
Ponorná tlaková čerpadla SPP
BP 4 Deep Well

Ponorné tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well – ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním
krytem z ušlechtilé oceli, distanční nožkou na podporu instalace a se samostatným spínačem/vypínačem.

Vybavení:
• Integrovaný zpětný ventil
• Kryt čerpadla a připojovací

hrdlo se závitem z ušlechtilé
oceli

•
• Integrovaný zpětný ventil
• Distanční nožka jako podpora

instalace
•
• Vestavěný předfiltr
•
•

Objednací číslo: 1.645-421.0

Technické údaje
Výkon motoru max. (W) 700

Průtok max. (l/h) < 4600

Čerpací výška (m/bar) 43/4,3

Ponorná hloubka max. (m) 12

Průměr -

Přívodní teplota max. (°C) 35

Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,1

Rozměry (D x Š x V) (mm) 99x99x620

Připojovací závit G1

Připojovací kabel (m) H07RN-F/15



Detaily

Popis
Ponorné tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well je ideální pro využití alternativních zdrojů vody. Je vhodné jak
pro zahradní zavlažování, tak i – ve spojení s tlakovým spínačem – pro zásobování domácnosti užitkovou
vodou. Díky podzemní vodě z vlastní studny lze v domácnosti a zahradě ušetřit spousta drahocenné
pitné vody. Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem - z ušlechtilé oceli - jsou velmi robustní.
Vestavěný předfiltr jakož i distanční nožka chrání spolehlivě přítok vody v čerpadle během a po instalaci
před znečištěním. Přiložené 15 m dlouhé lano lze připevnit na čerpadlo, což umožní jeho bezpečné
spuštění do studnové šachty. Spínač/vypínač na konci kabelu zabezpečuje pohodlnou a bezpečnou
obsluhu čerpadla. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o
průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu, včetně vestavěného zpětného ventilu.

Vybavení a užitek
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
Delší životnost a nárazu vzdornost

Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
Rychlé připojení hadic o průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu

Distanční nožka jako podpora instalace
Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla

Spínač/vypínač na konci kabelu
Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla

Včetně 15 m dlouhého připevňovacího kabelu
Pro bezpečné uchycení čerpadla.

Vestavěný předfiltr
Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.



Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky
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

Objednací číslo 6.997-473.0

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

Objednací číslo 6.997-474.0



Ostatní
Plovákový spínač
Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce
hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.
Objednací číslo 6.997-356.0

Objednací číslo 6.997-546.0

Objednací číslo 6.997-549.0


