
Kalová čerpadla řady AS

• Horní kryt, plášť motoru a čerpadla jsou vyrobeny z koro-
zivzdorné oceli AISI 304 (ČSN 17 240), která zabezpečí 
lehkost a pevnost konstrukce čerpadla.

• Čerpadla jsou vybavena tepelnou 
ochranou, chránící motor před spále-
ním v důsledku vysoké teploty, poklesu 
napětí nebo při zablokování oběžného 
kola.

• Motor čerpadla je „suché“ konstrukce, chlazený obtéka-
nou vodou.

• Čerpadla jsou vybavena dvojitou mecha-
nickou ucpávkou a přídavným guferem, 
zvyšujícím vodotěsnost. Jako materiál těs-
nících ploch ucpávky byl zvolen karbid kře-
míku (SiC), zabezpečující vysokou odolnost 
proti opotřebení a dlouhodobou životnost.

VLASTNOSTI KONSTRUKCE
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Kalová čerpadla řady AS

NEJVHODNĚJŠÍ PRO VODU S PÍSKEM A BAHNEM

VLASTNOSTI POUŽITÍ

• Čerpadla svými vlastnostmi a provedením odpovídají mezi-
národním normám a jejich kvalita je na nejvyšší úrovni.

• Suchý indukční motor je vybaven doplňkovou tepelnou 
ochranou proti přetížení a proti čerpané kapalině je chráněn 
dvojitou mechanickou ucpávkou, mazanou olejem.

• Čerpadla se vyznačují lehkou konstrukcí, snadným ovládá-
ním a možností všestranného použití.

• Oběžná kola čerpadel jsou vyro-
bena ze slitiny s vysokým obsahem 
chromu (HCR), tepelně zpracována 
a zpevněna. Vynikají vysokou odol-
ností proti otěru.

• Sací víko čerpadel je vyrobeno z per-
litické litiny a kaleno na tvrdost 50 
HRC.

• Čerpadla AS jsou určena pro čerpání vody, znečištěné ob-
sahem písku, kamenné drtě, bahna, jílu a podobných hmot, 
majících abrazivní účinek s celkovým obsahem pevných 
částic do 10% hmotnosti.

• Teplota čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 40 °C, měrná 
hmotnost 1100 kg/m3 a hodnota pH kapaliny musí být v roz-
sahu 6 – 9.

• Vzhledem ke svým vlastnostem nacházejí uplatnění ve sta-
vebnictví, dolech, rudném průmyslu, při odvodňování tunelů, 
výkopů, kanálů a nádrží s usazeninami pevných látek.

• Nejvhodnější pro vodu s obsahem bahna a písku.

KŘIVKY VÝKONU

SPECIFIKACE VÝKONU

AS-215 AS-32A•33A•35
AS-255

AS-255N
AS-275N
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Kalová čerpadla řady AG

AG ČERPADLA S VÍŘIČEM

VLASTNOSTI POUŽITÍ

• Osvědčená lehká a přenosná celokovová konstrukce 
s využitím nerezových materiálů.

• Plášť elektromotoru chlazený čerpanou kapalinou 
umožňuje čerpání i při nízké hladině, snadná obsluha, 
možno dodat i s ovládacím rozvaděčem.

• Dvojitá mechanická ucpávka z karbidu křemíku chla-
zená a mazaná olejem.

• Otevřená oběžná kola čerpadel jsou vyrobena ze sliti-
ny s vysokým obsahem chromu (HCR), tepelně zpra-
cována a zpevněna. Vynikají vysokou odolností proti 
otěru.

• Čerpadlo je vybaveno vrtulovým vířičem, který zvířením 
čerpané kapaliny zabraňuje usazování pevných částí 
a sedimentu (bahno, písek) v čerpané kapalině kolem 
sání čerpadla.

• Stavebnictví a průmysl (odvodnění výkopů, snižo-
vání hladiny spodních vod, havárie vodovodů, od-
čerpávání průsaků, čištění studní, jímek apod.).

• Víření, míchání a odčerpání jímek a nádrží s usa-
zenými sedimenty.

• Přenosné čerpadlo pro průmyslové použití.

KŘIVKY VÝKONU

SPECIFIKACE VÝKONU

AG-33A•35

FUNKCE VÍŘÍČE
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