BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ýERPADLO

NAUTILUS

Návod na montáž a údržbu

Tento návod obsahuje základní bezpeþnostní instrukce pro instalaci a uvedení
þerpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se s návodem seznámila jak
montážní firma, která bude þerpadlo instalovat, tak jeho uživatel.
1.

Obecná bezpeþnostní upozornČní: Symboly
Nebezpeþí úrazu el. proudem
Riziko poranČní osob nebo poškození vČcí
Riziko poškození þerpadla nebo instalace

2.

Obecná bezpeþnostní pravidla












þerpadla Nautilus jsou urþena pro filtrování a recirkulaci bazénové vody
þerpadla Nautilus pracují s þistou vodou, jsou urþena pro ｭｯ ｳｫｯｵ＠
ｶｯ､ｵ＠｡＠ｶｯ､ｵ＠ｵｰｲ｡ｶ･ｮｯｵ＠ｯｺｮ･ｭＮ Voda musí splĖovat tyto parametry:
tvrdost 9,8 – 16,8 N, alkalita 100 -175 mg/l CaCO3 , pH 7,2-7,6 ,
teplota max. 35°C, volný chlor max.1,5 g/m3
þerpadlo je tĜeba nainstalovat v souladu s platnými ýSN a EN
jakákoliv úprava þi modifikace konstrukce þerpadla musí být schválena
výrobcem. Je povoleno používat pouze originální náhradní
díly. V pĜípadČ použití neautorizovaných ND nebo neautorizovaných
úprav nenese výrobce žádnou odpovČdnost za vzniklé škody
pĜi provozování þerpadla jsou nČkteré jeho þásti pod elektrickým
napČtím, proto s ním manipulujte pouze po pĜedchozím odpojení od el.
sítČ a bezpeþném zajištČní
uživatel þerpadla je povinen zajistit jeho odbornou montáž a údržbu
kvalifikovanou osobou mající oprávnČní k této þinnosti
bezpeþné provozování þerpadla je garantováno jen pĜi respektování
tohoto návodu na montáž a uvedení do provozu
technické hodnoty uvedené v tabulkách nesmí být pĜekroþeny
v pĜípadČ chybné funkce þerpadla se ihned obraĢte na svého
dodavatele

UpozornČní pro instalaci a montáž






pĜi pĜipojování el. kabelĤ k þerpadlu dávejte pozor, aby do svorkovnice
nenapadaly žádné pĜedmČty þi þásti kabelu a všechny vodiþe vþetnČ
zemnící svorky byly správnČ upevnČny – viz schéma el. zapojení
elektrická instalace þerpadla musí být vybavena proudovým chrániþem
s vypínacím proudem 30 mA a motorovým spouštČþem nastaveným
na provozní el. proudový odbČr daného þerpadla
pĜesvČdþte se, že je správnČ umístČno tČsnČní svorkovnice, aby
nedocházelo k vniknutí vody do svornice el. motoru a ovČĜte, že byla
správnČ dotažena ucpávka kabelové prĤchodky
vČnujte zvláštní pozornost tomu, aby v žádném pĜípadČ nevnikla voda
do motoru a do el. þástí, které jsou pod el. napČtím
v pĜípadČ, že je þerpadlo používáno k jinému úþelu, než je urþeno, musí
být respektovány všechny platné pĜedpisy pro toto užití

UpozornČní pro uvedení do provozu
PĜed uvedením þerpadla do provozu ovČĜte nastavení všech ochranných el. prvkĤ
motoru. Je nezbytný proudový chrániþ s vybavovacím proudem 30 mA a
nadproudové relé (motorový spouštČþ) nastavený na jmenovitý skuteþný proud
elektromotoru. PĜibližné hodnoty jsou uvedeny v tabulce – viz dále.
Poznámka: Doporuþuje se nechat þerpadlo vypnuté, když jsou v bazénu plavci a ve
všech pĜípadech, když jsou osoby v kontaktu s vodou.
UpozornČní pro montážní a údržbáĜské práce
x
x
x
x
x
x

pĜi montáži a instalaci þerpadla se Ĝićte platnými pĜedpisy a ýSN pro elektro
instalace
vČnujte zvláštní pozornost tomu, aby v žádném pĜípadČ nevnikla voda do
motoru a do elektro þástí, které jsou pod napČtím
zabraĖte dotyku osob i pĜedmČtĤ s pohybujícími se þástmi þerpadla
s þerpadlem se nesmí manipulovat, dokud se zcela nezastaví
pĜed jakoukoli manipulací je tĜeba þerpadlo odpojit od el. sítČ a zajistit všechny
spínací prvky
doporuþujeme následující postup pĜed provedením jakékoliv manipulace
s þerpadlem:

