BP 4 DEEP WELL
A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális a mélykutakból kinyert talajvízzel történő öntözéséhez. Masszív, rozsdamentes
acél házzal, tartólábakkal, ill. külön be- és kikapcsolóval.

Cikkszám

1.645-421.0

Műszaki adatok

Felszereltség

EAN kód

4039784873308

Beépített visszacsapószelep



Motorteljesítmény max.

W

700

Vízszállítás max.

l/h

< 4600

Max. szállítási magasság

m

43

Szivattyúház és menetes
csatlakozó rozsdamentes acélból
Tömlőcsatlakozó 1", ¾"
tömlőbilinccsel

Bemerülési mélység

m

max. 12

Telepítést segítő tartóláb



A kútban lévő cső teljes átmérője

mm

150

Rögzítőkötéllel 15 m



Szállítási hőmérséklet

°C

max. 35

Beépített előszűrő



G1

Rögzítési lehetőség



Külön be -és kikapcsoló a kábel
végén



Csatlakozómenet
Csatlakozókábel

m

15

Tápfeszültség

V

230

Frekvencia

Hz

50

Súly kiegészítők nélkül

kg

7,1

Csomagolási súly

kg

11,5

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

105 × 105 × 710



Alaptartozék
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■ Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
■ Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel
■ Telepítést segítő tartóláb

Szivattyú csatlakozó darabbal és
visszacsapó-szeleppel

■ Megnövelt élettartam és ütésállóság

■ Gyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.

Telepítést segítő tartóláb
■ Megbízható védelem a szennyeződések ellen

indításnál, illetve a szivattyú beüzemelésekor.
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Szivattyúház és menetes csatlakozó
rozsdamentes acélból

TARTOZÉKA BP 4 DEEP WELL
1.645-421.0
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Leírás

ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK
Szivattyú-csatlakozódarab,
visszacsapószeleppel, kicsi

1 6.997-359.0

A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos
csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).



Csatlakozó adapter

2 6.997-473.0

A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan
csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.



Connection kit Basic

3 6.997-358.0

Csatlakozókészlet Premium

4 6.997-340.0


Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való
csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.

Csatlakozó adapter G1

5 2.997-120.0


A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel
minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher
kiegészítőkkel.

2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhoz, G1

6 6.997-474.0

A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan
ráköthető a vízcsatlakozásra.



Szárazonfutás elleni védelem

7 6.997-355.0

A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a
nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a
szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.



Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás
elleni védelemmel

8 6.997-357.0

Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az
úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.



Úszókapcsoló

9 6.997-356.0

Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.





EGYÉB

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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 Alaptartozék

