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ASPRI 35N, ASPRI 45N 
vícestupňová odstředivá čerpadla pro čerpání čisté vody z vlastních 
zdrojů, samonasávací schopnost do 8 m 
 

Použití :   
• zásobování  vodou  z  podzemních  zdrojů, např. rodinné  domy,  hotely,  restaurace,  rekreační   zařízení,    
 školy atd.  
• čerpání vody ve vodárnách  nebo myčkách                                               

• zvýšení tlaku  např. ve  vodovodních instalacích   
• zavlažování  -  zemědělství, zahradnictví   
 

Materiálové provedení : 
• těleso  čerpadla, oběžná 
 kola  -  nerez ocel AISI 304 
• hřídel A35 -  nerez ocel AISI 420 
• hřídel A45 -  nerez ocel AISI 304 
 a šedá litina F-114 
• difuzory  -  NORYL zpevněný 
 skelným vláknem 
• kryt motoru  -  hliník L-2521 
• sací a výtlačné těleso - šedá litina 
• těsnění - EPDM 
• mechanická ucpávka - uhlík/keramika 
 
Technické údaje motoru : 
• asynchronní, dvoupólový, n = 2900 ot./min.                                              
• jednofázový - 230 V, 50 Hz s tepelnou ochranou do 1 HP  
• třífázový - 400 V, 50 Hz 
• motory je nutné  zabezpečit vhodnou externí ochranou  
• třída izolace  F 
• krytí   IP 44                                                                                                
• impregnace vinutí proti vlhkosti 
• nepřetržitý  provoz 
 
Instalace : 
Čerpadlo umístěte na rovnou plochu a upevněte co nejblíže místa čerpání a hladině čerpané vody nejlépe ve 
větrané místnosti. Připojte sací  i výtlačné potrubí, které volte tak, aby mělo  minimálně  stejný průměr  jako 
vývody  z čerpadla.  U výtlačného  potrubí nedoporučujeme používat zahradní hadici. 
Na konec sacího potrubí je nutné nainstalovat sací koš se zpětným ventilem tak, aby  byl  v době  čerpání  celou  
dobu  pod  vodou  ( při nejnižším stavu  vody musí být ponořen  minimálně 30 cm ). 
Čerpadlo  naplňte plnícím  otvorem vodou. Jakmile je celý  systém naplněný vodou, dobře zašroubujte plnící  
zátku. Čerpadlo zapojte do elektrické sítě. U třífázového provedení  zkontrolujte správný směr otáčení.  
Po krátké promlce, v závislosti na  průměru a délce potrubí, začne  čerpadlo dodávat vodu. 
První  zapojení čerpadla  musí  být  provedeno při volném  průtoku vody, za účelem vyčerpání částí vzduchu, 
které zůstaly v instalaci. 
Čerpadla ASPRI vynikají  vysokými   parametry, spolehlivým  a  tichým  chodem,  nízkou  spotřebou elektrické 
energie a  minimální potřebnou údržbou. Lze  je používat v nepřetržitém  provozu. 
Čerpadla ASPRI mohou být použita samostatně, ale všeobecně širší použití nachází v kompletech jako domácí 
vodárny s tlakovou nádrží nebo s řídící jednotkou KIT 02 nebo KIT 05. 