1. odpojit þerpadlo od el. sítČ
2. zajistit všechny spínací prvky
3. ovČĜit, že el. okruhy nejsou pod napČtím vþetnČ pomocných okruhĤ a dalšího
pĜíslušenství
4. þekat, až veškeré toþivé prvky budou zcela v klidu
Výše uvedené doporuþení pokládejte za informativní. Vždy se Ĝićte platnými
pĜedpisy, které se týkají bezpeþnosti pĜi manipulaci se zaĜízením.
DennČ provádČjte kontrolu:
- správného pĜipevnČní mechanických þástí a dotažení všech
šroubĤ
- správné pozice, upevnČní a stavu všech vodiþĤ a izolací
- teploty þerpadla a elektromotoru. V pĜípadČ vysoké teploty
( u elektromotoru nad 80°C) odstavte okamžitČ þerpadlo a nechte
odbornČ opravit. Další provozování þerpadla pĜi vysoké teplotČ
mĤže zpĤsobit zadĜení ložisek nebo spálení statorového vinutí
a má za následek ztrátu záruky za výrobek.
- vibrací a hluþnosti þerpadla – pĜi zvýšení vibrací þi hluþnosti
þerpadlo okamžitČ odstavte a nechte opravit. Další provozování
þerpadla pĜi zvýšených vibracích a hluþnosti mĤže zpĤsobit
nenávratné poškození þerpadla a ztrátu záruky za výrobek.
Tento návod pro instalaci, provoz a údržbu nemĤže v žádném pĜípadČ obsáhnout
všechny situace, které mohou nastat pĜi provozu a údržbČ. V pĜípadČ jakékoli
nejasnosti se obraĢte na svého dodavatele.

3.

Montáž

VšeobecnČ
x montáž þerpadel Nautilus je povolena u bazénĤ a koupališĢ. V pĜípadČ
pochybností se obraĢte na svého dodavatele
x þerpadla jsou vybavena zachycovaþem hrubých neþistot s košem, který brání
vniknutí vČtších neþistot do þerpadla a možnému poškození hydraulické þásti
þerpadla. Zachycovaþ hrubých neþistot podmiĖuje horizontální montáž
þerpadla
x všechna þerpadla jsou dodávána s podstavci, které umožĖují jejich pevné
ukotvení k podlaze (obr. 1)
Potrubí
x
x
x
x

potrubí se pĜipojuje nalepením ke spojovací tvarovce, která je dodávaná
s þerpadlem, spoje propojovacího kusu na sání a na výtlaku þerpadla jsou
fixovány pĜevleþnou matkou a mají tČsnČní, které spoj utČsĖuje (obr. 2)
pĜipojení potrubí musí být provedeno v ose pĜipojovací tvarovky, aby se
zamezilo nepĜimČĜeným boþním tahĤm a možnému poškození (obr. 2)
sací potrubí se pĜipojuje s mírným sklonem smČrem k þerpadlu 2%, aby se
zabránilo vytváĜení sifonĤ /vzduchových polštáĜĤ/ (obr. 2)
každopádnČ je nutné pĜed spuštČním þerpadla zalít zachycovaþ þerpadla
vodou až pod sací potrubí (obr. 3)

UmístČní
x pĜestože þerpadla jsou samonasávací, pro zlepšení jejich úþinnosti se
doporuþuje umístit þerpadlo vždy pod hladinou vody v bazénu þi koupalištČ
x v pĜípadČ, že je nutné þerpadlo nainstalovat nad hladinou, rozdíl výšek
þerpadla a hladiny vody by nikdy nemČl pĜekroþit 2 m (viz obr. 4), souþasnČ je
tĜeba dbát na to, aby délka sacího potrubí byla co nejkratší. ýím je sací
potrubí delší, tím delší je doba nasátí a zvyšují se tlakové ztráty
x je nezbytné zamezit zaplavení þerpadla vodou a zajistit, aby bylo v suchém
prostĜedí s dobrou ventilací vzduchu
Elektrické pĜipojení
x
x
x
x

