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PoPlS TEcHNoLoGlE
Vřetenová kalová čerpadla PRESSKAN@,
kompletně vgvinutá

a

vUíáběná

v

o

robustní

České konstrukci ,sou tato čerpadla vgsoce odolná

republice, jsou určena na čerpání splaškových
akalových vod

Díkg použitúmmateriálům a

teplotě maximálně +35'C. Tato

ise splaškovými
vodami, které obsahují krátkovláknité

čerpadla si dokážou poradit

a dlouhov|áknité látkg (ako jsou tráva, sláme,

v těžkých provozních podmínkách a vgkazují
dlouhodobou spolehlivost a tím i funkčnost
celé čerpacítechnologie.

Čerpadla jsou vgbavena speciálním řezacím
zařízením, které je schopno rozřezat i předmětg

(textilie, dámské hggienické Potřebg), které 5e
slupkg od ovoce a zelening apod.) a pevné
mohou nahodile objevit v čerpacíchjímkách
částice zrnitosti max. 5 mm.

Plášť a rotor motoru těchto čerpadel, řezací

zařízení, spojovací materiál

a

hgdraulika,

tlakové kanalizace.

Použitá konstrukce dovoluje

v

případě

částí
kromě těla statoru hgdrau|ikg, jsou vgrobeng servisního zásahu snadnou demontáž
podstatně ulehčuie jeho údržbu
z nerezové oceli. Štítgmotoru, sací a Vútlačné čerpadla, což
popřípadě výměnu opotřebené části.
těleso čerpadla jsou vgrobeng z liting, obtokg
Čerpadla 1%" NP-5jsou vgráběna s připo|ovacím
čerpadIa jsou vgrobeng z poIgetglenu.
napětím

3 x

400V nebo 230V. obě dvě provedení

jsou vzájemně kompatibilní v tlakové síti,
Čerpadla jsou velmi snadno opravitelná, takže

cena případné opravu a běžných náhradních
dílůje pouze v řádech stokorun.

DETA|L ČERPADLA
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CerpaClo s litinovgnri těles9
RosusrNí KoNSTRuKcE, orouHÁ žtvornosr

Technrcké údaje
črnpRolo pRESSKAN

Omax:
Hmax:
Tmax:
Příkon:
Provedení:

1 %"

Np-S

0,9 l/s
100m
3

5'C

1,5 kW

230V a 400V
Pro spIaškovou vodu bez abraziv
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Automatika PRESSKAN'

ovlÁoncí AuToMATlKA

PoPl5 TECHNoLoGlE THS
Ovládecí automatika THS je určena k napájení,
jištěnía řízeníchodu ponorných kalových
čerpadel používaných tlakové kanalizaci

provozních stavů nebo dálkovlm řízením

hladin je optická signalizace provozních stavů.

ovládací automatikg nevgžadu,je dodatečné

Elektrodový hladinový snímačzajišťuje řízení
čerpadla v rozsahu nastavených hladin a chrání
jejproti chodu na sucho. Standardní vzdálenost
elektrod pro snímání zapínacía v9pínací
hlading je 25 cm. Na přání zákazníka můžebýt
tato Vzdálenost upravena. ovládací automatiku

2astřešení.

pomocí nadřazeného sgstému.

Ovládací automatikg jsou dodáváng ve
variantách d|e připojovacího napěť (400V
PRE55KANo. 5oučástíovládací automatik9
je hlavní vgpínač,popř. proudový chránič, nebo 230V) a v provedeních umožňu|ících
stgkač, motorový spouštěčchránící motor řízení od jednoho až po několik připojených
čerpadla před přetíženíma hlídačhladin9, čerpadel. Umístěníovládacích automatik
který společně s elektrodovým hladinovým je možnéna zdech objektů, pilřích oplocení
snímačemřídí chod čerpadla. Součástíhlídače nebo 5amostatnúch stoianech. Krgtí skříně

v

lze doplnit

počitadlem provozních hodin,
zvukovou signalizací, dálkovým přenosem

AUTolvlATlKA

Ovládací automatiku THS isou certifikovánu
společnostíTŮV SÚD Czech s.r.o, .
Snímáníhlading je řešeno pomocíelektrodového
snímače s třemi nerezovgmi hrotg (zapínací
hladina, v9pínacíhladina, ochrana proti

chodu na sucho). Zapínacíelektroda zároveň
funguje .jako havarijní, nedojde-li k jejímu
vgnoření do určenédobg od sepnutí čerpadla.
Elektrodové snímání je přesnější s možností

nastavení čerpacíhocaklu dle potřebg,
díkg čemužlze rovněž dosáhnout nízkého
zbgtkového množství vodg v čerpacíšachtě.
Elektrodové snímánívgkazu}e větší spolehlivost
než plovákové snímače.
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SNÍMÁNÍ HLADlNY

Automatika PRESSKAN'
Pa ra

netr 1ovlád a(

ProVozní napětí:
Jmenovitú proud:
lnstalovaný příkon:
Krgtí skříně:

a

utomatlk9

lS

3x400/ 230V, 50Hz nebo 230V,50HZ
max. 4 A nebo max.9 A (dle tgpu čerpadla)
1,5 kW (dle tgpu čerpadla)
lP 66 (lP 55)
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