SP 5 Dual *EU
Zvládne až 9.500 l/h čisté a špinavé vody: robustní ponorné čerpadlo SP 5 Dual s funkcí 2-v-1
pro špinavou vodu, se zbytkovou výškou kapaliny 1 mm a výškově nastavitelným plovákovým spínačem.
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Keramické těsnění
Pro obzvláště dlouhou životnost.
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Konstruováno na špinavou vodu
Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20
mm.




Funkce 2 v 1
Pro špinavou vodu a odsávání do maximální
Jednoduchým přestavěním filtračního koše dojde ke zvolení
požadovaného módu
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Výškově nastavitelný plovákový spínač
Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel
a chrání před chodem na sucho.
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SP 5 Dual *EU
Technické údaje
Objednací číslo

1.645-580.0

EAN kód

4054278304915

Výkon motoru max.

W

500

Průtok max.

l/h

9500

Čerpací výška/tlak max.

m / bar

7 / 0,7

Ponorná hloubka max.

m

7

Velikost zrn max.

mm

20

Výška zbytkové vody

mm

1

Přívodní teplota max.

°C

35

Hmotnost bez příslušenství

kg

4,9

Rozměry (D x Š x V)

mm

237 × 241 × 279
G1

Připojovací kabel

Vybavení
Komfortní držadlo
Quick Connect pro rychlé a snadné
připojení hadice

m

H05RN-F / 10




Přepnutí manuální/automatický provoz

Možnost zafixování plováku

Funkce 2-v1




Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
Keramické těsnění

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Připojovací závit

SP 5 DUAL *EU
1.645-580.0
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Objednací
číslo
Adaptéry / Přípojky
Připojovací kus k čerpadlu vč.
zpětného ventilu, malý

1 6.997-359.0

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).

2 2.997-100.0

Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpa
dla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.

3 2.645-148.0

Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S
tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví.
Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od
-20 do 65° C.
Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným
vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný
tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65°
C.

Ostatní
Sada textilních hadic

Hadice
Hadice PrimoFlex plus 3/4“ - 25 m

Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m

PrimoFlex 1" 1m

4 2.645-142.0

5 2.645-247.0
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