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PONORNÁ ZAHRADNÍ ÈERPADLA TYPU DSP

PRACOVNÍ PRINCIP
Èerpadla DSP jsou odstøedivá  s vortexovým obì�ným kolem, 
navr�ená pro automatické pou�ití. Obì�né kolo, namon-
tované na konci hnacího høídele je tvoøeno zadním kotouèem 
a lopatkami. Kapalina vstupuje do kanálu rotující lopatky pøes 
sací sítko, pøièem� se pohybuje radiálnì od støedu a získává 
energii jak ve formì tlaku, tak ve formì zvý�ené rychlosti. 
Kdy� kapalina opustí obì�né kolo, vstupuje do voluty. Zde 
se èást kinetické energie pøemìní na tlakovou energii a ka-
palina opou�tí èerpadlo svislým dopravním otvorem v tìlese 
èerpadla. Správné chlazení motoru je zaji��ováno èerpanou 
kapalinou.

INSTALACE A POU�ITÍ ÈERPADEL
Èerpadla jsou vhodná pro èerpání èisté vody, neobsahu-
jící abrazivní látky. Tato èerpadla byla navr�ena pro snad-
né pou�ívání a jsou spolehlivá i pøi nepøetr�itém pou�ití 
(napøíklad ve fontánách), nebo� motor je plnì chlazený a má 
dostateènou rezervu výkonu plus dvojité tìsnìní. Motor a 
èerpadlo se snadno demontují, co� zjednodu�uje údr�bu a 
opravy. 
Tato èerpadla jsou zvlá�tì vhodná pro odèerpávání za-
plavených prostor (sklepy, gará�e atd.), vyprazdòování 
plaveckých bazénù, nádr�í a jímek pro odpadní vodu z domác-
nosti (z myèek nádobí, praèek), zásobování zahradních 
vodotryskù, malá zahradní zavla�ovací zaøízení ze sbìrných 
nádr�í a vyprazdòování odvodòovacích jímek.

VÝKON
Pøi návrhu výkonových parametrù èerpadel byl kladen zvlá�tní 
dùraz na typické po�adavky pro domácí pou�ití. Výkonové 
køivky jsou speciálnì navr�ené pro vysoká dopravní mno�ství 
pøi nízkém instalovaném výkonu. 

KONSTRUKÈNÍ CHARAKTERISTIKY
VÝSTUPNÍ TÌLESO vyrobené z technopolymeru vyztu�e-
ného sklenìnými vlákny, zvlá�tì odolného proti mechanické-
mu namáhání, praskání a korozi, vybavené svislým výstupním 
otvorem plynaøským závitem 1 1/4�. 
SACÍ SÍTKO vyrobené z technopolymeru, vyztu�eného 
sklenìnými vlákny, tvoøící podstavec èerpadla.
Technopolymerová HADICOVÁ SPOJKA s pøímým 
pøipojením.
Technopolymerové otevøené OBÌ�NÉ KOLO.
VNÌJ�Í PLOVÁKOVÝ SPÍNAÈ pro automatické zapínání 
èerpadla.
HØÍDEL MOTORU z nerez oceli.
DVOJITÉ TÌSNÌNÍ uhlíko / hliníkové na stranì èerpadla a 
tìsnící krou�ek na stranì motoru. Utìsnìný indukèní MO-
TOR, pou�itelný pro trvalý provoz se zabudovaným tepelným 
vypínacím relé (ochrana motoru). Tøída ISOLACE B (dodává 
motoru znaènou odolnost proti pøetí�ení a podstatnì 
prodlu�uje provozní �ivotnost samotného motoru).
OCHRANA IP 68.
�H05/07 kN-1� neoprenový ponorný NAPÁJECÍ KABEL. 
Standardní dodávka s 10 metry kabelu a zástrèkou.
KONSTRUKÈNÍ A BEZPEÈNOSTNÍ STANDARDY podle 
EN60335-2-4li, EN60335-li, EN60335-1/A16.

ZÁRUKA: 
2 roky (podle na�ich v�eobecných obchodních podmínek)

DSP -  400PD                                DSP - 750PD

DSP  - 750P   DSP - 350P

DSP -  750SD  
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DSP-350P 350 1 1/4� 4 7 4,7 210 x 160 x 300 2500

DSP-750P 650 1 1/4� 13 11 5,8 210 x 160 x 360 2100

DSP-400PD 400 1 1/2� 6 6 5,8 220 x 180 x 350 1850

DSP-750PD 650 1 1/2� 10 9 6,8 220 x 180 x 390 1750

DSP-750SD 650 1 1/2� 10 9 7 220 x 180 x 390 1750

  

PONORNÁ ZAHRADNÍ ÈERPADLA TYPU DSP
KØIVKY

ROZMÌRY

KONSTRUKCE

1 - Rukoje�
2 - Zástrèka
3 - Plovákový spínaè
4 - Kondenzátor
5 - Svorka kabelu
6 - Horní víko
7 - Kulièkové lo�isko
8 - Høídel rotoru
9 - Kulièkové lo�isko
10 - Stator motoru
11 - Mechanické tìsnìní
12 - Obì�né kolo
13 - Odlitek èerpadla
14 - Univerzální pøípojka
15 - Pøípojka
16 - Spodní díl èerpadla


