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Spirální èerpadla 200-HQV

Doporuèená sada náhradních dílù pro
pìtiletý provoz

Èíslo Název Kusù

1 Obì�né kolo 1
2 Matice obì�ného kola 1
3 Høídel 1

4 Ucpávkové tìsnìní 4
5 Pouzdro høídele 1

Pou�ití
Èerpadla 200-HQV mo�no pou�ít v lehèích provozech pro do-
pravu èisté a zneèi�tìné vody, která neobsahuje hrubé pøimí-
seniny. Maximální teplota èerpané vody je 60°C. Jsou vhodná
pro závlahu, k odèerpávání vody pøi vodních stavbách, k vy-
èerpávání vodních nádr�í, k odvodòovacím a podobným úèe-
lùm. Ponìvad� jsou urèena zvlá�� pro velké výkony, je nutné,
aby pøi provozu nebyla pøekroèena dovolená sací vý�ka. Její
pøekroèení znamená sní�ení výkonnosti èerpadla nebo selhání
provozu. Evakuaci èerpadla a sacího potrubí se doporuèuje
provádìt evakuaèní ruèní pumpou. Pro vìt�í prùmìry a del�í
sací potrubí, je pak vhodnìj�í pou�ití motorové vývìvy.

Popis
Èerpadla 200-HQV jsou konstruována jako jednostupòová
spirální, se vstupem vody axiálním sacím hrdlem a jejím radiál-
ním prùtokem obì�ným kolem. Jednoduché provedení se vy-
znaèuje malým poètem konstrukèních èástí, co� umo�òuje
velmi snadnou a odbornì minimálnì nároènou demontá�
i montá� jak hydraulické, tak i mechanické èásti. Spirální tìle-
so, vhodnì pøizpùsobené radiálnímu prùtoku vody obì�ným
kolem, poskytuje èerpadlu dobré hydraulické vlastnosti, spo-
jené s vysokým stupnìm pracovní úèinnosti. Obì�né kolo je
uchyceno na høídeli a zaji�tìno maticí. Høídel èerpadla je ulo-
�en ve dvou kulièkových lo�iskách, umístìných v lo�iskovém
tìlese, z nich� jedno zachycuje axiální sílu rotoru. Lo�iska jsou
mazána olejovou lázní v lo�iskovém tìlese, jeho� rozmìry po-
skytují dostateènou úèinnou chladící plochu olejové mazací
lázni. Ucpávka høídele je vytvoøena pøímo ve spirálním tìlese.
Její tìsnící prostor vyplòuje mìkké provazcové tìsnìní. Doko-
nalým zahlcením ucpávky èerpanou vodou je zamezeno pøisá-
vání vzduchu, tak�e èerpadlo má v ka�dé situaci dobrou sací
schopnost.

Poloha hrdel
Sací hrdlo je axiální, tak�e èerpaná kapalina vstupuje do èerpa-
dla ve smìru osy rotoru. Výtlaèné hrdlo je v poloze T 90.

Smysl otáèení
Smysl otáèení høídele èerpadla je vpravo pøi pohledu na èerpa-
dlo ze strany pohonu.

Materiálové provedení
Spirální tìleso, sací víko, tìleso lo�isek, víko ucpávky, obì�né
kolo, rozpìrné pouzdro lo�isek a pouzdro høídele jsou ze �edé
litiny. Høídel, pero obì�ného kola a matice obì�ného kola jsou
z oceli.

Zpùsob pohonu
Èerpadla 200-HQV jsou pohánìna elektromotory, diesel nebo
benzinovými motory. Zpùsob pohonu a jeho oznaèování urèu-
je norma ÈSN 11 0021. Èerpadla se èasto montují s pohánìcí-
mi motory na podvozky. Tyto pojízdné agregáty slou�í pro zá-
vlahy v zemìdìlství nebo k odèerpání vody pøi vodních stav-
bách a k odvodòování.

Normální pøíslu�enství
U èerpacích agregátù se základovou deskou jsou souèástí
dodávky základové �rouby.
Na zvlá�tní pøání mù�eme dodat èerpadlo 200-HQV s ruèním
evakuaèním køídlovým èerpadlem, pøípadnì upravit na èerpa-
dle evakuaèní pøípojku pro jiný zpùsob evakuace (napø. moto-
rovou vývìvou, kterou mù�eme k èerpadlu rovnì� dodat jako
doplnìk).



Spirální èerpadla 200-HQV

Informativní øez èerpadlem

1 Spirální tìleso
2 Lo�iskové tìleso
3 Sací víko
4 Obì�né kolo
5 Rozpìrné pouzdro
6 Pouzdro høídele
7 Víko lo�iska
8 Víko lo�iska
9 Víko

11 Pouzdro
17 Matice obì�ného kola
19 Høídel
30 Lo�isko
31 Lo�isko
32 Ucpávkové tìsnìní
33 Tìsnìní
36 Olejoznak
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Spirální èerpadla 200-HQV

Otáèky èerpadla Prùtok èerpadla Dopravní vý�ky Pøíkon èerpadla Hmotnost
n Q H P [kg]

[min-1] [l.s-1] [m] [kW]

1150 40 65 85 13,5 12 9 7,5 9,5 10,5 170

1450 50 80 100 21 19 16 15 19 20,5 170

1740 70 100 120 30 27 22 27,5 33,5 35,5 170

Rozmìrový náèrtek

Výkonové parametry
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Spirální èerpadla 200-HQV
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