SP1 DIRT
Στιβαρή και αξιόπιστη, η SP 1 Dirt βυθιζόμενη αντλία με χωρητικότητα 5.500l/h και διακόπτη πλωτήρα είναι η συμπαγής εισαγωγικού επιπέδου
αντλία για άντληση και κυκλοφορία ακάθαρτου νερού.

Αριθμός παραγγελίας

1.645-500.0

Εξοπλισμός
Βολική χειρολαβή



Μεγ. ισχύς κινητήρα

W

250

Λάστιχο σύνδεσης

1 1/4''

Μέγιστη ικανότητα άντλησης

l/h

< 5500



Θερμοκρασία παράδοσης

°C

max. 35

Quick Connect για γρήγορη και
εύκολη σύνδεση του λάστιχου

Κεφαλή παροχής

m

4,5

Εναλλαγή μεταξύ
αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας

Δυνατότητα προσαρμογής του
πλωτηροδιακόπτη

Πίεση

bar

max. 0,45

Πλωτηροδιακόπτης



Μέγεθος σωματιδίων

mm

max. 20

Βάθος βύθισης

m

max. 7

Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η
αντλία ενεργοποιείται αυτόματα
ανάλογα με τη στάθμη του νερού



Ελάχ. υπολειπόμενο νερό,
χειροκίνητα

mm

25

Ύψος νερού που έχει απομείνει

mm

25

Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία
λειτουργεί διαρκώς μέχρι να
επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα
υπολειπόμενου νερού



Κεραμική σφράγιση



4054278059396

Σύνδεση με σπείρωμα

G1

Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά
πίεσης

G1 εσωτερικό σπείρωμα

Καλώδιο ρεύματος

m

10

Τάση

V

230 – 240

Συχνότητα

Hz

50

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα

kg

3,7

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg

4,4

Διαστάσεις (L × W × H)

mm

229 × 238 × 303



Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
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Τεχνικά Στοιχεία

Πλωτηροδιακόπτης

Quick Connect

■ Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

■ Ανάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το

■ Σπείρωμα σύνδεσης

επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία
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Κεραμική σφράγιση

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SP1 DIRT 1.645-500.0

1

2

3

4

5

6

7

8

Αριθμός
παραγγελίας

Περιγραφή

ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ/ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ
1

6.997-359.0

Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης
σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).



2

2.997-201.0

Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα
τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.



3

2.997-100.0

Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από
ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την
απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.



Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m

4

2.645-148.0

Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" – 25 m με ίνες 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για 
την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.

Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m

5

2.645-142.0

Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3
στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.



PrimoFlex 1" 1m

6

2.645-247.0

Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1'', διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και
με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.



Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m

7

2.645-322.0

Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο 
της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.

Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m

8

2.645-323.0

Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά:το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus
3/4 ", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.

Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4''
ΦΊΛΤΡΑ
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό
ΔΙΆΦΟΡΑ
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα

ΛΆΣΤΙΧΑ

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

 Προϊόντα καθαρισμού.
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 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