x

pĜipojení þerpadla do el. sítČ je tĜeba provést vícepolárním spínaþem se
vzdáleností kontaktĤ min. 3 mm
pro pĜipojení do sítČ el. napČtí je tĜeba použít pevný kabel. V pĜípadČ, že
použijete flexibilní šĖĤru, musí mít koncovky pro pĜipojení ke svorkovnici
motoru þerpadla
jednofázová þerpadla jsou vybavena tepelnou bimetalovou ochranou
umístČnou ve statorovém vinutí motoru, tĜífázová nikoliv
všechna þerpadla je tĜeba chránit motorovým spouštČþem (nadproudovým
relé) nastaveným na skuteþný el. proud odebíraný þerpadlem. Tabulkové
hodnoty nastavení motorového spouštČþe (nadproudového relé) jsou
ilustrativní, pĜesné nastavení musí provést odborná osoba v oboru elektro na
základČ zmČĜení skuteþného el. proudu (A) odebíraného þerpadlem
ke všem þerpadlĤm Nautilus je nutno pĜipojit proudový chrániþ s vybavovacím
proudem 0.030 A (viz schéma)

Tabulka nastavení motorového spouštČþe
Kód þerpadla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25480
25481
25482
25483
25484
25485
25486
25487
25488
25489
25490
25491
25492

x
x
x
x

x
x
x
x
x
4.

Výkon P2
(HP)
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
1
1
1,5
1,5
2
2
3
3

Výkon P2
(kW)
0,37
0,37
0,43
0,61
0,6
0,78
0,76
1,12
1,1
1,5
1,46
2,2
2,2

NapČtí (V)
230
230
3x400
230
3x400
230
3x400
230
3x400
230
3x400
230
3x400

Y – 3 x 400 V
nastavení motor. spouštČþe (A)
3
3
1,2
4
1,4
4,9
1,8
6,5
2,6
8,5
3,2
12
4,5

pro jednofázová þerpadla 230 V použijte pĜipojovací kabel typu H07 RN-F3
1,5mm
pro tĜífázová þerpadla zvolte pĜipojovací kabel typu H07 RN-F5 1,5 mm pro
stĜídavý proud
pĜed pĜipojením motoru ovČĜte vhodnost pojistek
ovČĜte a nastavte správnČ proudovou hodnotu motorového spouštČþe. K tomu
porovnejte tabulkové hodnoty pro zapojení Y do hvČzdy (síĢ 3 x 400 V) a
skuteþnou namČĜenou hodnotu, která by se nemČla pĜíliš lišit
DĤležité: þerpadlo je z výroby zapojeno do hvČzdy Y pro 3x400V, pokud
zmČníte pro tuto síĢ nastavení do trojúhelníkuŸ, dojde ke spálení
vinutí.
pĜesvČdþte se, že zaĜízení je správnČ uzemnČno
je zcela nezbytné dodržet podmínky instalace a elektro pĜipojení. V opaþném
pĜípadČ se výrobce þerpadla zĜíká jakékoli odpovČdnosti plynoucí ze záruky
þerpadla jsou vyrobena dle platných norem EN a mají el. krytí IP-55
síĢový kabel mĤže být pĜipojen pouze kvalifikovanou a povČĜenou osobou (typ
zapojení do hvČzdy)
v pĜípadČ nesprávného a neodborného zapojení do sítČ mĤže dojít
k smrtelným úrazĤm!!!
Pokyny pro uvedení do provozu

PĜed uvedením do provozu
pĜed uvedením þerpadla do provozu je nutné provést následující:
1. odšroubujte víko zachycovaþe (viz obr. 5) povolením matky
2. zachycovaþ hrubých neþistot naplĖte až po sací otvor vodou
3. pokud jste vyjmuli koš zachycovaþe, nezapomeĖte jej umístit zpČt, aby
nemohlo dojít k poškození þerpadla hrubými neþistotami (kamínky,
vČtviþkami apod.)
4. ovČĜte, že napČtí el. sítČ odpovídá oznaþení na štítku þerpadla
x umístČte na zachycovaþ neþistot víko, zkontrolujte správné nasazení tČsnČní a
dotáhnČte matku (obr. 5)
x þerpadlo nesmí být nikdy (ani na krátkou dobu) spuštČno bez pĜedchozího
naplnČní zachycovaþe hrubých neþistot vodou. V opaþném pĜípadČ se mĤže
poškodit mechanická ucpávka þerpadla, která zaþne propouštČt vodu

