
Zahradní čerpadla GP
BP 7 Home & Garden eco!ogic

BP 7 Home & Garden eco!ogic – účinné domácí a zahradní čerpadlo s dlouhou životností, s 0-Watt-Stand-by
funkcí a 5-stupňovým pohonem. Ideální pro zavlažování zahrady a zásobování domácností vodou.

Vybavení:
• Optimalizovaný připojovací

nátrubek
•
• Pohodlný nožní spínač
•
• vč. předfiltru a zpětného ventilu
• Ochrana před chodem na

sucho
•
• Ergonomické držadlo
• Uložení kabelu
• Chybové hlášení
• Dva vývody vody
•

Objednací číslo: 1.645-356.0

Technické údaje
Výkon motoru max. (W) 1200

Průtok max. (l/h) < 6000

Čerpací výška (m/bar) 60/6

Nasávací výška (m) 8

Přívodní teplota max. (°C) 35

Hmotnost bez příslušenství (kg) 13

Rozměry (D x Š x V) (mm) 500x235x300

Připojovací závit G1

Připojovací kabel H07RN-F (m) 1,85



Detaily

Popis
Zásobování domácnosti užitkovou vodou par excellence: přístroj BP 7 Home &#38; Garden eco!ogic je
ideálně vhodný k využití (dešťové) vody z alternativních zdrojů jako cisteren a umožňuje jak ekologicky
šetrné zahradní zavlažování při konstantním tlaku vody, tak i spolehlivé zásobování praček a toalet
užitkovou vodou. 5-stupňový pohon kvalitního bezúdržbového čerpadla s dlouhou životností zaručuje
vysoký výkon, účinnost a ještě tišší provoz. V porovnání s běžnými Jet-čerpadly spotřebuje BP 7 Home
&#38; Garden při stejném průtoku o cca 30 % méně energie. Funkce 0-Watt-Stand-by se postará o to, že
zařízení v klidovém stavu nespotřebuje vůbec žádný proud. Pomocí automatické funkce Start/Stop se
čerpadlo BP 7 Home &#38; Garden podle potřeby automaticky zapne a později zase vypne. Čerpadlo
nabízí ochranu proti chodu nasucho, která jej v případě poruchy automaticky vypne a rozsvítí se
indikátorporuchy. Sériový předfiltr a vestavěný zpětný ventil zajišťují nejvyšší spolehlivost. Kärcher k
čerpadlům nabízí prodloužení záruční doby na 5 let.

Vybavení a užitek
Pohodlí v domácnosti a v zahradě
Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.

Robustní a s dlouhou životností
Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.

Spotřeba 0 Watt v pohotovostním režimu
Šetřit proud s čerpadlem eco!ogic znamená šetřit náklady a životní prostředí.

Vícestupňový pohon čerpadla
Velmi energeticky úsporný a slyšitelně tišší.

Spínací a vypínací automatika
Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.

Optimální nasávání
Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.

Chybové hlášení
V případě poruchy se zobrazí chyba ve vysávací či tlakové funkci.

Dva vývody vody
Vícenásobné použití: např. zavlažování trávníku zavlažovačem a současné manuální zavlažování
zahradní stříkačkou.

Flexibilní připojovací T-hrdlo
Flexibilně smontovatelný pro optimální přizpůsobení spojených hadic.

Pohodlný nožní spínač
Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.



Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Objednací číslo 6.997-473.0

Objednací číslo 6.997-474.0

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý
Připojení sacích hadic odolné proti podtlaku na čerpadlo. Vč. hadicové sponky.
Pro čerpadla s G1” (33,3 mm) připojovacím závitem.Pro hadice 3/4” (19 mm) a 1”
(25,4 mm).
Objednací číslo 6.997-359.0

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký
Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic
odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty
na vodu a domácí vodárny).
Objednací číslo 6.997-418.0

Čerpadla - připojovací díl Basic
K připojení 1/2” (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1” (33,3 mm)
připojovacím závitem.
Objednací číslo 6.997-358.0

Připojovací sada Premium
Připojovací sada k připojení vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí
automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení
hadice a čerpadla.
Objednací číslo 6.997-340.0



Filtry
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4”
K připojení na sací hadice - metrové zboží.Zamezovač zpětného toku zkracuje
dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.
Objednací číslo 6.997-345.0

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1”
K připojení na sací hadice - metrové zboží.Zamezovač zpětného toku zkracuje
dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.
Objednací číslo 6.997-342.0

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium
Robustní provedení kov/plast. K připojení na sací hadice - metrové zboží. Klapka
zpětného toku zkracuje dobu opětovného nasávání. Vč. hadicové spony. Sada
pro 3/4” (19 mm) a 1” (25,4 mm) hadice.
Objednací číslo 6.997-341.0

Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.
Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně
čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je vymyvatelný.Pro
čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojovacím závitem.Průtok vody do 3000 l/h.
Objednací číslo 6.997-343.0

Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.
Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně
čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je omyvatelný.Pro
čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojovacím závitem.Průtok vody do 6000 l/h.
Objednací číslo 6.997-344.0

Ostatní
Hadice pro vyrovnání tlaku
Spojovací hadice pro tuhé systémy potrubního vedení.Díky elastické vnitřní hadici
ze silikonu je pokles tlaku kompenzován v plášti. Tím vzniká méně vibrací a z
toho vyplývající podstatná redukce hluku. Dodatečně zabraňuje vnitřnímu
rozpínání v hadici, když se čerpadlo příležitostně zapne a vypne.G1 závit na obou
koncích.Délkka: 1,0mPrůměr:3/4"
Objednací číslo 6.997-417.0



Sací hadice
Sací hadice, metrové zboží, 3/4”
Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky
hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher
přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.
Objednací číslo 6.997-347.0

Sací hadice, metrové zboží, 1”
Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky
hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher
přípojnými díly a Kärcher sacími filtry
Objednací číslo 6.997-346.0

Sací hadice, 3,5 m
Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na
čerpadla. K prodloužení sací garnitury nebo k použití se sacím filtrem. Pro
čerpadla s G1” (33,3 mm) přípojným závitem.
Objednací číslo 6.997-348.0

Sací sada, 3,5 m
Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím
filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použt jako prodloužení sací
hadice.Po čerpadla s G1” (33,3mm) připojovacím závitem.
Objednací číslo 6.997-350.0

Sací sada, 7 m
Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím
filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použt jako prodloužení sací
hadice.Po čerpadla s G1” (33,3mm) připojovacím závitem.
Objednací číslo 6.997-349.0

Objednací číslo 6.997-450.0



Sací hadice
Sací hadice pro potrubní vedení, 0,6 m
Vakuu odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení.
Oboustranný G1” (33,3 mm) přípojný závit.
Objednací číslo 6.997-360.0


