
Èerpadla s drticím úèinkem MP



Použití
Obì øady ponorných èerpadel „CPN“ a „MP“ jsou 
urèeny pro ekonomické a spolehlivé èerpání odpad-
ních vod a kalù typù splaškových i prùmyslových.
Jsou vhodné pro odpadní vodu i s obsahem vlá-
knitého materiálu.
Èerpadlo mùže být instalována se spouštìcím 
zaøízením nebo i pouze pro napojení na hadici nebo 
trubku.

Motor
Motor s klecovým rotorem tøífázovým, 50 Hz, pro 
rùzná napìtí.
Tøída izolace F=155 oC, druh krytí IP 68.
Maximální prùmìrná teplota pøi nepøetržitém 
provozu: +40 oC.

Ochrana motoru:
Každá fáze statoru je napojena na teplotní spínaè, 
který chrání motor pøed pøehøíváním.
V olejové nádržce a spínací skøíòce je umístìn 
snímaè netìsnosti.
Vodotìsné provedení vstupu kabelu.

Mechanická ucpávka:
Èerpadlo má dvì sady mechanické ucpávky, z nichž 
jedna je umístìna ze strany motoru a druhá ze 
strany spirální skøínì.

Obìžné kolo
Èerpadlo „CPN“ má otevøené jednokanálové obìžné 
kolo s prùchodem velkých pevných èástic. Hrana 
je tvrzená a funguje jako nùž, který øeže vláknitý 
materiál k další snadné dopravì. Pøesné statické a 
dynamické vyvážení umožòuje hladký provoz.

Pevný a otoèný kroužek
U èerpadel øady „MP“ vyznaèujících se drticím 
(mìlnícím) úèinkem je pøed obìžným kolem 
montován pevný a otoèný kruh. Toto zaøízení z 
kalené oceli a s dobrou trhací schopností umožòuje 
rozdìlení plastických a vláknitých materiálù na kusy 
a usnadòuje tak další èerpání i potrubím menšího 
prùmìru.

Materiály
Skøíò motoru:  GG20
Spirální skøíò:  GG20
Obìžné kolo:  GG20
Høídel rotoru:  X20Cr13
Matice a šrouby:         nerezavìjící ocel
Mechanická ucpávka: horní = karbid wolframu, 
                                           dolní = karbid køemíku
Ložisko:     kulièkové ložisko
   bez potøeby údržby, se  
   zajištìným mazáním
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Popis èerpadla

Skøíòka:
Vestavìná skøíòka s integrovaným
obvodem uvnitø k propojení
plovákového spínaèe, TCS a DI.
Mùže spínat ON/OFF èerpadlo
automaticky. Spojuje èerpadlo 
pøímo s napájecím zdrojem

Kabel:
Samostatné, zapouzdøené, 
 vodotìsné provedení, vstup 
 s odlehèeným napìtím a   
 ochranou proti zauzlení.

Motor:
Motor nakrátko, 440V, 50 
Hz, tøífázový, 2 nebo 4 póly, druh krytí 
 IP68, izolaèní tøída F=155 °C, provozní  
 systém SI, s regulaèním tepelným 
 systémem TCS 
pomocí tepelných èidel v každé fázi
vodièe statoru k vypnutí èerpadla v
pøípadì pøehøátí motoru.

Ložisko:
Dvojí vysoce jakostní ucpávka  
 s použitím karbidu wolframu a
karbidu køemíku nezávislá na 
smìru otáèení a odolná vùèi 
teplotním zmìnám.

Nádržka oleje:
S náplní mazacího oleje, systém DI
 se snímaèem signalizujícím okamžik 
nutné kontroly a vznik netìsnosti na høídeli

Mechanická ucpávka:
S mazáním na celou životnost
 Kulièková ložiska bez potøeby   
 sevisu

Øezný nástroj

Obìžné kolo:
Jednokanálové  
 obìžné kolo pro 
 ponorná èerpadla 
 odpadní vody typ 
 „CPN“. U èerpadel 
 øady „MP“ je  
 obìžné kolo opatøeno  
 pevným a otoèným 
 kruhem
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Prùmìr 

výstupu

(mm)

Typ
Prùtok

(m3/h)

Výtlaèná 

výška

 (m)

Výkon 

(kW)

Napìtí 

(A)

Rychlost 

(rpm)

Fáze
Hmotnost (kg)

32

MPE75-2H(A) 3.5 18 0.75 2.9

2900

3 30

MPS75-2H(A) 5.65 1

MPE100-2H(A) 4 20 1.0 3.2 3 32

MPS100-2H(A) 7.5 1

MPE150-2H(A) 7 20 1.5 4.3 3 33

MPS150-2H(A) 9.5 1

MPE220-2H(A) 9 25 2.2 4.9

3

52

50 MPE400-2H(A) 10 38 4.0 8.2 75

65

MPE550-2H 25 28 5.5 12

185

MPE750-2H 25 34 7.5 16

Parametry MP - platné pøi 400V/3ph/50Hz nebo 230V/1ph/50Hz

Køivky

H (m), N (%)

H (m), N (%)
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