
Vysoký výkon, praktické a spolehlivé ! 

VÝHODY TURBÍN ÉHO ÈERPADLA...OV
Malé rozmìry + nízká hmotnost ! 

Plnì nahrazující nízko-úèinné ejektory ! 

Vysátí vody až do úrovnì cca 20 mm !

Odolné k èerpání zneèištìných kapalin !

Snadná regulace výkonu !

3
Èerpadla a  støíkaèky

Ponorná turbínová èerpadla

Necitlivé k provozu bez vody ! 
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Vodou pohánìné èerpadlo se skládá z pohonné jednotky, 
kterou je vodní turbina a z vlastního èerpadla. Obìžné kola 
turbíny a èerpadla jsou umístìné na spoleèné høídeli a 
jelikož osové tìsnìní spolehlivì oddìluje pohonnou vodu 
od èerpané kapaliny lze èerpadlo úspìšnì využívat i pro 
èerpání mírnì agresivní a pevnými èásticemi zneèištìné 
kapaliny. Vzhledem ke svému konstrukènímu provedení, 
širokému sacímu hrdlu opatøeného sacím košem, nízké 
hmotnosti, malým rozmìrùm a vysokému výkonu je 
turbínové èerpadlo pøedevším urèené k èerpání vody z 
tìžce pøístupných míst nebo z nízko položených zdrojù 
vody (úspìšnì tak nahrazuje èerpání vody z hloubek za 
pomocí ejektorových èerpadel). Voda pro pohon turbíny s 
tlakem v rozmezí 0,2-1,1 MPa se do turbínové èásti 
èerpadla pøívádí a odvádí za pomoci hadic "B". Èerpaná 
kapalina je pak odvádìna z èerpadlové èásti èerpadla pøes 
výstupní hrdlo opatøené hadicovou koncovkou "B". Jako 
ideální zdroj tlakové vody lze pro pohon èerpadla doporuèit 
cistern. autom. støíkaèku (voda z turbíny se vrací zpìt do 
nádrže CAS a vytváøí tak uzavøený, tlakový okruh). 
Èerpadlo je dále opatøeno kontrolním manometrem, 
vypouštìcím ventilem a 2 záchytnými oky.

Tìloso, obìžné kola a vestavìné èásti jsou odlity z 
hliníkové slitiny.
Turbínová a èerpadlová høídel, sací koš a odvodòovací 
ventil nerezová ocel.
Sací møížka  nerez.pletivo (rozmìry ok 10 x10 mm)
Pevné hadicové spojky slitina hliníku.

Délka:       498 mm
Šíøka:       300 mm
Výška:       219 mm
Hmotnost:  14,5 kg

PONORNÉ KALOVÉ TURBÍNOVÉ 

ÈERPADLO  PKTÈ - FELIX      

Popis a použití :     

Schéma použití s CAS :     

Rozmìry a hmotnost : 

Konstrukèní provedení :     

Materiálové provedení :      

Výkonnostní parametry :      

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Vstupní tlak (turbína).................................p  = 0 - 1,2 MpaT

Vstupní prùtok (turbína)............................Q  = 0 - 1600 l/minT

Výstupní tlak (èerpadlo)............................p   = 0 - 0,25 MPa2

Výstupní prùtok (èerpadlo)........................Q  = 0 - 2200 l/min2

Jmenovitý výkon èerpadla....................... Q  =1640 l/minjm

Výkon èerpadla se odvozuje pøedevším od vstupního tlaku  
vody vstupujícího do turbíny a od dopravované výšky vody . 
Pøi každém jiném vstupním tlaku se mìní výkonnostní køivka 
èerpadla. S rostoucím vstupním tlakem p se úmìrnì zvyšuje T 

výstupní tlak p  a výkon èerpadla Q , který pak úmìrnì klesá 2 2

s rostoucí dopravovanou výškou vody. 

Vzhledem k širokému rozsahu èerpacího výkonu, byl za   
srovnávací výkon zvolen j  
namìøený pøi vstupním tlaku 0,8 MPa (8 bar) a výstupním 
tlaku na èerpadle 0,013 MPa (1,3 bar).

menovitý výkon èerpadla

Pro zjištìný pøesných výkonnostních parametrù se doporuèuje 
vyžádat si tabulkovou a grafickou výkonnostní køivku èerpadla ! 

ZÁCHRANNÉ A HASIÈSKÉ SYSTÉMY

Q  = èerpaná kapalinaP 

Q  = obìhová tlak.vodaT 
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