
W A T E R  C H A M P I O N



OBSAH

DOMÁCÍ VODÁRNY

DOMÁCÍ VODÁRNY s vícestupňovými čerpadly

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

SUBSYSTEM  –  sestava domácí vodárny pro ponorné čerpadlo

FONTÁNOVÁ ČERPADLA

ČERPADLA PRO JEZÍRKOVÉ FILTRACE

FILTRACE

PŘÍKLAD SESTAVY filtračního setu podle velikosti Vašeho jezírka

UV LAMPY

VODNÍ SVĚTLA – OSVĚTLENÍ JEZÍRKA

TRYSKY PRO VODNÍ ČERPADLA

BAZÉNOVÁ FILTRACE

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA se čtyřtaktním benzínovým pohonem

ČERPADLA DO TEPLOVODNÍCH SYSTÉMŮ

PONORNÉ MOTORY

DOPLŇKY

PŘEHLED SORTIMENTU

3

5

6

9

10

11

13

14

16

17

19

19

20

21

22

23

23

24

25

26



Automatická vodárna se samonasávacím litinovým čerpadlem, tlakovou 
nádobou s vakem a s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení 
motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. 
Samonasávací schopnost čerpadla 8 m. Vhodná pro menší rodinné 
domky, chaty, chalupy a pro zavlažování.

Příkon     Průtok         Dopravní výška                           Akční cena

600 W 3000 l / hod 35 m 3290,–

ECOPRESS

?     Kdy je potřeba posílit tlak?
         Např. když je v městském řádu nízký tlak (domy na konci MŘ nebo na kopci),

           může se stát, že některé domácí spotřebiče (myčka, pračka) nefungují správně.

?     K čemu slouží nastavitelný tlakový spínač?
         Určuje tlakový režim vodárny – tj. při jakých hodnotách tlaku se vodárna zapíná  
        a vypíná,  z výroby je nastavený podle parametrů čerpadla.

Automatická vodárna s odstředivým čerpadlem a s 2 až 24l tlakovou 
nádobou s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení 
motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Sací 
schopnost čerpadla 5 m. Vhodná pro posílení tlaku nebo jako vodárna na 
chatě, chalupě a pro zavlažování.

  Příkon   Průtok                Dopravní výška             Akční cena

 370 W 2400 l / hod 40 m 2850,–PRESS MINI 60

 750 W 3600 l / hod 70 m 4193,–PRESS MINI 80

PRESS MINI
   na 
chatu

DOMÁCÍ VODÁRNY
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Pokud máte vlastní zdroj vody – např. studnu, ušetřete peníze instalací domácí vodárny.
Zajistíte si tak kompletní dodávku vody pro Váš rodinný dům nebo chatu, zavlažování 
zahrady i přečerpávání.



2) Domácí vodárna s ponorným čerpadlem
Tam, kde je statická výška - tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje a čerpadla větší než 8 m -
viz strana 11, 12, 13.

FULL CONTROL   INOX 

Automatická vodárna z nerezové oceli se samonasávacím čerpadlem, s nasta-
vitelným tlakovým spínačem v provedení motoru 230 V. Nastavení zapínacího 
a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, 
zavlažování nebo do provozů, kde je vyžadováno použití nerezové oceli.

   Příkon   Průtok     Dopravní výška                         Akční cena

 800 W 3600 l / hod 40 m 5099,–

nerez
provedení

Automatická vodárna se samonasávacím litinovým čerpadlem a tlakovou 
nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem v provedení 
motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar.
Vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažování. Doporučujeme: 
vynikající poměr parametrů a příkonu čerpadla, velký výkon za málo peněz.

 Příkon Průtok              Dopravní výška           Akční cena

    ALFA CONTROL 24

    ALFA CONTROL 35

ALFA CONTROL

 750 W 3600 l / hod 56 m ALFA CONTROL 50

    ALFA CONTROL 60

    ALFA CONTROL 80

4790,–
6350,–
6480,–
6890,–
7290,–

FULL CONTROL
Automatická vodárna se samonasávacím nerezovým čerpadlem a tlakovou
nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem v provedení 
motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. 
Vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažování.

 Příkon Průtok              Dopravní výška           Akční cena

  FULL CONTROL 24

  FULL CONTROL 35

 800 W 3600 l / hod 40 m FULL CONTROL 50

  FULL CONTROL 60

  FULL CONTROL 80

4489,–
5990,–
6155,–
6550,–
6990,–

  ?     
Zjistěte si hloubku studny 
a výšku vody ve studni.
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DOMÁCÍ VODÁRNY
Vyberte si tu pravou



TLAK. STANICE SYSTEM CONTROL

Je vhodná pro posílení tlaku a tam, kde je nutné zajistit NEPŘETRŽITOU 
dodávku vody – v hotelech, penzionech, pro menší a středně velké 
výrobní provozy, pro více bytů, automyčky, atd. Vodárna je vybavena 
dvěma čerpadly, která se podle aktuální potřeby vody pravidelně střídají, 
případně běží obě současně. Střídáním čerpadel se prodlužuje jejich 
životnost, velkou výhodou je VÝRAZNÁ ÚSPORA ENERGIE.

