SP 5 Dirt + box pro ponorné čerpadlo
Ponorné čerpadlo SP 5 Dirt s boxem s hrubými oky je vhodné pro vážné případy – např.: při
záplavách. Box na čerpadlo můžete být využit jako předfiltr.
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Sada čerpadla a hadice připravených k použití
Box obsahuje vše potřebné pro rychlé a náročné nasazení ve špinavé
vodě.
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Keramické těsnění
Pro obzvláště dlouhou životnost.

3

3



Praktický plastový box s oky
Čerpadlový box funguje jako přenosný box i jako dodatečný předfiltr
při obzvláště silném stupni znečištění.
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SP 5 Dirt + box pro ponorné čerpadlo
Objednací číslo

1.645-507.0

EAN kód

4054278145457

Výkon motoru max.

W

500

Průtok max.

l/h

< 9500

Čerpací výška/tlak max.

m / bar

7 / 0,7

Ponorná hloubka

m

Max. 7

Velikost zrn

mm

Max. 20

Výška zbytkové vody

mm

25

Přívodní teplota

°C

Max. 35

Hmotnost bez příslušenství

kg

4,65

Rozměry (D x Š x V)

mm

229 × 238 × 303
G1

Připojovací závit
Připojovací kabel

Vybavení

m

H07RN-F / 10

Komfortní držadlo



Připojovací kus hadice

1 1/4''

Quick Connect pro rychlé a snadné
připojení hadice



Přepnutí manuální/automatický provoz

Možnost zafixování plováku

Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu



Včetně sady textilní hadice 10 m (1 ¼")




Včetně hadicové svorky z ušlechtilé
oceli
Keramické těsnění

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Technické údaje

SP 5 DIRT + BOX PRO PONORNÉ ČERPADLO
1.645-507.0

1

2

Objednací
číslo

Cena

Ostatní
Textilní hadice

1 2.997-100.0

Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně
hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná
čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při
záplavách.



Filtry

2 2.997-201.0

 Obsaženo v objemu dodávky.

 Volitelné příslušenství

Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou
funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací 
pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.
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Předsazený filtr pro ponorná
čerpadla, malý

