
Amarex – ponorné čerpadlo 
pre čerpanie odpadovej vody

Obežné koleso F-max Obežné koleso D-max

 Naša technológia, Váš úspech.
Čerpadlá n Armatúry n Servis

Použitie:
V komunálnej sfére, priemysle a v 
domácnostiach
Q	 Čerpanie odpadovej vody
Q	 Čerpanie kalu
Q	 Odvodňovanie/odber vody

Ďalšie informácie: 
https://products.ksb.com/cs-cz/
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Amarex – ponorné čerpadlo pre 
čerpanie odpadovej vody

 Účinnosť
n	 Významné zníženie nákladov na energie vďaka optimalizo-

vanej hydraulike F-max

n	 Nové otvorené špirálové koleso D-max s najvyššou

hydraulickou účinnosťou („best in class“)

n	 Vysoko účinný motor spĺňa kritéria účinnosti IE3

n	 Krúžok v tvare U na držiaku pre dokonalé utesnenie 

medzi čerpadlom a pätkovým kolenom

 Bez upchávania

n	 Veľká priechodnosť až do 100 mm s vírivým kolesom

F-max

n	 Žiadne upchávanie zvlhčenými utierkami vďaka  

    patentovanému D-flectoru a obežnému kolesu D-max

 Úspora nákladov

n	 Zvýšená účinnosť obežného kolesa

n	 Znížené nároky na údržbu vďaka neupchávajúcim sa

obežným kolesám

n	 Celková účinnosť až 69 %

 Dlhá životnosť
n	 Vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka optimálne

dimenzovanému motoru pre nepretržitú prevádzku S1, 

tepelná trieda H

n	 Vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka ložiskám s 

dlhou životnosťou (100.000 prevádzkových hodín)

n	 Vysoká trvanlivosť hriadele z koróziivzdornej nerezovej 

ocele

n	 Optimálna kvalita materiálov obežného kolesa D-max 

pre zamedzenie opotrebovania abrazívnym médiom 

(EN GJS-600-3)

 Ekológia

n	 Ekologická netoxická olejová náplň v upchávkovej

komore pre mazanie mechanickej upchávky

n	 Opraviteľnosť; dve sady náhradných dielov podľa
    veľkosti obežného kolesa pre všetky konštrukčné 

    veľkosti čerpadiel

n	 „Druhý život“ vďaka recyklovateľným konštrukčným

dielom

Technické údaje

Svetlosti DN 50 až DN 150 

Prietok až 89 l/s / 320 m³/h 

Dopravná výška až 42 m

Teplota
- Štandard (U)
- Varianta s ochranou pred výbuchom (ATEX)

až 40 °C
až 40 °C

 Flexibilita

n	 Veľký výber konstrukčných veľkostí, vhodných pre 

     väčšinu aplikácií (až do DN 150, až do 10 kW)

n	 Mnoho materiálových variant (napr. chromová oceľo-

liatina) a mechanické upchávky optimálne pre 

abrazívne a agresívne čerpané média

n	 Bezproblémová výmena existujúcich čerpadiel vďaka 

veľkému výberu adaptérových držiakov a aplikácii 

náhradných čerpadiel

n	 Jednoduchá montáž stacionárnych čerpacích agregátov

KSB Čerpadlá a armatúry, s. r. o.                    www.ksb.sk                   www.ksb.com 
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava tel.: +421 2 43 636 310, email: peter.chovanec@ksb.com
servis - KSB SupremeServ: Diakovská 7193, 927 01 Šaľa, tel.: + 421 31 770 7484


