Gluc PBS s.r.o.
kanalizační technika

URČENÍ:
Rodinné domy

Automatický čerpací systém na užitkovou vodu
Použití a kvalita

Výhody

4 Cena pitné vody z vodovodu stále roste. Využití dešťové vody na zahradě Vám může přinést značné

úspory.
4 Užitková voda se dá využít zejména pro zavlažování zahrad, trávníků a sportovišť. Dešťová voda

®

4Při poklesu tlaku se sepne čerpadlo
4Jednoduchá instalace
4Dlouhá životnost
4Značná úspora financí

má pro některá využití lepší fyzikální a chemické vlastnosti než pitná.

Současti

Jak systém pracuje

4Čerpadlo s výtlakem do 50m

4 Do jímky natéká voda přes vtokové hrdlo. Z vtokového hrdla voda spádem padá do zachytávače

smetí, který zachytí i ty nejjemnější nečistoty. Tento zachytávač smetí je umístěn hned pod
komínkem a stačí ho občas jednoduše vytáhnout a vysypat. Voda z jímky se odčerpává
čerpadlem, které je umístěno na dně jímky. Z čerpadla voda protéká přes zpětnou klapu, která
propouští vodu pouze jedním směrem tedy voda se nemůže vracet zpět do nádrže i když čerpadlo
odpojíte od elektrického vedení. Za zpětnou klapou se nachází průtokový spínač, který při
poklesu tlaku sepne čerpadlo, aby tlak vyrovnal. Tedy nikdy nemusíte zapínat čerpalo, čerpadlo
se automaticky sepne, když začnete odpouštět vodu. Poslední částí je ochrana proti běhu na
sucho, která zabraňuje tomu, aby čerpadlo jelo na sucho. V jímce se také nachází přepadový
odtok, který odpouští vodu, když je jímka plná, aby nedocházelo k jejímu přeplnění. Přepadový
odtok můžete svést například do našeho vsakovacího systému, nebo do kanalizace.

4Zpětná klapa
4Průtokový spínač (hydrokontrola)
4Ochrana proti běhu na sucho
4Koš
4Výtlak z jímky
4Vtokové a přepadové hrdlo

Do jakých jímek systém instalujeme:
4 Vystrojení instalujeme do všech jímek. Například do jímek samonosných, nesamonosných a

dvouplášťových.

Sídlo společnosti:

Podrobnosti čerpadla:
Příkon
900W

V/hz
230/50

Max. čerpací výkon
3000l/h
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Max. dopravní výška
50m
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