x

x
x

ovČĜte šroubovákem zastrþeným do drážky v zadní þásti hĜídele, že se hĜídel
þerpadla volnČ otáþí. Pokud ne, þerpadlo nespouštČjte !!! ZjistČte závadu nebo
nechte opravit
u tĜífázových þerpadel ovČĜte smČr jejich otáþení. PĜi pohledu na zadní kryt
ventilátoru elektromotoru se musí ventilátor otáþet po smČru hodinových
ruþiþek (obr. 6)

Uvedení do provozu
x
x

otevĜete všechny uzavírací kohouty ve filtraþním okruhu a zapnČte þerpadlo
vyþkejte (max. 3 minuty), než þerpadlo nasaje vodu a ustálí se jeho chod
5. Údržba

x
x

x
x

pravidelnČ þistČte koš zachycovaþe a tím zamezte poklesu tlaku, snížení
prĤtoþného výkonu a pĜetČžování þerpadla. RovnČž tím zabráníte poškození
koše. Proto se doporuþuje koš þasto þistit
v pĜípadČ, že se þerpadlo zastaví, znamená to, že se aktivovala nČkterá
ochrana þerpadla. OvČĜte, zda odebíraný el. proud v ampérech (A) je stejný
nebo nižší než hodnota uvedená na štítku þerpadla, jestliže je proudový odbČr
vyšší , nechte þerpadlo opravit
pokud nebudete þerpadlo delší dobu provozovat, je tĜeba z nČj vypustit vodu,
aby nedošlo k jejímu zamrznutí a poškození þerpadla. K vypuštČní vody slouží
2 zátky na tČle þerpadla (poz. 9)
pĜi každém otevĜení zachycovaþe je tĜeba oþistit sedlo tČsnČní od neþistot, aby
tČsnČní dobĜe tČsnilo a pod víkem nedocházelo k úniku vody (obr. 5)

6. Demontáž
x elektromotor mĤže být odmontován od tČla þerpadla, aniž byste povolovali
sací a výtlaþné potrubí þerpadla (jen po uplynutí záruky na výrobek)
x pro odmontování motoru od tČla þerpadla uvolnČte šrouby (poz. 20)

7. Závady a jejich odstranČní
Závada

PĜíþina
Sací potrubí pĜisává vzduch
ŠpatnČ tČsní víko zachycovaþe
ýerpadlo
neþistot
nenasává
Špatný smČr otáþení 3f. motoru
Zanesený zachycovaþ hrubých
neþistot
Sací potrubí pĜisává vzduch
ýerpadlo má malý Špatný smČr otáþení 3f. motoru
výkon
Tlakové ztráty v sacím potrubí
Chybné napČtí

ěešení
OvČĜte tČsnost sacího potrubí a tČsnČní
OþistČte víko zachycovaþe a ovČĜte stav
tČsnČní
ZamČĖte dvČ fáze ve svorkovnici
VyþistČte zachycovaþ neþistot

OvČĜte tČsnost sacího potrubí
ZamČĖte dvČ fáze ve svorkovnici
OdstraĖte prvky, které zpĤsobují ztráty
OvČĜte, že napČtí sítČ souhlasí s napČtím
uvedeným na štítku motoru
Zvýšení teploty ve svorkovnici OvČĜte zapojení svorkovnice a dotáhnČte
kabelové koncovky
z dĤvodu jiskĜení
Vypadává tepelná ochrana
ZmČĜte odebíraný el. proud a porovnejte
se štítkovou hodnotou. Pokud je rozdíl,
nechte opravit. OvČĜte, že se hĜídel volnČ
Motor se zastavuje
otáþí. Pokud ne, nechte opravit.
ŠpatnČ zapojená svorkovnice
SprávnČ pĜipojte kabelové koncovky
Upravte pĜipojení kabelových koncovek
na svorkovnici

