
KALOVÉ ČERPADLÁ 

RADY AS 

VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE 

• Horný kryt, plášť motora a čerpadla sú vyrobené z korózií 
  odolnej ocele AISI 304 (ČSN 17 240), ktorá zabezpečí 
  ľahkosť a pevnosť konštrukcie čerpadla. 

• Čerpadlá sú vybavené doplnkovou 
  tepelnou ochranou, chrániacou motor 
  pred spálením v dôsledku vysokej 
  teploty, poklesu napätia alebo pri za- 
  blokovaní obeţného kolesa. 

• Motor čerpadla je „suchej“ konštrukcie, chladený obte- 
  kanou vodou. 

• Čerpadlá sú vybavené dvojitou mecha- 
  nickou upchávkou a prídavným guferom, 
  zvyšujúcim vodotesnosť. Ako materiál tes- 
  niacich plôch upchávky bol zvolený karbid 
  kremíka (SiC), zabezpečujúci vysokú odol- 
  nosť proti opotrebovaniu a dlhodobú ţivot- 
  nosť. 
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NAJVHODNEJŠIE PRE VODU S PIESKOM A BAHNOM 

VLASTNOSTI 

• Čerpadlá svojimi vlastnosťami a prevedením zodpovedajú 
  medzinárodným normám a ich kvalita je na najvyššej úrovni. 

• Suchý indukčný motor je vybavený doplnkovou tepelnou 
  ochranou proti preťaţeniu a proti čerpanej kvapaline je chrá- 
  nený dvojitou mechanickou upchávkou mazanou olejom. 

• Čerpadlá sa vyznačujú ľahkou konštrukciou, jednoduchým 
  ovládaním a moţnosťou všestranného pouţitia. 

• Obeţné kolesá čerpadiel sú vy- 
  robené zo zliatiny s vysokým 
  obsahom chrómu (HCR), tepelne 
  spracované a spevnené. Vynikajú 
  vysokou odolnosťou voči oteru. 

• Sacie veko čerpadla je vyrobené 
  z perlitickej liatiny a kalené na tvrdosť 
  50 HCR. 

POUŢITIE 

• Čerpadlá AS sú určené pre čerpanie vody, znečistené ob- 
  sahom piesku, kamenej drte, bahna, ílu a podobných hmôt 
  majúcich abrazívny účinok s celkovým obsahom pevných 
  častíc do 10% hmotnosti. 

• Teplota čerpanej kvapaliny nesmie presiahnuť 40°C, merná 
  hmotnosť 1100 kg/m3 a hodnota pH kvapaliny musí byť v roz- 
  sahu 6 ÷ 9. 

• Vzhľadom k svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie 
  v stavebníctve, baniach, banskom priemysle, pri odvodňo- 
  vaní tunelov, výkopov, kanálov a nádrţí s usadeninami pev- 
  ných látok. 

• Najvhodnejšie pre vodu s obsahom bahna a piesku. 

KRIVKY VÝKONOV 
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AG ČERPADLÁ S VÍRIČOM 

VLASTNOSTI 

• Osvedčená ľahká a prenosná celokovová konštrukcia 
  s vyuţitím nerezových materiálov. 
• Plášť elektromotora chladený čerpanou kvapalinou 
  umoţňuje čerpanie aj pri nízkej hladine, jednoduchá 
  obsluha, moţnosť dodať aj s ovládacím rozvádzačom. 
• Dvojitá mechanická upchávka z karbidu kremíka chla- 
  dená a mazaná olejom. 
• Otvorené obeţné kolesá čerpadiel sú vyrobené zo 
  zliatiny s vysokým obsahom chrómu (hcr), tepelne 
  spracované a spevnené. Vynikajú vysokou odolnosťou 
  voči oteru. 
• Čerpadlo je vybavené vrtuľovým víričom, ktorý zví- 
  rením čerpanej kvapaliny zabraňuje usadzovaniu 
  pevných častí a sedimentu (bahno, piesok) v čerpanej 
  kvapaline okolo sania čerpadla. 

POUŢITIE 

• Stavebníctvo a priemysel (odvodnenie výkopov, 
  zniţovanie hladiny spodných vôd, havárie vodo- 
  vodov, odčerpávanie priesakov, čistenie studní, 
  nádrţí a pod.). 
• Vírenie, miešanie a odčerpanie jímok a nádrţí 
  s usadenými sedimentmi. 
• Prenosné čerpadlo pre priemyselné pouţitie. 

FUNKCIE VÍRIČA 
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