
Mimoøádnì tiché vodou chlazené vícestupòové domácí vodárny vybavené 
inteligentním elektronickým ovládáním.
Vodárna automaticky sepne po otevøení kohoutku a automaticky vypne po 
jeho uzavøení. Integrovaná vyrovnávací tlaková nádoba o objemu 0,5 litru. 
Konstantní tlak a mimoøádnì tichý provoz. Integrovaná ochrana proti 
chodu nasucho.
Samonasávací, sací výška 8,5m.

Napìtí: 230V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 85 litrù za minutu
Výtlaèná výška (Hmax):  E-BOOST 3   E-BOOST 4   E-BOOST 5

E-BOOST

Zcela bezhluèný provoz. Vybavené inteligentním 
elektronickým ovládáním. Vodárna automaticky sepne po 
otevøení kohoutku a automaticky vypne po jeho uzavøení. 
Integrovaná ochrana proti chodu nasucho. Konstantní tlak. 
Mimoøádnì vhodné zejména pro nádrže na deš�ovou vodu 
nebo pro kopané studny i vrty od prùmìru 160mm

Napìtí: 230V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 95 litrù za minutu
Výtlaèná výška (Hmax): 
E-DEEP 1000 = 36m (3,6 barù)
E-DEEP 1200 = 48m (4,8 barù)

E-DEEP

Kalová èerpadla ideální pro zneèištìné vody a kaly s obsahem 
kusovitých rozptýlených èástic, èistièky odpadních vod, jímky, 
domovní septiky. Zvláštní konstrukce a integrovaný plovákový 
spínaè dovolují èerpadlu provoz i pøi neúplném ponoøení. 
Maximální prùchodnost obìžným kolem je 25mm. Kabel 10m.

Napìtí: 230V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 
Venezia Vortex 525 = 160 litrù za minutu
Venezia Vortex 925 = 200 litrù za minutu
Výtlaèná výška (Hmax): 
Venezia Vortex 525 = 6,5m
Venezia Vortex 925 = 8,9m

VENEZIA Vortex

E-BOOST 3: 

7.450,00 Kè
E-BOOST 4:

7.990,00 Kè
E-BOOST 5:

8.690,00 Kè

10.110,00

 11.450,00

 12.330,00

E-DEEP 1000:

7.590,00 Kè
E-DEEP 1200:

8.290,00 Kè

 9.390,00

 9.990,00

VENEZIA Vortex 525:

3.050,00 Kè
VENEZIA Vortex 925:

3.890,00 Kè

 3.640,00

 4.650,00

TM 10

Èerpání èisté pitné nebo užitkové vody z vrtù nebo 
studní o prùmìru min. 100 mm.  Závlahové systémy v 
zahradnictví. Zalévání. Dodávka vody do domácnosti.
Použití jako domácí vodárna. Ideální v kombinaci s 
øídící jednotkou EASYCONTROL.

K dispozici verze s 20, nebo 30 metry kabelu.

Hmax: 70m Í Qmax: 40 l/min | Napìtí: 230V | Pøíkon: 0,75kW

TM 10, 20m:

4.690,00 Kè
TM 10, 30m:

4.890,00 Kè

 5.290,00

 5.490,00

MULTIDEEP

Vícestupòová ponorná èerpadla se spodním 
sáním. Èerpání èisté pitné nebo užitkové vody z 
vrtù nebo studní o prùmìru od 100 mm. Závlahové 
systémy v zahradnictví. Zalévání. Dodávka vody 
do domácnosti. Použití jako domácí vodárna. 
Ideální v kombinaci s øídící jednotkou 
EASYCONTROL. 
Zabudovaná zpìtná klapka, kabel 15m. Pláš� 
èerpadla z nerezové oceli.