8. ýerpadla NAUTILUS
8.1 Popis þerpadla a jeho pĜíslušenství
TČlo þerpadla je vyrobeno z termoplastu poslední generace. ýerpadla jsou
samonasávací a dodávají se s jednofázovými a tĜífázovými motory. Veškeré kovové
þásti þerpadel, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny z nerez oceli AISI-316
(ýSN 17.346). Do tČla þerpadla je zabudován zachycovaþ hrubých neþistot, aby se
zabránilo vniknutí cizích þástic, které by mohly poškodit hydraulickou þást þerpadla.
Jednofázové elektromotory, které se dodávají s þerpadly, mají el. krytí IP-55 a jsou
vybaveny tepelnou pojistkou (WKS), která se aktivuje pĜi pĜetížení motoru þerpadla a
dosažení kritické teploty cca 110°C (mĤže zpĤsobit ucpaný koš zachycovaþe
neþistot, zavĜené nebo pĜivĜené kohouty na sání i výtlaku þerpadla, provoz
v uzavĜeném a neventilovaném prostoru, opotĜebovaná ložiska, neþistoty uvnitĜ
þerpadla apod.). Pro zajištČní ochrany a zamezení chybného provozování þerpadla
je tĜeba do rozvadČþe þerpadla umístit motorový spouštČþ, který odpojí þerpadlo
pĜi zvýšeném proudovém odbČru, ještČ pĜed aktivací tepelné pojistky (WKS) uvnitĜ
statorového vinutí.
8.2 Dodávané prvky þerpadla
x
x
x
x
x
x

samonasávací þerpadlo pro recirkulaci vody v bazénech
zachycovaþ hrubých neþistot zabudovaný v tČle þerpadla
koš zachycovaþe hrubých neþistot
klíþ pro povolení víka koše zachycovaþe hrubých neþistot
tČsnČní a tvarovky pro pĜipojení sacího a výtlaþného potrubí
návod na instalaci a údržbu þerpadla

Provozní charakteristiky þerpadel NAUTILUS
A) jednofázová þerpadla

B) tĜífázová þerpadla

9. Normy
ýerpadla NAUTILUS jsou vyrobena v souladu s platnými normami pro jejich
bezpeþnost a kvalitu a jsou homologovány TÜV PRODUCT SERVICE.
ýSN EN-60335-1,2-41+A51, ýSN EN 292-1, ýSN EN 292-2, ýSN EN 55014-2
Zkoušky Ĝady þerpadel NAUTILUS byly provedeny dle normy ISO 254.

Elektrické zapojení

Prohlášení o shodČ výrobce

RozmČry þerpadla

Kód
25480
25481
25482
25483
25484
25485
25486
25487
25488
25489
25490
25491
25492

Výkon Výkon
A
B
C
E
F
G
H
I
D
(HP)
(kW) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0,33
0,25
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
0,50
0,37
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
0,50
0,43
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
0,75
0,61
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
0,75
0,60
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
1
0,78
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
1
0,76
562
335
323
281
243
365
210 144,5
50
1,5
1,10
592
366
323
281
243
365
210 144,5
63
1,5
1,10
592
366
323
281
243
365
210 144,5
63
2
1,50
592
366
323
281
243
365
210 144,5
63
2
1,46
592
366
323
281
243
365
210 144,5
63
3
2,20
674
414
323
281
243
365
210 144,5
75
3
2,20
592
366
323
281
243
365
210 144,5
75
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25480, 25481, 25482, 25483, 25484, 25485, 25486, 25487, 25488, 25489,
25490, 25491, 25492
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ESPAÑOL
POS

