
Víceúčelové přenosné jednovřetenové čerpadlo

Po uŽití
Jednovřetenové čerpad|o 3/4" EQR-16-4 ve spojenÍ s e|ektromo-
torem je malé praktické čerpací ústrojí, určené nejŠiršímu okruhu
spotřebite|ů.
PouŽitísoustrojí3/4" EQR.16.4 je v běŽné praxi moŽné k více
úče|ům, jakou jsou např:o odvodňování zatopených prostorůo odčerpávání spodních a odpadních vodo čerpání z nouzových zdrojŮ, odčerpáváníze zák|adových

výkopů, dá|kové dopravování vodyo postřik hřišt'a okrasných p|och
o za|évánízahrad, sadŮ a menších pozemkŮ
o čerpání sp|aŠků, kejdy, močůvky a hustých homogenních

kapaIin s obsahem pevných |átek
VyuŽití čerpacího soustrojí je nejen k soukromé potřebě, aIe
také jako pomocného zařízenív prŮmys|u a jiných oborech při
Čerpání z povrchových a podÚrovňových zdrojŮ, např. řeky,
rybníka, jímky, bazénu, sk|epa, studny.
PouŽití čerpacího soustrojí s výměnnou hydrauIikou
3/B1 EOR-1'6-10 - vyhovuje vŠude tam, kde je třeba dopra-
vovat veImi ma|é mnoŽstvíkapaIiny při dopravním t|aku do ]

MPa. Up|atňuje se zejména při ochranných postřicích chemicl
kými prostředky proti ŠkŮdcŮm stromŮ, keřŮ a rost|in, takže
je výborným pomocníkem zahrádkáYŮm, drobným pěstite|Ům,
zemědě|ským a zahradnickým podnikŮm, Š|echtiteIským
stanicím a výzkumným ÚstavŮm. Své da|Ší up|atnění má k
sanačním Ůče|Ům, k bí|ení vápenným m|ékem, ke stříkání
ma|ířských barev, hIinky, kao|inu a jiných vodou ředěných
nátěrových hmot na omítky obytných, hospodářských a prŮ-
myslových budov atd.
Max tep|ota čerpného média........... ..50"c
Max. velikost mechanických
přimísenin (sníŽená Životnost) ........'...... 5 mm

lnÍotmativní řez soustrojí s čerpadlem 3/4" EOR

Materiálové 0rovedení
Ve standartním provedení jsou h|avní dí|y čerpad|a z těchto
konstru kčních materá| Ů :

sací tě|eso - šedá |itina
výt|ačné tě|eso - temperovaná |itina

Ko n stru kce
ČerpadIo je jednovřetenové, po konstrukční a Íunkční stránce
stránce vyniká značn
vový rotor (vřeteno š
pryŽové v|oŽl<y stato
provedeno těsnícími
|cKoU ce umoŽňujesna0n no na iedno-duché Je ooatřenorukoje hronní, s ro-
to rem nakrátko, uzavře ného p rovede n í s v|astn ím povrchovým
chlazen ím. Sou stroj í se uvád í do p roVoZU zapn utím eIektrického
spínače, který sIouŽí také jako ochrana eIektromotoru při
nenadálém přetÍŽení, např. přeIomení výt|ačné hadice apod.
Z principu vřetenového čerpad|a, vyznačujÍcího se minimá|ním
počtem součástí, vyp|ývají dobré v|astnosti ce|ého čerpacího
soustrojí, t.j. ma|é rozměry a hmotnost, snadné přenášenÍ,
|ehká ov|adate|nost, d|ouhodobý trva|ý výkon v dŮs|edku veIké
Životnosti pracovních částí, jejichŽ opotřebení je zejména při
čerpání čisté vody mimořádně ma|é.
Stavebnicová konstrukce umoŽňuje nahradit část čerpad|a
výměnnou hydrauIikou./u'' - EQR - 1,6 - 10' čímŽ se dosáhne
změny parametrŮ při zachováni ce|é motorické části.

hadici í3l4''-E0R- ne|ze pouŽít
u|iku3 6 -10. Výměnnou částmoŽn Samostaně i jako kom-

pIetníčerpadIo s odpovídajícím přísIuŠenstvÍm - viz ,,Rozsah
dodávky',.

lnÍormativní řez výměnnou hydrau l ikou
čerpadla 3/8". EOR

1 1 30 stator
1200 sacítě|eso
13.10 výt|aČné tě|eso

(u3/B.,sv|oŽkou)
1720.1 podstavec
21 B0 spojovací hříde'
2500 vřeteno

těsnění gufero
pojiŠťovací ventiI
spojka
pohon (el. motor)
spínaČ
rukojet

431 0

61 10
7000
81 00
8393
9210.2

vřeteno - korozivzdorná oceI
spojovací hříde| - korozivzdorná oce|
statorová vIoŽka - speciá|nítechnická pryŽ



Technické Údaje

Typ čerpacího soustroj í 3/4'-EQR- 16-4 3/8"-EOR-1.6-10

Gerpadlo:

PrŮtok Q (|.sr)

Dopravní výŠka H.u" (m)

Dopravní t|ak Poo (MPa)

Manometrrický t|ak

ve vstupním prŮřezu čerpad|a p,'un (MPa)

0,65

40

0,40

-0,04

0,085

100

1,00

-0,02

PrŮměr sacího hrdIa
PrŮměr výt|ačného hrd|a

DN
DN

1"

3t4"
1"

3/B'

Elektromotor

Výkon P (kW)

Otáčky n (minl)
Napětí U (V)

Proud | (A)

Kmitočet Í (Hz)

Krytí

0,75
2840
400

1,8

tPt54

0,34
2840
400
1,8

50

tPt54

Hmoinost soustrojí
bez e|ektropřís|uŠenství (kg)

13,8

Rozměry soustrojí
dé|kalŠířka/výška

560/265/360

Uvedené výkonové Údaje 0,
čerpad|a P,'un = -0'02 MPa.

Rozsah oooavr,, 
5 P3"rMPal

Čerpad|a 3/q'' EQR jsou standarně dodávána v následujících
variantách:
1. V provedení ,,S'. - Čerpad|o s třífazovým motorem bez

da|ŠÍho ořísI uŠenství.
2. V provedení ,,S,.+ ,,EP.. - čerpad|o v provedení ,,S.. s

podstavcem, s rukojeti a s e|ektropřís|ušensivím. E|ektro-
přís|uŠenství obsahuje nadproudový jistič s vypínačem a
10 m prodIuŽovacího kabeIu.

3. V provedení,,S..+,,EP..+,,HP..- čerpad|o v provedení

iako v bodě 2 s hydrauIickým přísIuŠenstvím. HydrauIické
přís|uŠenství obsahuje sacÍ hadici s vtokovým koŠem a
výt|ačnou hadici a rozstřikovačem'
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ČerpadIa 3/B., EQR jsou standartně dodávana ve stejném roz-

sahu (variantách) jako čerpadIa Vq.. - E0R. Mohou být dodána
také jako přís|uŠenství k čerpadIu 3/,1,' - E0R, t;. samostatná
výměnná hydrauIika bez motoru a da|Šího přísIušenství.

Na zv|áŠtní poŽadavek a po dohodě s výrobcem je moŽno

čerpadla E0R, dodat i s jednofázovým motorem, s jinými

otáčkami, s mechanickou ucpávkou, případně s jiným příslu-

Šenstvím.
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