Hmax: MD 4/7 - 55m, MD 4/8 - 60m
Qmax: MD 4/7 - 60 l/min, MD 4/8 - 80 l/min
Napìtí: 230V
Pøíkon: MD 4/7 - 0,75 kW, MD 4/8 - 1,0kW

MULTIDEEP 4/7 S:

6.990,00 Kè
MULTIDEEP 4/8 S:

7.990,00 Kè

 7.785,00

 8.898,00
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 6.176,00

5.290,00 Kè

Hmax: 11m
Qmax: 320 l/min
Napìtí: 230V
Pøíkon: 1,0kW

Profesionální vícestupòová èerpadla pro odèerpávání, tlakování a 
dopravu vody. Najdou uplatnìní v obèanských i prùmyslových 
zónách, pro závlahy, vodárny a zahrady. 
Dodávka s kabelem 30m a jistièem. Zabudovaná zpìtná klapka. 
Hloubka ponoru až 150m. Kvalitní nerezová konstrukce. Èerpání 
vody s obsahem písku až do 50g/m3.

Výtlak max (m):
FS 98 B/12 = 74 | FS 98 A/15 = 92
Prùtok max (l/min)

 = 58 | FS 98 A/15 = 47
Napìtí: 230V
Pøíkon: 
FS 98 B/12 = 0,75 kW
FS 98 A/15 = 0,75kW

FS 98 B/12

FS 98 A/15: 16.240,00

13.490,00 Kè
EXTRACTOR

FS 98

Pøeèerpávání odpadních vod, kalù.
Vyèerpávání vody ze septikù, podúrovòových 
kanalizací.
Odvodòování zalitých sklepù.
Èerpadlo Extractor je konstruováno jako 
kompaktní, pøenosné èerpadlo a vnìjší èásti 
jsou vyrobeny ze speciálního vysoce 
odolného termoplastu. Díky této konstrukci 
èerpadlo vyniká v pomìru ke svému výkonu 
velmi nízkou hmotností.
Kabel 10m, zabudovaný plovák pro 
automatický provoz.

Vícestupòová odstøedivá èerpadla pro všeobecné zásobování vodou, 
zvyšování tlaku, klimatizace apod. Rozvadìèe, i obìžná kola z nerezové 
oceli. Teplota èerpané kapaliny až 90°C. Èerpadlo není samonasávací.
Výkonem je èerpadlo pøedurèeno zejména pro závlahy.

Napìtí: 400V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 133 l/min
Výtlaèná výška (Hmax): 55,5m
Pøíkon: 1,1kW

OP 32/6

14.802,00

11.990,00 Kè

FS 98 B/12:

13.290,00 Kè
 14.940,00
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9 Klasická domácí vodárna s tlakovou nádobou 
24 litrù. Vhodná pro menší domky, chaty, 
chalupy a zahrádkáøe...

Samonasávací, sací výška 8,5m.

Napìtí: 230V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 50 litrù za minutu
Výtlaèná výška (Hmax): 45m (4,5 barù)
Nastavitelný tlakový spínaè

JEXI 85/24

Klasická domácí vodárna v provedení s tlakovou 
nádobou 40 litrù. Vhodná pro rodinné domy, 
zahrady, èasto obývané chalupy...
Vícestupòové èerpadlo s velmi tichým chodem.

Samonasávací, sací výška 8,5m.

Napìtí: 230V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 80 litrù za minutu
Výtlaèná výška (Hmax): 51m (5,1 barù)

MJX 103/40
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9.187,00

7.190,00 Kè

6.116,00

4.790,00 Kè

PWM

PWM 230 1-Basic/8.5

9.490,00 Kè
11.412,00

2.463,00

1.890,00 Kè
Maximální provozní tlak: 8 bar
Maximální proudové zatížení: 10 A
Napìtí: 230V
Spínací tlak: 1,8 bar
Vypínací tlak: dle èerpadla

