
- Integrovaná regulace �erpání
- Integrovaná ochrana proti b�hu na sucho
- Integrovaná zp�tná klapka
- Pr�m�r pouze 98 mm
- Prost�edím chlazený motor
- Ochrana proti korozi
- Sací filtr z nereznoucí ušlechtilé ocele
   - dimenze sání 1 1/4" IG

  Popis

�erpadlo z ušlechtilé ocele s integrovaným tlakovým
spínáním.

"Multi X" je vícestup�ové, vnit�n� chlazené �erpadlo
vhodné pro �erpání �isté vody ze studní nebo užitkové
z reten�ních nádrží.

Díky vestav�né kontrole pr�toku se �erpadlo samo p�i
odb�ru zapne a po uzav�ení odb�ru op�t uzav�e.

Sací koš z ušlechtilé ocele chrání �erpadlo p�ed
závadou zp�sobenou zanesením. Kontrola pr�toku
chrání �erpadlo p�ed b�hem nasucho, v takovém
p�ípad� jej samostatn� odpojí.

Novodobý koncept �erpadla propojuje osv�d�enou
�erpací techniku s vyt�íbeným ovládáním a tvo�í tak
kompaktní a ihned použitelný produkt. Díky menšímu
t�lu �erpadla se dá použít i ve studnách o velikosti 4".

Multi-X je k dospozici také s postranním nasáváním s
vnit�ním závitem 1 1/4", které je možné napojit na
plovoucí odb�rné potrubí.

Pata �erpadla dostupná jako sací filtr nebo s nasáváním 1 1/4" IG

  Krátký technický popis

- Vícestup�ové ponorné �erpadlo s hydraulickou
�ástí pod motorem, zajiš�ující chlazení �erpanou
kapalinou

- Zabudovaný tepelná pojistka a elektrická pojistka

- Integrovaná kontrola pr�tok�
s�automatickýmelektronickým zapínáním a vypínáním

- Integrovaný presscontrol a kontrola pr�toku
zajiš�uje spolehlivé vypnutí p�i b�hu nasucho

- Plastová hnací kola (POM)

- Svrchní pláš� z nerezové ušlechtilé oceli (AISI 304)

- Odolné až do 0,15% koncentrace písku (150g/m3)

Ponorné �erpadlo Multi X
Pln� automatické �erpadlo s integrovaným automatickým spínáním



Technische Daten 

Pumpenkennlinie 

Ponorné �erpadlo Multi X
Pln� automatické �erpadlo s integrovaným regulováním �erpání

Detailní foto

Pata dostupná s nasáváním 1 1/4" IG nebo jako  síto

  Technická data

Výška*: Uvažována výška �erpadla je pro typ s nasáváním 1 1/4".
             Varianta se sítem je o 12mm vyšší.

Pr�tok

  Výkonnostní k�ivka �erpadla
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