 Příkon      Průtok           Dopravní výška       Akční cena

 2×1500 W 12000 l / hod 55 m 29990,–

FULL CONTROL   MULTI

Samonasávací automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým 
čerpadlem a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým 
spínačem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost čerpadla 8 m. 
Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro generační 
rodinné domy, penziony, menší provozy, závlahu.

FULL CONTROL   MAXI

Automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem a tlakovou 
nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení 
motoru 230 V. Sací schopnost čerpadla 7 m. Nastavení zapínacího 
a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro generační rodinné domy, 
penziony, menší provozy, závlahu.

  Příkon   Průtok                Dopravní výška             Akční cena

 6475,–FULL CONTROL 24 MAXI

  7503,–FULL CONTROL 35 MAXI

 1100 W 6000 l / hod 48 m 7690,–FULL CONTROL 50 MAXI

 7790,–FULL CONTROL 60 MAXI

  7990,–FULL CONTROL 80 MAXI

Co znamená, že čerpadlo je vícestupňové?
              Čerpadlo má několik oběžných kol, takže dosahuje většího výtlaku.

  Příkon   Průtok                Dopravní výška             Akční cena

  6875,–FULL CONTROL 24 MULTI

  7805,–FULL CONTROL 35 MULTI

 1100 W 6000 l / hod 48 m 7890,–FULL CONTROL 50 MULTI

  8206,–FULL CONTROL 60 MULTI

 8641,–FULL CONTROL 80 MULTI

 jednoduchá

instalace úspora
energie
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DOMÁCÍ VODÁRNY s vícestupňovými čerpadly

  ?     

www.aquacup.cz Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.



K čemu slouží tepelná ochrana motoru čerpadla?
Chrání motor před přetížením nebo přehřátím, 
při dosažení kritických hodnot se motor vypne.

ECOJET
Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, 
vypínačem a flexikabelem v provedení motoru 230 V. Samonasávací 
schopnost 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodné 
pro stavbu vodáren, závlahu, přečerpávání, posílení tlaku.

Příkon   Průtok     Dopravní výška                         Akční cena

600 W 3000 l / hod 35 m 2053,–

MOUSE
Odstředivá čerpadla v provedení motoru 230 V s vestavěnou tepelnou ochranou
ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. U modelu BZ 
čerpadlo z bronzu. Sací schopnost čerpadel 5 m. Čerpadlo je vhodné pro 
závlahu, posílení tlaku, přečerpávání nebo chladicí systémy.

  Příkon   Průtok   Dopravní výška Akční cena

 370 W 2400 l / hod 40 m 1299,–
 750 W 3600 l / hod 70 m 2774,–

MOUSE 60

MOUSE 80

 370 W 2400 l / hod 40 m 3250,–MOUSE 60 BZ

HYDRO CONTROL 750
Samonasávací čerpadlo osazené hydrostatem se zapínacím tlakem 2,2 bar. 
Hydrostat udržuje trvale čerpadlo v nejvyšším pracovním bodě v závislosti na 
průtoku. Zařízení je chráněno elektronicky proti běhu nasucho, čerpadlo je 
vybaveno flexikabelem. Samonasávací schopnost 8 m. Zabudovaná tepelná 
ochrana ve vinutí motoru. Vhodné pro posílení tlaku v řádu, jako vodárna 
a pro automatické zavlažování. Doporučujeme: vynikající poměr parametrů 
a příkonu čerpadla.

Příkon    Průtok         Dopravní výška      Akční cena

750 W 3600 l / hod 56 m 4767,–

posílení

 tlakuautomatické

 zavlažování

   novink
a

  2010

  ?     

ALFAJET
Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny, kvalitním difusorem z techno-
polymeru, hřídelí z nerezové oceli AISI 316 a v provedení ALFAJET Bss 
s mosazným oběžným kolem. Samonasávací schopnost 8 m. Zabudovaná 
tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodné pro stavbu vodáren, závlahu, 
přečerpávání na větší vzdálenost. Doporučujeme: vynikající poměr para-
metrů a příkonu čerpadla.