CODIGO

DESCRIPCION

POS

CODIGO

1

4404130103

ｋｬ￭ ＠ｺ｡｣ｨｹ｣ｯｶ｡ ･＠ｨｲｵ｢�｣ｨ＠ｮ･ ｩｳｴｯｴ

16

* 4405010119

2

4408010101

ｍ｡ｴｩ｣･＠ｶ￭ｫ｡＠ｺ｡｣ｨｹ｣ｯｶ｡ ･＠ｨｲｵ｢�｣ｨ＠ｮ･ ｩｳｴｯｴ

16

* 4405010120

3

4408031606

ｍ｡ｴｩ｣･＠｡＠ｫｬ￭ ＠

16

* 4405010121

4

4405010702

Tｖ￭ｫｯ＠｡＠ｴ ｳｮ･ｮ￭＠ｺ｡｣ｨｹ｣ｯｶ｡ ･＠ｨｲｵ｢�｣ｨ＠ｮ･ ｩｳｴｯｴ

16

* 4405010122

DESCRIPCION

  0,5 HP II 50 HZ
  0,5 HP. III 50 HZ
  0,75 HP II 50 HZ
  0,75 HP III 50 HZ

5

4405010178

ｋｵｬ｡ｴ￩＠ｴ ｳｮ ｮ￭＠ D. 151,7X6,99

16

* 4405010123

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 1 HP II 50 HZ

6

4405010105

ｋｯﾚ￭ｫ＠ｺ｡｣ｨｹ｣ｯｶ｡ ･＠ｨｲｵ｢�｣ｨ＠ｮ･ ｩｳｴｯｴ

16

* 4405010124

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 1 HP III 50 HZ

7

4405010109

8 * 4405010106

ｔ ｬ･ｳｯ＠ ･ｲｰ｡､ｬ｡

16

* 4405010125

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 1,5 HP II 50 HZ

ﾊｲｯｵ｢･ｮ￭＠ｳ＠ｰ ￭ｳｬｵﾚ･ｮｳｴｶ￭ｭ <= 1 HP

16

* 4405010126

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 1,5 HP III 50 HZ
ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 2 HP II 50 HZ

8 * 4405010107

ﾊｲｯｵ｢･ｮ￭＠ｳ＠ｰ ￭ｳｬｵﾚ･ｮｳｴｶ￭ｭ 1,5 HP - 2,5 HP

16

* 4405010127

9

4404121107

ｚ￡ｴｫ｡＠ｶ･ｮｴｩｬｵ 1/4''

16

* 4405010128

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 2 HP III 50 HZ

10

4405010207

ｚ￡ｫｬ｡､ｮ｡＠ ･ｲｰ｡､ｬ｡

16

* 4405010166

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 3 HP II 50 HZ

11

4405010206

UNIÓN HIDRÁULICA PIE

16

* 4405010129

12

4405010179

ｔ ｳｮ ｮ￭ 72X55X2,5

17

4405010160

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 3 HP III 50 HZ
ｔ ｳｮ ｮ￭＠ｰ ￭ｲｵ｢ｹ＠ｭｯｴｯｲｵ

13 * 4405010115

DIFUSOR <=0,75 HP

18

4405010132

ｐ ￭ｲｵ｢｡＠ｭ･｣ｨ｡ｮｩ｣ｫ￩＠ｵ｣ｰ￡ｶｫｹ

13 * 4405010116

DIFUSOR 1 HP - 2 HP

19

4405011401

ｍ･｣ｨ｡ｮｩ｣ｫ￡＠ｵ｣ｰ￡ｶｫ｡ D. 15

13 * 4405010117

DIFUSOR 2,5 - 3 HP

20

* 4405010130

ｐ ￭ｲｵ｢｡＠ｭｯｴｯｲｵ <= 1 HP

14

4405010161

ｔ ｳｮ ｮ￭ D. 56,7X3,5

20

* 4405010131

ｐ ￭ｲｵ｢｡＠ｭｯｴｯｲｵ 1,5 HP - 3HP

15

4405010134

ｚ￡ｴｫ｡＠ｯ｢ ﾞｮ￩ｨｯ＠ｫｯｬ｡ M8 ｬ･ｶｯｴｯ ｩｶ￡

21

* 4405010163

ｐｯ､ｬｯﾞｫ｡＠ｧｵｭｯｶ￡ C,71 1/2-1 HP

ｏ｢ ﾞｮ￩＠ｫｯｬｯ 1/3 HP 50 HZ

21

* 4405010164

ｐｯ､ｬｯﾞｫ｡＠ｧｵｭｯｶ￡ C,80 1,5-3 HP

16 * 4405010165

ｋｯ､＠ ･ｲｰ｡､ｬ｡Ｚ
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23 * 4405010138

