
KALOVÉ ČERPADLÁ RADY AF
pre veľké zaťaženie

CERTIFIKÁCIA
ISO 9001

• Konštrukcie vychádzajú z medzinárodných no-
riem. Kábel, doplnková tepelná ochrana chránia-
ca motor proti spáleniu, mechanická upchávka 
z karbidu kremíka, ušľachtilá liatina, dobrá kvalita 
a výkon. 

• Viac typov obežných kolies: 
 P – jednolopatkové alebo dvojlopatkové obežné 

koleso
 U - vírivé obežné koleso
 E - uzavreté obežné koleso
 Za príplatok aj v nerezovom prevedení. 

• Dvojitá mechanická upchávka je vyrobená 
s tesniacimi plochami so slinutých 
karbidov kremíka, ktoré zaisťujú 
vysokú odolnosť voči oteru a veľkú 
účinnosť tesnenia. Upchávka je 
mazaná a chladená olejom. Ako 
doplnkové tesnenie slúži zo strany 
média gufero.

• Doplnková tepelná ochra-
na chráni motor čerpadla pred 
spálením v dôsledku vysokej 
teploty, poruchy fázy, poklesu 
napätia a zablokovaniu obežného kolesa.

• Detektor priesaku vody „WD“ je štandardnou vý-
bavou čerpadla (okrem veľkostí 04, 08, 15 a 33, 
u ktorých sa dodáva za príplatok). Pri preniku 
vody do upchávkového priestoru predáva signál 
o poruche upchávky do vyhodnocovacieho zaria-
denia. 

• Káblová vývodka je zaliata špeciálnou 
živicou, ktorá zabraňuje prenikaniu 
čerpanej kvapaliny okolo kábla a je-
dnotlivých žíl. 

• Elektromotory suchej konštrukcie sú vyrábané 
za veľmi prísnych postupov kontroly kvality, aby 
boli zaistené výborné 
izolačné vlastnosti a vy-
soká životnosť. Vinutie 
statora je impregnova-
né lazurovacou živicou 
a behom procesu výro-
by sa tvrdí v peciach.

• Ložiská motora sú navrhnuté s veľkou únos-
nosťou, ktorá spoločne s ich vysokou kvalitou 
zabezpečí dlhodobú životnosť. 

• Povrchová úprava je prevedená odolným epoxi-
dovým náterom.

VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

veľkosť 04 ÷ 75

Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

SPÚŠŤACIE ZARIADENIE TOS

• Všetky čerpadlá môžu byť vybavené systémom spúšťacieho zariadenia, 
ktorý uľahčí inštaláciu, odpojenie a pripojenie čerpadla. Spúšťacie zaria-
denie umožní výmenu záložného čerpadla v krátkej dobe a bez vypuste-
nia jímky. Pri revízii alebo prehliadke čerpadla sa doba odstávky skracuje 
na minimum.

• Príslušenstvo spúšťacieho zariadenia TOS
 1 x teleso spúšťacieho zariadenia 

so stojanom
 2 x vodiaca tyč
 1 x posuvný hák
 1 x horný držiak vodiacich tyčí
 1 x nerezová reťaz

Nerezové vodiace tyče nie sú súčasťou 
štandardnej dodávky. Dodávajú sa za 
príplatok.
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OBEŽNÉ KOLESÁ A TECHNICKÉ PARAMETRE

Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

MOŽNOSŤ VOĽBY Z NIEKOĽKÝCH TYPOV OBEŽNÝCH KOLIES

TECHNICKÉ PARAMETRE

OBEŽNÉ KOLESO TYP P
Jednolopatkové alebo dvojlopatkové obežné ko-
leso. Jednolopatkové je osadené wolframovým 
plátkom, ktorý rozseká vláknité, mäkké materiály 
a zabraňuje upchaniu.

OBEŽNÉ KOLESO TYP U
Vírivé obežné koleso umožňuje, aby čerpadlo 
dopravovalo média s obsahom pevných častíc 
a dlhovláknitých látok bez toho, aby prechádzali 
obežným kolesom. Kolesá sa vyznačujú dobrou 
odolnosťou voči upchávaniu.

OBEŽNÉ KOLESO TYP E
Uzavreté jednokanálové obežné ko-
leso pre veľké dopravné výšky. Veľmi 
efektívne pri čerpaní odpadových vôd 
s pevnými časticami.

AF-04•08 AF-15A•33 AF-35A AF-22A•37A AF-55•75

Typ AF-04 ÷ 75
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POUŽITIE A ŠPECIFIKÁCIA VÝKONOV

Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

POUŽITIE

Ponorné kalové čerpadlá rady AF sú čerpadlá určené pre čerpanie odpadovej vody znečistenej mechanickými prímesami prevažne neabrazívneho 
charakteru ako je bahno, popol, kúsky dreva, fekálie, splašky a i. v malej miere aj abrazívneho charakteru, ako je piesok, piesočná drť a pod. Pri použití 
na čerpanie odpadových vôd obsahujúcich látky abrazívneho charakteru je potrebné počítať so zvýšeným opotrebovaním. Uplatňujú sa v kanalizačných 
sústavách, v čističkách odpadových vôd, v priemyselných zariadeniach, v kanalizačných sieťach, v rôznych zberných nádržiach a pod. 