  ?     
          Kdy je potřeba posílit tlak?
            Např. když je v městském řádu nízký tlak (domy na konci MŘ nebo na kopci),
            může se stát, že některé domácí spotřebiče (myčka, pračka) nefungují správně.
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ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

  Příkon   Průtok   Dopravní výška Akční cena

 750 W 3600 l / hod 56 m 3197,–
 750 W 3600 l / hod 56 m 3258,–

ALFAJET 750

ALFAJET 750 Bss

    1100 W 3600 l / hod 72 m 3394,–ALFAJET 1100

   novink
a

  2010



JET
Samonasávací čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difusorem z techno-
polymeru, hřídelí z nerezové oceli AISI 316. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, 
vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 
8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí motoru. Vhodná pro stavbu domácích 
vodáren, závlahu a přečerpávání.

  Příkon   Průtok                Dopravní výška             Akční cena

   800 W 3600 l / hod 40 m 2580,–JET 800

MAXIJET
Odstředivé vícestupňové čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, sací 
a výtlačný díl z litiny a v provedení motoru 230 V. Tepelná ochrana 
zabudovaná ve vinutí motoru. Sací schopnost 7 m. Vhodné pro stavbu 
domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

   Příkon    Průtok      Dopravní výška      Akční cena

 1100 W 6000 l / hod 48 m 4109,–
 1500 W 6000 l / hod 55 m 4652,–

MAXIJET 4-100

MAXIJET 5-100

pro posílení tlaku v řádu, jako vodárna a pro automatické zavlažování.

 tlakuautomatické

 zavlažování

 Příkon      Průtok           Dopravní výška        Akční cena

800 W 3600 l / hod 40 m 4182,–

HYDRO CONTROL 800

MULTIJET
Samonasávací vícestupňové čerpadlo s tělesem z nerezové oceli. Čerpadlo
je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V.
Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí 
motoru. Vhodné pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

   Příkon    Průtok      Dopravní výška      Akční cena

 1100 W 6000 l / hod 48 m 5158,–
 1500 W 6000 l / hod 55 m 5621,–

MULTIJET 4-120

MULTIJET 5-120

velmi
 tichý chod

HYDRO CONTROL 1100
Samonasávací 4stupňové čerpadlo osazené hydrostatem, se zapínacím tlakem 
2,2 bar. Hydrostat udržuje trvale čerpadlo v nejvyšším pracovním bodě v závislosti 
na průtoku. Zařízení je chráněno elektronicky proti běhu nasucho, čerpadlo 
je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. 
Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí motoru. 
Vhodné pro posílení tlaku v řádu, jako vodárna a pro automatické zavlažování, atd.

  Příkon     Průtok         Dopravní výška     Akční cena

1100 W 6000 l / hod 48 m 6728,–

posílení

 tlakuautomatické

 zavlažování
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ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz
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    chcete

optimální

  řešení ?

  ?     Potřebujete navrhnout optimální technické řešení?

Potřebujete technickou pomoc při realizaci?  ?     

Chcete se poradit o realizaci v nestandardních podmínkách?  ?     

Volejte horkou linku  724 822 688, denně 7 –  22 h



RAPID 403
Drenážní čerpadlo kategorie „mop“ pro mírně znečištěnou vodu s pevnými 
příměsemi do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených 
sklepů, nádrží, atd., v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem 
a 10m přívodním flexikabelem. Snadná manipulace, přímý výtlak.

přímý
 výtlak

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                 Akční cena

 400 W         9000 l / hod                 8 m                        1" – 5/4"                  1675,– 

PŘIPOJOVACÍ HADICE TRIX
Připojovací plastové hadice TRIX s výztuží z technické příze slouží 

vhodné hadice TRIX 1" a TRIX 5/4".

TERRA 351
Drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi 
do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, 
nádrží, atd., v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem 
a 10m flexikabelem, snadná manipulace s čerpadlem.

 spolehlivost

za příznivou

 cenu

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                 Akční cena

 350 W         8000 l / hod                 8 m                        1" – 5/4"                 1370,– 

SUBTERRA 500
Nerezové drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými 
příměsemi do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených 
sklepů, nádrží, atd., v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem 
a 10m flexikabelem, těleso čerpadla z kvalitní nerezové oceli.

 spolehlivost

za příznivou

 cenu
INOX 

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                 Akční cena

 500 W        10000 l / hod               7,5 m                      1" – 5/4"                 2494,– 

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

9

Zatopený sklep? Žádný problém

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz



SUBWELL 750
Nerezové kalové čerpadlo pro silně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi 
do 35 mm. Vhodné pro přečerpávání kalových odpadních vod z jímek 
a septiků, v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m 
flexikabelem, těleso čerpadla z kvalitní nerezové oceli.

hrubé
 kaly

SHREDD 1100 QG
Kalové čerpadlo s oběžným kolem a řezacím nožem pro znečištěnou vodu s příměsí
vlákniny – průmyslový a domovní odpad se zbytky textilních směsí. Čerpadlo je 
v provedení motoru 230 V, vybaveno 10m flexikabelem H07RNF3×1 mm, plováko-
vým spínačem a termopojistkou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla je ze samočistící 
litiny GG20, oběžné kolo z oceli ZG35, řezací nůž z oceli ZG40Cr, hřídel z oceli 2Cr13, 
dvojitá mechanická ucpávka (C/keramika, SiC/SiC), izolace motoru třídy B, krytí 
motoru IP 68.