ｐ ･､ｮ￭＠ｶ￭ｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 0,75 - 1 HP

28

* 4405010168

23 * 4405010139

ｐ ･､ｮ￭＠ｶ￭ｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 1,5 - 3 HP III

29

* 4405010146

23 * 4405010167

ｐ ･､ｮ￭＠ｶ￭ｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 2,5 - 3 HP II

29

* 4405010147

   ＠3/4 A 1 HP
   1,5 - 3 HP III
   ＠2,5 - 3 HP II
      0,5 HP
      0,75 - 1 HP

24 * 4405010135

ｌｯﾞｩｳｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ < 1 HP

29

* 4405010148

ｖ￭ｫｯ＠ｶ･ｮｴｩｬ￡ｴｯｲｵ＠｡＠ｶ･ｮｴｩｬ￡ｴｯｲ＠ 1,5 - 2 - 3 HP III

24 * 4405010136

ｌｯﾞｩｳｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 1,5 HP - 3 HP

29

* 4405010170

ｖ￭ｫｯ＠ｶ･ｮｴｩｬ￡ｴｯｲｵ＠｡＠ｶ･ｮｴｩｬ￡ｴｯｲ＠ 3 HP II

24 * 4405010171

ｌｯﾞｩｳｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 6205 2RS 3,5HP

30

* 4405010158

ｐｲ｡｣ｨｯｶｫ｡＠ ･ｲｰ｡､ｬ｡＠ 0,5 HP - 1 HP

25 * 4405010143

ｔ￡ｨｬ｡＠ｭｯｴｯｲｵ C. 63

30

* 4405011117

ｐｲ｡｣ｨｯｶｫ｡＠ ･ｲｰ｡､ｬ｡ ＠VA-20 (1,5 - 3 HP)

22

4405010133

23 * 4405010137

ﾊｲｯｵ｢ｹ＠ｰ ￭ｲｵ｢ｹ＠ｭｯｴｯｲｵ

28

* 4405010141

ｐ ･､ｮ￭＠ｶ￭ｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 0,5 HP

28

* 4405010142

25 * 4405010144

ｔ￡ｨｬ｡＠ｭｯｴｯｲｵ 0,75 - 1 HP

30

* 4405010176

ｐｲ｡｣ｨｯｶｫ｡＠ ･ｲｰ｡､ｬ｡＠ VA-2,5 - 3 HP II

25 * 4405010145

ｔ￡ｨｬ｡＠ｭｯｴｯｲｵ 1,5 - 3 HP III

31

* 20597R0475

MOTOR 1/2 HP II

25 * 4405010169

ｔ￡ｨｬ｡＠ｭｯｴｯｲｵ (90) 3 HP II

31

* 20598R0475

MOTOR 1/2 HP III

26 * 4405010149

Kondenzátor 12 UF 1/2 CV

31

* 20599R0475

MOTOR 3/4 HP II

26 * 4405020121

Kondenzátor 14 UF 3/4 CV

31

* 20600R0475

MOTOR 3/4 HP III

26 * 4405020122

Kondenzátor 16 UF 1 CV

31

* 20601R0475

MOTOR 1 HP II

26 * 4405010150

Kondenzátor 18 UF 1,5 CV

31

* 20602R0475

MOTOR 1 HP III

26 * 4405010174

Kondenzátor 32 UF 2 CV

31

* 20603R0575

MOTOR 1,5 HP II

26 * 4405010175

Kondenzátor 40 UF 2,5-3 CV

31

* 20604R0575

MOTOR 1,5 HP III

27 * 4405010154

ｋｲ｡｢ｩ｣･＠ｳｶｯｲｫｯｶｮｩ｣･ C. 63-71 II

31

* 20605R0475

MOTOR 2 HP II

27 * 4405010155

ｋｲ｡｢ｩ｣･＠ｳｶｯｲｫｯｶｮｩ｣･ (C 80-90) II (ANDIA)

31

* 20606R0475

MOTOR 2 HP III

27 * 4405010156

ｋｲ｡｢ｩ｣･＠ｳｶｯｲｫｯｶｮｩ｣･ C.63-71 III

31

* 22341R0475

MOTOR 3 HP II

27 * 4405010157

ｋｲ｡｢ｩ｣･＠ｳｶｯｲｫｯｶｮｩ｣･ C.80-90 III

31

* 20607R0475

MOTOR 3 HP III

28 * 4405010140

ｚ｡､ｮ￭＠ｶ￭ｫｯ＠ｭｯｴｯｲｵ 1/3 A 1/2 HP

ｐｲｯ､･ｪ｣･＠ ･ｲｰ｡､･ｬ＠ｎ｡ｵｴｩｬｵｳＺ
www.bazenonline.cz

