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SPID´O INOX EC 170 – drenážní čerpadlo 
SPID´O INOX ECC 190 – kalové čerpadlo 
 

Ponorná  nerezová čerpadla  pro čerpání  
mírně  znečištěné  a  odpadní vody.  
 

Použití čerpadla INOX EC 170:        
• nerezové drenážní čerpadlo pro čerpání mírně  
 znečištěné vody z bazénů, zahradních jezírek,  
 nádrží, ze zatopených  místností, sklepů, garáží,  
 výkopů  atd. 
• zavlažování záhonů  a trávníků 
• dekorativní fontány a vodopády  
 

Použití čerpadla INOX ECC 190:        
• nerezové kalové čerpadlo pro čerpání  
 znečištěné vody z jímek a septiků 
• čerpání čisté vody z bazénů, zahradních 
 jezírek, nádrží, ze zatopených  místností,  
 sklepů, garáží, výkopů  atd. 
• zavlažování záhonů  a trávníků 
• dekorativní fontány a vodopády  
 

Materiálové provedení : 
• těleso čerpadla  -  nerezová ocel 
• oběžné kolo VORTEX -  polyamid   
• hřídel  - nerezová ocel  
• mechanická  ucpávka    
• O kroužky - NBR 
                                                                                                                                                                                                    

Technické  údaje motoru : 
• asynchronní, dvoupólový, 2900 ot./min,  
• třída izolace F, 
• jednofázový 230V, 50Hz 
• vestavěná tepelná ochrana  
 

Hydraulické parametry čerpadla INOX EC 170: 
•   maximální dopravní výška je 9 m 
•   maximální průtok je 167  l/min 
•   maximální ponor je do 5 m 
 

Hydraulické parametry čerpadla INOX ECC 190: 
•   maximální dopravní výška je 10 m 
•   maximální průtok je 183  l/min 
•   maximální ponor je do 5 m 
 

Konstrukce : 
Čerpadla typu INOX EC 170 a INOX ECC 190 jsou 
konstruována  s  elektromotorem  na  společné hřídeli  
jako  jeden  kompaktní celek, kde ve spodní  části  jsou 
umístěny  sací otvory.   



 
 
Prostor  elektromotoru je od  hydraulické části oddělen mechanickou ucpávkou. 
Přívodní  elektrický  kabel,  který  prochází  speciální vývodkou,  je  dokonale utěsněn proti proniknutí 
čerpané kapaliny a  je  zabezpečen  proti  vytržení.  
Plovákový spínač umožňuje  práci  čerpadla v automatickém cyklu a chrání je proti práci na sucho. 
 
Technické údaje: 
Tato čerpadla  nejsou určena pro čerpání toxických, hořlavých, agresivních a nebezpečných kapalin. 
Čerpadla nejsou vhodná pro čerpání vody s příměsí písku, jílu atd.  
Čerpadlo musí být, z důvodu chlazení, ponořeno v čerpané kapalině. 
Čerpadla INOX EC 170 a INOX ECC 190 nemohou být použita v nepřetržitém provozu.  
Maximální teplota čerpané kapaliny nesmí překročit 30ºC. 
Průchodnost  pevných  částic  čerpadlem   INOX EC 170 je do 5 mm  a  čerpadlem  INOX ECC 190 je do  
30 mm. 
Délka přívodního kabelu H07RN-F je 10 m.  
Možnost volby hadicová přípojky o průměru 25 mm nebo 30 mm.  
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