hrubé
 kaly

průmyslový 

odpad

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                  Akční cena

1100 W         18000 l / hod              16 m                     2" – 2 1/4"                7328,– 

HART 1100 SQG
Kalové čerpadlo s oběžným kolem a drtícím zařízením pro znečistěnou vodu s pří-
měsí pevných částic jako zbytky dřevní hmoty, odpad živočišného původu, jateční 
odpad, kůže, části kostí, apod. atd. Čerpadlo je v provedení motoru 230 V, vybaveno
10m flexikabelem H07RNF3×1 mm, plovákovým spínačem a termopojistkou ve 
vinutí motoru. Těleso čerpadla je vyrobeno ze samočistící litiny GG20, oběžné kolo 
z litiny, drtící nože z oceli ZG9Cr18 hřídel z oceli 2Cr13, dvojitá mechanická ucpávka 
(C / keramika, SiC/SiC), izolace motoru třídy B, krytí motoru IP 68.

hrubé
 kaly

živočišný 

odpad

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                  Akční cena

1100 W         12000 l / hod              20 m                     2" – 2 1/4"                7772,–  

PŘIPOJOVACÍ HADICE TRIX
Připojovací plastové hadice TRIX s výztuží z technické příze slouží 
k připojení kalových a drenážních čerpadel. 

DOPORUČUJEME

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                  Akční cena

 750 W        14000 l / hod                8 m                        1" – 5/4"                  3393,– 

UNITERRA 551
Kalové čerpadlo pro znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 20 mm. 
Vhodné pro přečerpávání odpadních a drenážních vod, v provedení 
motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem,
snadná manipulace s čerpadlem.

kaly do

   20 mm

Příkon             Průtok             Dopravní výška             Připojení                  Akční cena

 550 W        12000 l / hod                6 m                        1" – 5/4"                  1817,– 

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA
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BUCK 900
Ponorné třístupňové čerpadlo s plovákovým spínačem a 10m připojovacím kabe-

s tlak. nádobou lze použít jako vodárnu pro chatu či chalupu. Vinutí motoru je
standardně osazeno termopojistkou, která chrání čerpadlo proti přetížení motoru. 

Profesionální materiálové provedení. 

Příkon       Napětí          Průtok         Dopravní výška  Průměr čerpadla        Akční cena

 900 W       230 V        6000 l / hod            32 m                   170 mm 3250,–

přímý
 výtlak

Příkon       Napětí          Průtok         Dopravní výška  Průměr čerpadla        Akční cena

1100 W       230 V        6000 l / hod           75 m                   98 m 7150,–

FUTURA 100/75 M
Ponorné vícestupňové čerpadlo se spodním sáním a 20m přívodním kabelem, 
včetně ovládací elektroskříně. Dělený motor a hydraulika, šestihranná hřídel 
ukončená na tisícihran s propojovacím mezikusem, oběžné kolo z acetátové 
pryskyřice, difusory z polykarbonátu. Čerpadlo má průměr 98 mm a je 
v provedení motoru 230 V, vhodné pro závlahu, stavbu domácích vodáren. 
Doporučujeme: vynikající konstrukce a materiálové provedení.

vynikající

konstrukce

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA
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Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

Jsou vhodná pro čerpání ze studní a vrtů

   novink
a

  2010

   novink
a

  2010

Příkon       Napětí          Průtok         Dopravní výška       Délka kabelu       Zaváděcí cena

 750 W       230 V        2400 l / hod            60 m                       20 m 4459,–

SIGI 40/60 M
Ponorné jednostupňové čerpadlo o průměru 96 mm s 20m připojovacím kabelem 
a ovládací elektroskříní v provedení motoru  230 V, vhodné pro studny a  vrty 
od průměru 100 mm, zavlažování, stavbu domácích vodáren pro menší rodinné 
domy a rekreační objekty.

dělený 
motor a  

     hydraulika

5" BARACA aut
Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sacím otvorem, s plovákovým spína-
čem a 20m připojovacím kabelem, včetně ovládací elektroskříně. Těleso čerpadla, 
sací koš, hřídel a ložiskové pouzdro z nerezové oceli. Oběžná kola a difusory 
z polypropylenu.Čerpadla mají průměr 126 mm a jsou vhodná pro kopané studny 
a sběrné jímky a tam, kde je nutno vzhledem k vydatnosti zdroje hlídat výšku 
hladiny. Čerpadla jsou optimálním řešením pro závlahu i pro stavbu domácích 
či průmyslových vodáren.

spodní

    sání

       Příkon     Napětí        Průtok     Dopr. výška   Délka kabelu   Zaváděcí cena

BARACA 100/62 aut           1100 W     230 V     6000 l / hod       62 m              20 m 6695,–
BARACA 100/72 aut           1500 W     230 V     6000 l / hod       72 m              20 m 7542,–

 poměr  
 výkonu

 

  a  ceny ?

