
Èerpací soustrojí na jemné omítky 11/2� EBL

Popis
Èerpací soustrojí 11/2�-EBL-40-10 je výkonné, technicky úèin-
né a spolehlivé zaøízení, slou�ící k naná�ení jemných omítko-
vých hmot, zejména stìrkových hmot na vnitøní i venkovní ten-
kostìnné omítky. Toto vysoce progresivní soustrojí je zvlá��
výhodné pøi uplatòování novìj�í technologie povrchových úprav
panelù na montovaných stavbách, spoèívající v jemném naná-
�ení tenké omítací vrstvy.

Èerpací omítací soustrojí je v sériovém provedení vybaveno
trojfázovým elektromotorem s mo�ností pøepínání pólù 4/2.
Tím je dána mo�nost dvou pracovních rychlostí èerpadla, ji-
mi� lze jeho výkon pøizpùsobit po�adavkùm kvality, hrubosti,
pøípadnì struktuøe povrchu omítky.

Rozstøikování omítací hmoty, dopravované èerpadlem pøes
výtlaènou hadici do speciální støíkací pistole, vy�aduje souèin-
nost se zdrojem stlaèeného vzduchu, jím� je zpravidla nìkterý
kompresor na stavbì. Provoz èerpacího soustrojí je dálkovì
ovládán elektrickým proudem nízkého napìtí 24 V pomocí ruè-
ního spínaèe pøímo od støíkací pistole.

Snadné a spolehlivé pøipojování hadic na èerpací soustrojí
a støíkací pistoli umo�òuje �roubení.

Celé soustrojí je umístìno na praktickém dvoukolovém pod-
vozku.

Mimo svého charakteristického pou�ití se mù�e soustrojí vý-
hodnì uplatnit i pro jiné úèely, a to zejména na dopravu sus-
penzí, hustých a ka�ovitých hmot do max. teploty 70 °C bez
korozivních úèinkù, s maximální zrnitostí mechanických pøi-
mísenin 5 mm. Pøi èerpání látek s obsahem tvrdých pøímìsí
nutno podle jejich druhu, pomìru v èerpané látce a stupnì
abrazivity poèítat s úmìrnì sní�enou �ivotností funkèních èás-
tí èerpadla.

Rozsah dodávky
Soustrojí je dodáváno jako úplná provozuschopná souprava,
tedy i s výtlaènou hadicí, støíkací pistolí a elektrovýzbrojí podle
dal�ího popisu, vèetnì vytláèecího zaøízení a dílù náhradní spo-
tøeby, pouze bez hadice na stlaèený vzduch a zdroje stlaèené-
ho vzduchu.

Technické údaje
Èerpadlo: jednovøetenové, sestávající z rotaèních ocelového
vøetena s jednochodým závitem speciálního profilu a ze stato-
ru, který je tvoøen ocelovou trubkou s navulkanizovanou pry-
�ovou vlo�kou s dvouchodým závitem. Dopravu hmoty ke vstu-
pu do èerpadla zaji��uje podávací �nek, který ji zároveò promí-
chává.

Pohon: trojfázovým asynchronním elektromotorem typu
3AP-90L-4/2 s rotorem nakrátko pro støídavý proud 380 V,
50 Hz, s pøepínáním pólù, o výkonu P=1,1/1,5 kW pøi n=1400/
2800 min-1. Elektromotor je v provedení IP-44/g podle
ÈSN 30 0001, tj. zavøené s vlastním povrchovým chlazením.
K elektromotoru je pøipojena dvoustupòová èelní pøevodová
skøíò s konstantním pøevodovým pomìrem pro výstupní otáè-

ky 150/300 min-1. Ozubená kola v pøevodové skøíni jsou ulo�e-
na ve valivých lo�iskách s olejovým mazáním, zachycující sou-
èasnì axiální síly od èerpadla.

Násypka: obsah 70 l, vý�ka plnìní od zemì cca 700 mm. Kon-
strukce násypky s pøíkrými stìnami umo�òuje její samovolné
úplné vyprazdòování. Na násypce je umístìno volným nasu-
nutím do pøíslu�ných pøíchytek vytláèecí zaøízení na principu
dvou vzájemnì se odvalujících váleèkù s ruèním pohonem,
usnadòující vyprazdòování fóliových obalù, do nich� se �tìr-
ková hmota vìt�inou ukládá.

