
                                                                     BP 3/3
Hlubinné ponorné čerpadlo do studní a vrtů

index: 8024021

Možnosti využití:

Technika:

Technické údaje:

Příkon 1100 W

Typ motoru 230 V, 50 Hz

Max. čerpací výkon 2500 l/ hod

Max. dopravní výška 57 m

Max. množství pevných 

příměsí 
30 mm

Max. tlak 5.7 bar 

Průměr závitu 1 "

Délka kabelu 20 m 

Kabeláž H07 RNF 4 × 1 mm2

Max. teplota média 35 °C

Hmotnost 21 kg

Pokud je hladina níže než 9 m, je potřeba použít hlubinné čerpadlo. Profesionální hlubinná čerpadla 

ELPUMPS dokáží uspokojit nejrůznější potřeby zákazníků. Pro zákazníky, kteří mají užší vrty (od 95 mm) je k 

dispozici model BP 3/3 s užším průměrem. Pláště z nerezu, jakostí materiál oběžných kol a špičkové motory 

jsou zárukou velmi dlouhé životnosti. Modely řady BP se samozřejmě skládají ze dvou částí (hydraulická a 

motorová), což nejenom výrazně ulehčuje jakékoliv servisní práce, ale při vážném poškození čerpadla stačí 

vyměnit jen tu poškozenou část a ne celý stroj. Masívní litinová závěsná oka potom slouží ke spolehlivému 

zajištění stroje ve vrtu. 

Čerpání čisté vody z vrtů, studní, nádrží. Zásobování chat a rodinných domů vodou. Zásobování 

závlahových systémů, postřikovačů trávníků, mycích systémů a dalších tlakových systémů vodou.

Modely Elpumps BP 3/3 mají plášť z jakostní evropské nerezové oceli (ne z běžné oceli, jak je obvyklé), 

zajišťující čerpadlu dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalý vzhled. Model BP 3/3 má mosazné 

oběžné kolo, odolné i ve vodě s vyšším obsahem písku. Hřídele jsou utěsněny profesionálním dvojitým 

těsněním, které se skládá z pružinového těsnění a keramicko-křemíkového těsnění. Všechny modely řady 

BP se skládají ze dvou částí, oddělených inoxovým filtrem. Motorová část s kabelem a standardně 

dodávanou elektrickou skříňkou je tak oddělena od hydraulické části. To významným způsobem 

zjednodušuje případné servisní práce a šetří náklady pro uživatele v případě, že jedna z částí je nevratně 

poškozena a musí se vyměnit. Motor je chráněn tepelnou pojistkou a pro případ zablokování oběžných kol 

i nadproudovou ochranou.

více informací : www.baumax.cz