Klasická domácí vodárna v provedení s tlakovou 
nádobou 80 litrù. Pro velké množství odbìrních míst 
v rodinných domech, komerèních objektech, 
závlahách a všude tam, kde je tøeba vysoký 
provozní tlak
Samonasávací, tiché èerpadlo, sací výška 8,5m.
Napìtí: 230V/50Hz
Prùtok èerpadla (Qmax): 80 litrù za minutu
Výtlaèná výška (Hmax): 72m (7,2 barù)
Nastavitelný tlakový spínaè

MJX 123/80

11.173,00

9.240,00 Kè

Automatická øídící tlaková jednotka slouží jako komplet pro 
automatické pøímé spínání a vypínání èerpadel s jednofázovými 
motory. Zaøízení je možno instalovat se samonasávacím 
stacionárním èerpadlem i s èerpadlem ponorným jež vyhovuje 
technickým parametrùm easycontrolu.
Zabudovaná ochrana proti chodu nasucho s automatickým 
restartem. Vèetnì kabelù s vidlicí a zásuvkou pro snadné pøipojení.

EASYCONTROL

Øídící systém èerpadel s promìnnými
otáèkami a konstantním tlakem

Pro jednofázová èerpadla (230V)
Max. výkon motoru (pøibližnì) 1,1 kW
Maximální proud 8,5 A
Rozsah nastavitelného tlaku 1 - 6 bar
Maximální tlak èerpadla 15 barù
Ochrany proti chodu nasucho, proti pøetížení, proti 
pøehøátí

Co je PWM? 
PWM je jednotka k spínání a øízení èerpadel s integrovaným frekvenèním mìnièem 
(regulace otáèek motoru). 
Je urèena pro ponorná i povrchová èerpadla a umožòuje provoz s konstantním 
tlakem nezávislým na aktuálním prùtoku vody. 
Z èeho je jednotka skládá: 
Jednotka PWM je tvoøena tìmito základními èástmi:
- Frekvenèním mìnièem
- Tlakovým senzorem
- Prùtokovým senzorem 
Použití jednotky je výhodné, protože:
- je komfortní a velmi ekonomické
- jednotka má integrované veškeré ochrany a jištìní
- použití a montáž jsou velmi jednoduché
- omezuje vodní rázy v potrubí
- prodlužuje životnost èerpadla (díky omezení proudového zatížení pøi rozbìhu)
-pøináší významnou úsporu elektrické energie (pomáhá šetøit životní prostøedí)
-je použitelná prakticky pro všechna èerpadla a instalaèní systémy 
Pro uvedení systému do provozu je tøeba pouze zadat frekvenci v síti (v ÈR 
standardnì 50 Hz) a požadovaný výstupní tlak (továrnì nastaven na 3 bary).

Pøipojení: vstup vnìjší závit 5/4” / výstup vnitøní závit 6/4”
Dodávka vèetnì kabelù s vidlicí a zásuvkou pro snadné zapojení

Váš prodejce:

16.014,00

10.999,00 Kè

Startovní sada pro zahradní rozvody vody s automaticky øízeným èerpadlem.
Sada obsahuje korozivzdorné ponorné èerpadlo STILO M, zpìtnou klapku s 
kovovým sedlem a øídící jednotku SMART PRESS WG pro øízení provozu 
èerpadla (automatický start/stop) vèetnì ochrany proti chodu nasucho.
Pro rozvod vody po zahradì obsahuje sestava 25m rozvodné trubky (prùm. 25mm), 
dvì vodní zásuvky s automatickým stopventilem (po pøipojení hadice pomocí 
rychlospojky dojde automaticky k otevøení ventilu a spuštìní èerpadla, po odpojení 
se ventil uzavøe a èerpadlo vypne). Sestava obsahuje potøebné pøipojovací spojky a 
rozdìlovací T-kus (systém Quick&Easy pro snadnou montáž bez náøadí a tìsnících 
prvkù).

Parametry èerpadla
Výtlak max. 60m (6 barù)
Prùtok max. 55 l/min
Pøíkon 0,75 kW | Napìtí 230V/50Hz
Kabel 20m | Maximální ponor 15m
Urèeno pro vrty od 100mm
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