Hadice: normálnì ∅ 32 v délce 6,6 m na tlak 3 MPa, s pøipo-
jovacím �roubením, urèená na dopravu hmoty ke støíkací pis-
toli. Na pøívod stlaèeného vzduchu ke støíkací pistoli je potøeb-
ná hadice ∅ 3/8�, která ale není pøedmìtem dodávky soustro-
jí.

Støíkací pistole: ejektorová, s hlavním uzávìrným kohoutem,
dýzou a vzduchovým kohoutem 3/8� s nátrubkem pro pøipoje-
ní hadice na provozní vzduch od oddìleného kompresoru. Støí-
kací pistole se k výtlaèné hadici pøipojuje nátrubkovým �rou-
bením.

Elektrická výzbroj: je soustøedìna ve spínací skøíni pøímo na
soustrojí a obsahuje prvky, nutné k ovládání a ji�tìní motoru.
Sestává v podstatì z válcového spínaèe, válcového pøepínaèe
pólù, tavných pojistek ve v�ech fázích, stykaèe s ovládací cív-
kou 24 V, tepelného jisticího relé a transformátorku 380/24 V.
K elektrické výzbroji nále�í dále ruèní tlaèítkový spínaè pro
dálkové ovládání soustrojí od støíkací pistole vèetnì spojovací
elektrické �òùry CGSG 3x1,5 mm2 a posléze pøívodní �òùra
CGTG 4x1,5 mm2 v délce 10 m, ukonèená vidlicí 3+1 do 25 A.

Náhradní díly
Náhradní díly pro bì�ný provoz se dodávají na zvlá�tní objed-
návku v rozsahu, stanoveném podrobnì v Technických pod-
mínkách tohoto stroje, pøípadnì sjednaném zvlá��.

Èerpací soustrojí 11/2�-EBL-40-10 je stroj konstrukènì jedno-
duchý a proto také lehko ovladatelný jak pøi pou�ívání, tak i
obsluze a údr�bì. Má malé mno�ství opotøebitelných dílù, kte-
ré se dají vymìnit lehce a bez zvlá�tního náøadí.
Rozebírání celého stroje je mimoøádnì jednoduché, omezené
na nìkolik málo ruèních pohybù, bez nutnosti pou�ití speciál-
nícho náøadí. Jednotlivé díly vlastní pracovní èásti soustrojí,
které jsou snadno vyjímatelné ze vzájemného volného slo�ení,
jsou teprve jako celek sta�eny vnìj�ími spojovacími �rouby.
Také èi�tìní soustrojí je snadné a spoèívá v odstranìní zbytkù
hmoty z násypky mechanickým shrnutím ke �neku a v �pro-
èerpání� èistou vodou.
Pøíznivé rozmìry a hmotnost soustrojí usnadòují manipulaci,
jako� i pøemís�ování z poschodí do poschodí dvìma osobami
a dobrou prùchodností i neju��ími místy na stavbách (napø.
dveømi o �íøi od 600 mm). Mù�e proto pracovat i v men�ích
místnostech, pøípadnì na chodbách, balkónech, apod.
Èerpací omítací soustrojí 11/2�-EBL-40-10 pøispívá výraznì
k vysoké produktivitì dokonèovacích stavebních prací a jejich
ulehèení.



Èerpací soustrojí na jemné omítky 11/2� EBL

Technické údaje

Prùtok èerpadla Q [l.s-1] 0,2 nebo 0,09

Dopravní tlak èerpadla p
do

[MPa] 1

Otáèky èerpadla n [min-1] 300 nebo 150

Provozní tlak vzduchu cca p [MPa] 0,8

Spotøeba stlaèeného vzduchu cca  [m3/hod.] 30

Výtlaèné hrdlo - vnìj�í pøipojovací závit G 11/2�

Délka/�íøka/vý�ka soustrojí 1 500/560/1 020

Hmotnost samotného soustrojí m [kg] 72

Hmotnost soustrojí s pøíslu�enstvím m [kg] 139

G

A vøetenové èerpadlo
B podávací �nek
C pøevodová skøíò
D elektromotor
E spínací skøíò
F rukoje�

G pøíchytka pro nasazení vy-
tláèecího zaøízení

H výtlaèná hadice
J pøipojovací �roubení
K násypka
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