KRIVKY VÝKONOV

ŠPECIFIKÁCIA VÝKONOV

Typ
Výkon 

motora [kw]
Výtlačné 

hrdlo [mm]
Napätie 

[V]
Otáčky 
[min]

Spúšťa-
nie

Dopravná 
výška [m]

Prietok 
[m3/hod]

Hmotnosť 
čerpadla 

[kg]

Priechodnosť 
obež. kolesom 

[mm]

Rozmery [mm]

Dĺžka Šírka Výška

AF-04U2 0,4 50/2“ 400 2850 Priame 6 9 19 35 236 152 418
AF-04U4 0,4 50/2“ 400 1450 Priame 3,5 15 28 50 346 204 516
AF-08U2 0,75 50/2“ 400 2900 Priame 8 12 20 35 236 152 418
AF-08U4 0,75 50/2“ 400 1450 Priame 5 18 29 50 346 204 516

AF-15AP2 1,5 80/3“ 400 2900 Priame 8 36 40 38 412 250 547
AF-15AP4 1,5 80/3“ 400 1450 Priame 8 30 55 50 472 290 567
AF-15AU2 1,5 80/3“ 400 2900 Priame 6 30 40 46 412 250 547
AF-15AU4 1,5 80/3“ 400 1450 Priame 5 36 53 76 443 255 621
AF-33P2 2,2 80/3“ 400 2900 Priame 10 36 44 40 412 250 570
AF-35A2 3,7 80/3“ 400 2900 Priame 16 30 58 56 478 220 588

AF-22AP4 2,2 80/3“ 400 1450 Priame 10 36 73 50 553 313 623
AF-22AU4 2,2 80/3“ 400 1450 Priame 7 36 73 76 538 289 675
AF-37AP4 3,7 80/3“ 400 1450 Priame 14,5 36 85 50 553 313 643
AF-37AU4 3,7 80/3“ 400 1450 Priame 10 36 81 76 538 289 695
AF-55U4 5,5 100/4“ 400 1450 Priame 11 60 139 65 687 385 807
AF-55E4 5,5 100/4“ 400 1450 Priame 16 60 140 40 687 385 807
AF-75E4 7,5 100/4“ 400 1450 Priame 18 60 163 40 687 385 816
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SYSTÉM SPÚŠŤACIEHO ZARIADENIA TOS

Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

VONKAJŠIE ROZMERY

VONKAJŠIE ROZMERY TOS

I. II.

N. W. L. – normálna výška hladiny
M. W. L. – minimálna výška hladiny

• N. W. L. – normálna výška hladiny   • M. W. L. – minimálna výška hladiny
  Poznámka: U veľkostí AF – 55 a 75 je potrebné pred montážou na spúšťacie zariadenie demontovať nohy čerpadla. 

Uvedené rozmery v tabuľkách sú v milimetroch.
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Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

KALOVÉ ČERPADLÁ RADY AF
pre veľké zaťaženie

CERTIFIKÁCIA
ISO 9001

• Konštrukcie vychádzajú z medzinárodných noriem.

• Káblová prechodka je zaliata špeciálnou živicou, 
ktorá zabraňuje prenikaniu čerpanej kvapaliny 
okolo kábla a jednotlivých žíl.

• Ložiská motora sú navrhnuté s veľkou únos-
nosťou, ktorá spoločne s ich vysokou kvalitou 
zabezpečí dlhodobú životnosť.

• Detektor priesaku vody „WD“ je štandardná 
výbava čerpadla. Pri preniku vody do upcháv-
kového priestoru odovzdáva signál o poruche 
upchávky do vyhodnocovacieho zariadenia.

VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

veľkosť 610 ÷ 1660

Spoločnosť HCP spolupracuje s národným 
strediskom pre výskum a rozvoj kovoprie-
myslu (MIRDC) a výsledkom sú obežné 
kolesá s vysokou odolnosťou proti zanášaniu 
(systém nonclog). Nové kolesá sa vyznačujú 
vysokou účinnosťou a optimálnym tvarom ka-
nálu čo sa týka rozloženia tlaku a prietoku.

VÝVOJ OBEŽNÝCH KOLIES

MTP - miniatúrna tepelná 
ochrana je zabudovaná 
priamo do vinutia motora 
a chráni ho pred spále-
ním aktiváciou vonkajších 
ochrán okrem veľkosti AF 
610. AF 610 má doplnkovú 
tepelnú ochranu zhodnú 
s AF 75E4.

Dvojitá mechanická upcháv-
ka vyniká vysokou odolnos-
ťou voči oteru vďaka tes-
niacim krúžkom vyrobeným 
z tvrdého karbidu kremíka 
SiC.

Obežné koleso typu E – je 
dvojkanálové uzavreté kole-
so odolné voči upchávaniu. 
Jeho konštrukčné riešenie 
má vysokú účinnosť.

Analýza tlaku Analýza prietoku
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TECHNICKÉ PARAMETRE

Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

TECHNICKÉ PARAMETRE KRIVKY VÝKONOV

ŠPECIFIKÁCIA VÝKONOV
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SYSTÉM SPÚŠŤACIEHO ZARIADENIA TOS

Kalové čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

VONKAJŠIE ROZMERY

VONKAJŠIE ROZMERY TOS

N. W. L. – normálna výška hladiny
M. W. L. – minimálna výška hladiny

Uvedené rozmery v tabuľkách sú v milimetroch.
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