  ?     
          Pro stavbu domácí vodárny lze použít sestavu 
        příslušenství s tlakovou nádobou (strana 13).
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ELECTRA 3,5"
Vícestupňová ponorná čerpadla s 25m kabelem a ovládací elektroskříní, v provedení
motoru 230 V (nebo s 1,5m kabelem bez elektroskříně). Čerpadla mají průměr 83 mm
 a jsou vhodná do hlubokých vrtů o minimálním průměru 90 mm a lze je použít pro 
závlahu, přečerpávání a na stavbu domácích vodáren. Při stavbě vodárny lze použít 
sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (strana 13).

       Příkon     Napětí        Průtok     Dopr. výška   Délka kabelu    Akční cena

3,5" ELECTRA 45/78            550 W      230 V     2700 l / hod         78 m          1,5 m 7448,–
3,5" ELECTRA 45/78            550 W      230 V     2700 l / hod         78 m           25 m 8990,–
3,5" ELECTRA 45/100          750 W      230 V     2700 l / hod       100 m          1,5 m 7597,–
3,5" ELECTRA 45/100          750 W      230 V     2700 l / hod       100 m           25 m 9197,–

   
!
      Ovládací elektroskříň jednofázových motorů je vybavena kondenzátorem, 

            který chrání ponorný motor před přehřátím nebo proudovým poškozením.

  Příkon       Napětí          Průtok     Dopr. výška   Délka kabelu     Akční cena

4" ELECTRA 80/72           1100 W   230–400 V   4000 l / hod         72 m          1,5 m 7761,–
4" ELECTRA 80/72           1100 W   230–400 V   4000 l / hod         72 m           25 m 9361,–
4" ELECTRA 80/115         1500 W   230–400 V   4000 l / hod       115 m          1,5 m 9023,–
4" ELECTRA 80/115         1500 W   230–400 V   4000 l / hod       115 m           25 m 10623,–
4" ELECTRA 150/85         2200 W      400 V        9000 l / hod         85 m          1,5 m 11314,–
4" ELECTRA 150/85         2200 W      400 V        9000 l / hod         85 m           25 m 12914,–
4" ELECTRA 215/100       3000 W      400 V      12600 l / hod       100 m          1,5 m 13371,–
4" ELECTRA 215/100       3000 W      400 V      12600 l / hod       100 m           25 m 14971,–

   !      U čerpadel v provedení motoru 400 V tepelné jištění motoru není součástí dodávky.

ELECTRA 4"
Vícestupňová ponorná čerpadla s 25m kabelem a ovládací elektroskříní, v provedení 
motoru 230 V (nebo s 1,5m kabelem bez elektroskříně). Čerpadla mají průměr 96 mm
a jsou vhodná do hlubokých vrtů o minimálním průměru 100 mm a lze je použít 
pro závlahu, přečerpávání a na stavbu domácích a průmyslových vodáren. Při stavbě 
vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (strana 13).
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Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

Je vhodná tam, kde nelze použít odstředivé čerpadlo, protože statická výška měřená od hladiny
vodního zdroje je větší než 8 m. Ponorné čerpadlo volíme s ohledem na statickou výšku, vzdá-
lenost zásobovaného objektu od vodního zdroje a statickou výšku rozvodů potrubí objektu.

         
           • Doporučujeme spádovat potrubí směrem k vodnímu zdroji.

           • Čerpadlo umís�ujeme cca 40 cm ode dna vodního zdroje.

           • Vždy ho zavěšujeme za určené úchyty pomocí nylonového lana.

           • Aby se zvuk čerpadla nešířil potrubím, je vhodné vsadit flexibilní hadici do výtlačného potrubí v blízkosti 

               tlakové nádoby.

           • Při nedostatečné vydatnosti vodního zdroje je nutno čerpadlo chránit ochranou proti běhu nasucho - 

               tj. např. plovákovým spínačem nebo elektrodovým hlídáním hladiny.

Velikost tlakové nádoby volíme s ohledem na vydatnost vodního zdroje (při menší vydatnosti zdroje je vhodná 
větší tlaková nádoba). Tlakovou nádobu s příslušenstvím umís�ujeme vždy v nezámrzném prostředí.

