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Typ: 8210Typ: 8209Typ: 8211

PONORNÉ ČERPADLÁ

Rada ponorných čerpadiel na čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody s maximálnou teplotou 35 °C. Čerpadlá vďaka svojim
kompaktným rozmerom nájdu uplatnenie pri práci v záhrade alebo inej bežnej činnosti, kde je vyžadované prenášanie čerpadla.
Majú široké spektrum využitia – od zalievania a zavlažovania záhrad až po prečerpávanie nádrží alebo odčerpávanie vody z bazénu
alebo suda. Čerpadlá sa umiestňujú pod hladinu vody, pričom vodu nesajú, ale vytláčajú nad seba. Pri výbere čerpadla je dôležité
ujasniť si z akého zdroja bude čerpané a na aký účel sa bude čerpadlo využívať. Ďalším dôležitým kritériom je prietok a výtlak
čerpadla.

Ponorné čerpadlá na čistú vodu
Typ: 8207, 8208

- Na odčerpávanie čistej alebo mierne znečistenej drenážnej vody.
Vhodné na zavlažovanie, prečerpávanie zásobníkov, odčerpávanie vody
z pivníc, prečerpávanie nádrží, na vypúšťanie bazénov a pod.

- Čerpadlo je vybavené plavákovým snímačom, ktorý sa nastavuje
pomocou červeného tlačidla senzora v telese čerpadla, ktoré
automaticky riadi spínanie podľa vodnej hladiny.

- Pre pohodlnejšie umiestnenie je čerpadlo dodávané s 10 m dlhým
prívodným káblom.

Ponorné čerpadlá do suda
Typ: 8209, 8210, 8211  
- Na odčerpávanie čistej alebo mierne znečistenej vody.

- Vhodné na ponorenie do suda alebo nádrže a následné
prečerpanie alebo zavlažovanie záhrady.

- Čerpadlo je vybavené ohybnou hadicou alebo teleskopickou
trubicou s plavákovým snímačom.

- Pre pohodlnejšie umiestnenie je čerpadlo dodávané s 10 m
dlhým prívodným káblom.

TYP
HL. ROZMERY

(mm)
HMOTNOSŤ

(kg)
MAX. PRIETOK

(m3/hod.)
MAX. VÝTLAK

(m)
MAX. HĹBKA
PONORU (m)

CENA
(EUR)

8207 110 x 220 x 300 5 9 8 7 76,00
8208 160 x 230 x 300 5,5 13 8,5 7 80,00

TYP HL. ROZMERY (mm) HMOTNOSŤ (kg) MAX. PRIETOK (m3/hod.) MAX. VÝTLAK (m) MAX. HĹBKA PONORU (m) CENA (EUR)
8209 180 x 185 x 280 4,5 2,5 9 7 63,00
8210 110 x 190 x 320 5,5 5 20 7 84,00
8211 Ø 168 x 246,5 5 2,2 11 7 59,00

NOVINKA

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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