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NOVINKA

Ušetřete tisíce Kč za opravy a stres z výpadku dodávek vody.

MECHANICKÁ OCHRANA PONORNÝCH ČERPADEL
PROTI CHODU NA SUCHO

Nízká hladina 

 

Dostatek vody Při růstu hladiny

Vysoká spolehlivost
čistě mechanický princip
a žádné elektrické součástí

Reaguje ihned
bez časové prodlevy

Dlouhá životnost
díky nerez materiálu

Snadná montáž
nevyžaduje přívod el.energie

Materiály vhodné pro pitnou vodu

Plovák je nahoře,
přepouštěcí otvory uzavřeny,

voda volně protéká.

Plovák klesne,
otevře přepouštěcí otvory,

voda se vrací do studny.

Plovák stoupne,
uzavře přepouštěcí otvory,
voda opět volně protéká.

ČESKÝ VÝROBEK

Více informací najdete na www.peveko.cz



TECHNICAL DATA:

TECHNICKÉ ÚDAJE:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY:

TYP
TYPE

Pracovní přetlak
 (MPa)Working overpressure

Hmotnost

(kg)
Weight

 OC 25/150
 OC 32/150

2,8
2,9

Připojovací rozměr (vnější/vnitřní závit)
Connection size (male/female thread)

1,6

POUŽITÍ:
Pro ochranu před poškozením ponorných čerpadel z 
důvodu vyčerpání zásoby vody ve studnách , vrtech a 
jiných zásobárnách vody. 

vstup vnější G 1 / výstup vnitřní G 1
vstup vnější G 1 1/4 / výstup vnitřní G 1 1/4

Závitové připojení
Max. vstupní tlak
Testovací tlak
Pracovní teplota
Použitý materiál

ISO 228
1,6 MPa
2,5 MPa
+2°C  až  +90°C
tělo a uzavírací součást (šoupátko) - nerez; zpětná 
klapka - mosaz; plovák - plast

Průtokové médium voda a všechna kapalná média nenapadající použité 
materiály

Konstrukce mechanická bez jakékoli elektrické části, kluzné 
plochy dílů jsou poteflonovány

FUNKCE:
Ochrana ponorných čerpadel slouží k zamezení 
poškození ponorného čerpadla vlivem nedostatku nebo 
úplné vyčerpání vody ze studny nebo vrtu. Pokud pracuje 
ponorné čerpadlo bez vody, dojde k jeho poškození jak 
mechanické, tak i elektrické. Ochrana čerpadla 
zabezpečí pomocí pružiny a uzavírací součásti v 
dostatečné výšce hladiny vody otevření výtlaku čerpadla 
zpět do studny a tím její cirkulaci při běhu čerpadla. Pokud 
dojde znova k naplnění studny nebo vrtu dostatečným 
množstvím vody ochrana čerpadla zabezpečí pomocí 
vztlaku plováku uzavření výtlaku čerpadla a tím její 
normální dodávku do potrubí.

Threaded connection
Max. overpressure
Test pressure
Working temperature
Materials

ISO 228
1,6 MPa
2,5 MPa
+2°C  až  +90°C

body and a closing part Spool - stainless steel, 
check valve - brass; floater - plastic

Medium water and all liquids that do not attack the materials 
used

Design only a mechanical system without any electrical parts, 
the sliding surface parts are PTFE coated

APPLICATION:
To protect against damage to submersible pumps due to 
exhaustion of water reserves in wells, boreholes and other 
water reservoirs.

FUNCTION  DESCRIPTION:
The protection of submersible pumps are used to prevent 
damage to the submersible pump due to a lack or 
complete depletion of water from a well or borehole. If he 
works submersible pump without water will damage both 
the mechanical and electrical. Protecting the pump and 
secure with spring closing components at a sufficient 
height of water level opening displacement pump back 
into the well and thus its circulation at the pump. If again to 
fill wells or drill with plenty of water pump protection 
ensuring buoyancy float by closing the discharge pump 
and the normal supply to the pipeline.

    PEVEKO spol. s r.o.  |  Pivovarská 545  |  686 01  Uherské Hradiště - Jarošov  |  Česká  republika  |  +420 572 432 465  | www.peveko.cz

OC

OCHRANA
ČERPADLA DN25

PROTECTION OF SUBMERSIBLE
PUMPS, DN25

Zdvih 52,3mm
Stroke 52,3mm

Zpětná klapka
Check valve

Tělo
Body

Šoupátko
Spool

Plovák
Floater

Přepouštěcí otvory
Water felief holes

Vstup
Inlet

Výstup / Outlet