Tlaková nádoba 24–35 l
Tlaková nádoba 50–100 l

         Sada příslušenství pro stavbu 
         domácí vodárny s ponorným 
         čerpadlem v provedení 
         230 nebo 400 V
           • tlaková nádoba

           • tvarovka

           • tlakový spínač

           • zpětná klapka

           • manometr

           • flexibilní připojovací hadice

Akční cena

1800,–SUBSYSTEM 24 l

2250,–SUBSYSTEM 35 l

Domácí vodárna

3180,–SUBSYSTEM 50 l

3720,–SUBSYSTEM 60 l

4270,–SUBSYSTEM 80 l

5450,–SUBSYSTEM 100 l

Čerpadlo ELECTRA 3,5", 
ELECTRA 4", FUTURA 100/75
SIGI 40/60M,BARACA 5"
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FONTÁNOVÁ ČERPADLA

Užijte si klid a pohodu 
ve Vašem vodním ráji. 

Relaxace u zahradního 
jezírka osvěží Vašeho 
ducha i mysl.

IZZY

LOTUS

MANDY 
16

MANDY 

9
9
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FONTÁNOVÁ ČERPADLA

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

MANDY 5
Malé fontánové čerpadlo s 5m připojovacím kabelem, propiratelným pěnovým 
filtrem a tryskou, vhodné pro bytové fontány a malá jezírka.

       Příkon     Průtok      Dopr. výška        Připojení       Tryska     Zaváděcí cena

MANDY 5                              5 W     450 l / hod       0,95 m             12 mm            FT1  699,–

   novink
a

  2010

MANDY
Fontánová čerpadla s 10m připojovacím kabelem, s propiratelným filtrem, 
s dvěma tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu 
nebo potůček. Jsou vhodná pro stavbu fontán v zahradních jezírkách,
městských kašnách, atd.

       Příkon      Průtok     Dopr. výška   Boční připojení  Tryska    Zaváděcí cena

MANDY 16                             16 W   1000 l / hod      1,7 m                 1/2"             FT3   899,–
MANDY 45                             45 W   2000 l / hod         3 m            1/2" – 3/4"        FT4 1239,–
MANDY 70                             70 W   3000 l / hod      3,5 m            1/2" – 1"           FT4 1850,–
MANDY 99                           100 W   5000 l / hod         4 m            1/2" – 1"           FT4 2270,–

IZZY Floating
Plovoucí fontána IZZY zpříjemní pohled na Vaše noční jezírko díky mlhovému 
efektu a osvětlení s dvanácti led diodami. Lze ji použít i do rybníků s bahnitým 
dnem. Zařízení je dodáváno s 10m přívodním kabelem, transformátorem na 
12 V s 2m kabeláží. Čerpadlo má příkon 45 W, zařízení na výrobu mlhy 28,8 W 
a LED osvětlení 3 W. Minimální hloubka jezírka je 25 cm, u jezírek s bahnitým 
dnem doporučujeme minimální hloubku 45 cm, aby nedocházelo k rozvíření 
usazenin.

       Příkon                   Průtok                                                      Zaváděcí cena

IZZY Floating                 45 – 28.8 – 3 W       2000 l / hod       4859,–

LOTUS skimmer
Skimmer Lotus s 10m přívodním kabelem je vhodný pro všechny typy zahradních 
jezírek. Zbavuje hladinu listí, prachu a jiných nečistot z okolního prostředí.
Čerpadlo nasává vodu z hladiny přes okraje záchytného košíku skimmeru, 
kde končí všechny plovoucí nečistoty a okysličenou vodu vrací zpět do jezera.
Skimmer se automaticky přizpůsobí výšce vodní hladiny a jeho čistotu lze 
kontrolovat vizuálně. Čištění se provádí pouze vysypáním sběrného košíku 
a občasným propráním jemného síta. Minimální hloubka jezírka je 45 cm.

       Příkon                   Průtok                                                      Zaváděcí cena

LOTUS skimmer                         45 W                2000 l / hod       2380,–
   novink

a

  2010

   novink
a

  2010

   novink
a

  2010
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ČERPADLA PRO JEZÍRKOVÉ FILTRACE

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

CARETA
Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem. Zajímavý design, kloubové 
připojení, snadná instalace. Tvar čerpadla kopírující krunýř mořské želvy umožňuje 
dokonalé sání, takže nedochází k průtokovým ztrátám. Systém sacích otvorů je 
vhodný pro připojení ke všem druhům filtrací. Čerpadlo můžete instalovat jako 
ponorné přímo do okrasného jezírka nebo do koupacího jezírka umístěním do 
suché jímky (přepnutím integrovaného ventilu). S pomocí UV lampy a správně 
zvolené filtrace se čerpadlo Careta postará, aby Vaše jezírko bylo vždy průzračné.

    Příkon    Průtok       Dopr. výška Zaváděcí cena

    40 W 4500 l / hod 3,5 m 4740,–
    60 W 6000 l / hod    4 m 4940,–

CARETA 4500

CARETA 6000

    80 W 8000 l / hod 4,5 m 5040,–CARETA 8000

  100 W        10000 l / hod    5 m 5140,–CARETA 10000

energetická

úspora až

 35 %
   novink

a

  2010

  ?     
          Otočením ventilu je 
             čerpadlo připraveno 
             k instalaci pro 
             koupací jezírko.

BOSS

    Příkon    Průtok       Dopr. výška Zaváděcí cena

  135 W 10000 l / hod 4,5 m 2990,–
  175 W 12000 l / hod    5 m 3090,–

BOSS 10000

BOSS 12000

  320 W 15000 l / hod    6 m 5680,–BOSS 15000

  520 W 25000 l / hod    8 m 6200,–BOSS 25000

vysoká

účinnos
t

  ?     
          Sejmutím předního 
          filtru je čerpadlo 
          připraveno k instalaci 
          pro koupací jezírko.

   

  

instalace pro okrasné jezírko instalace pro koupací jezírko
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FILTRACE
Průzračnou vodu ve Vašem jezírku zajiš�ují tlakové a beztlakové filtry. Spolu s fontánovými 
a jezírkovými čerpadly jsou součástí filtračních setů.

Náš tip
Při volbě filtru je třeba brát v úvahu
velikost jezírka a množství rostlin
nebo ryb. Na 1000 l vody 
doporučujeme maximálně 1 kg ryb.

 !     

IRIS CPF180
Uzavřený tlakový filtr o objemu 8 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 11 W.
Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 6 m3. Možnost 
umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád. 
Filtrace má přepínání režimu provozu a praní.

snadná

instalace

Čerpadlo Jezírko bez ryb           Jezírko s rybami                  Akční cena

2000 l / hod     2 m3           1 m3 
4048,–

4500 l / hod     4 m3           2 m3 

Uzavřený tlakový filtr o objemu 12 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 11 W.
Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 10 m3. Možnost 
umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád. 
Filtrace je dvoukomorová, v dolní komoře jsou uloženy filtrační míčky, které 
zachycují hrubé nečistoty, horní komora obsahuje pěnové filtrační houbičky. 
Filtrace má přepínání režimu provozu a praní.

AVA CPF180-250
filtrační

míčky

Čerpadlo Jezírko bez ryb           Jezírko s rybami                  Akční cena

2000 l / hod       3 m3        1,5 m3 

4500 l / hod       6 m3           3 m3 4808,–
6000 l / hod     10 m3           5 m3 

Příklad vhodně umístěné jezírkové filtrace - skryta v zeleni je neviditelná.
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FILTRACE

OMEGA-CUV218
Beztlakový  filtr s CUV lampou s vířivým samočistícím efektem o příkonu 
18 W a zářivkou OSRAM. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do 
maximálního objemu 18 m3, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem 
vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou 
rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují 
jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. 
CUV lampa eliminuje růst bakterií, mikrobů, plísní a řas.

vysoká

účinnos
t

Čerpadlo Jezírko bez ryb           Jezírko s rybami                    Akční cena

4500 l / hod     10 m3       5 m3 
6850,–

6000 l / hod     15 m3    7,5 m3 

OMEGA 2-CUV236
Beztlakový  filtr s  CUV lampou s vířivým samočistícím efektem o příkonu 
36 W a zářivkou OSRAM. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do 
maximálního objemu 60 m3, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem 
vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou 
rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycující 
jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. 
CUV lampa eliminuje růst  bakterií, mikrobů, plísní a řas.

optimální

  řešení

Čerpadlo Jezírko bez ryb           Jezírko s rybami                    Akční cena

  6000 l / hod       20 m3        10 m3 

10000 l / hod       50 m3        25 m3 
11678,–

12000 l / hod       60 m3        30 m3 

  8000 l / hod       30 m3        15 m3 

OMEGA 4-CUV236-2×
Beztlakový  filtr se čtyřmi komorami a dvěma  CUV lampami s vířivým 
samočistícím efektem o příkonu 2×36 W a zářivkami OSRAM, určený 
pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 120 m3,
pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace zpět do 
vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování 
těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycující jemné částice 
a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy 
eliminují růst  bakterií, mikrobů, plísní a řas. Součástí dodávky je 
společné přívodní i výtokové plastové potrubí.

vysoká

účinnos
t

Čerpadlo Jezírko bez ryb           Jezírko s rybami                  Zaváděcí cena

10000 l / hod       70 m3        35 m3 

25000 l / hod     120 m3        60 m3 

23499,–15000 l / hod       90 m3        45 m3 
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Příklad sestavy filtračního setu podle velikosti Vašeho jezírka

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

  Filtrační set                 jezírko             čerpadlo            CUV lampa
  filtr - CUV lampa - čerpadlo      bez ryb   s rybou typ    příkon typ příkon

IRIS CPF180 - MANDY 45 2 m3 1 m3 Mandy 45 45 W vestavěná 11 W

IRIS CPF180 - CARETA 4500 4 m3 2 m3 Careta 4500 40 W vestavěná 11 W

AVA CPF180 - CARETA 4500 6 m3 3 m3 Careta 4500 40 W vestavěná 11 W

AVA CPF180 - CARETA 6000 10 m3 5 m3 Careta 6000 60 W vestavěná 11 W

OMEGA-CUV218 - CARETA 4500 12 m3 6 m3 Careta 4500 40 W CUV 218 18 W

OMEGA-CUV218 - CARETA 6000 15 m3 7,5 m3 Careta 6000 60 W CUV 218 18 W

OMEGA-CUV236 - CARETA 6000 18 m3 9 m3 Careta 6000 60 W CUV 236 36 W

OMEGA 2-CUV236 - CARETA 6000 20 m3 10 m3 Careta 6000 60 W CUV 236 36 W

OMEGA 2-CUV236 - CARETA 8000 30 m3 15 m3 Careta 8000 80 W CUV 236 36 W

OMEGA 2-CUV236 - CARETA 10000 50 m3 25 m3 Careta 10000 100 W CUV 236 36 W

OMEGA 2-CUV236 - BOSS 10000 50 m3 25 m3 Boss 10000 135 W CUV 236 36 W

OMEGA 2-CUV236 - BOSS 12000 60 m3 30 m3 Boss 12000 175 W CUV 236 36 W

OMEGA 4-CUV236-2× - CARETA 10000 70 m3 35 m3 Careta 10000 100 W CUV 236 2×36 W

OMEGA 4-CUV236-2× - BOSS 10000 70 m3 35 m3 Boss 10000 135 W CUV 236 2×36 W

OMEGA 4-CUV236-2× - BOSS 12000 80 m3 40 m3 Boss 12000 175 W CUV 236 2×36 W

OMEGA 4-CUV236-2× - BOSS 15000 90 m3 45 m3 Boss 15000 320 W CUV 236 2×36 W

OMEGA 4-CUV236-2× - BOSS 25000 120 m3 60 m3 Boss 25000 520 W CUV 236 2×36 W

    IRIS CPF180         AVA CPF180          OMEGA-CUV218         OMEGA 2-CUV236        OMEGA 4-CUV236-2×           MANDY 45                  CARETA                            BOSS

UV LAMPY

UV POND
UV lampy pro snížení růstu řas a mikroorganismů bez použití chemie, vhodné pro
zahradní okrasná jezírka a vodní nádrže. Lampy v provedení CUV 218 a 236 jsou
vybaveny zářivkou OSRAM. Díky speciální konstrukci lampy vzniká vířivý efekt, 
který udržuje zářivku čistou, což podstatně zvyšuje účinnost lampy a prodlužuje 
její životnost. Jako zdroj vody pro UV lampy se používají fontánová a filtrační čer-
padla. Spojením UV pondu, čerpadla Mandy, Careta nebo Boss a jezírkového 
filtru Omega (str. 15–18) sestavíte filtrační set, který zajistí průzračně čistou vodu  
ve Vašem jezírku.

Příkon    Zářivka          Průtok         Připojení    Stavební délka    Provedení      Akční cena

CUV 111    11 W    1×11 W      10000 l/hod                             320 mm           klasik 1799,–
CUV 218    18 W    1×18 W*   20000 l/hod    3/4" –  1,1/2"    470 mm       samočistící   3241,–
CUV 236    36 W    1×36 W*   35000 l/hod                             520 mm       samočistící   3748,–
CUV 172    72 W    2×36 W      45000 l/hod                             980 mm           klasik   4106,–
* zářivka OSRAM
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VODNÍ SVĚTLA – OSVĚTLENÍ JEZÍRKA

   novink
a

  2010

Po západu slunce můžete vytvořit nevšední atmosféru ve Vaší zahradě 
pomocí hry světla. Užijte si harmonie barevně zářící vody, která osvěží 
Vaši mysl i ducha. Reflektory umístěné na březích jezírka umocní 
romantickou náladu.

barevnými odstíny skel. 

Můžete si zvolit osvětlení s klasickou žárovkou nebo 
s LED diodami, všechna světla lze použít na souši i pod vodou. 
Světla mají 10m přívodní kabel s transformátorem 12 V.

PL 1 LED

PL 1-3 LED

JPL 1

JPL 1-3

JPL 4

     Příkon      Transformátor       Barevná skla      Rozměr světla     Zaváděcí cena

      10 W                                  5               57×78 mm     608,–JPL 1

   3×10 W                                  5               57×78 mm   1276,–JPL 1-3

     1,6 W        12 V                   5               57×78 mm     657,–PL 1 LED

3×1,6 W                                   5               57×78 mm   1380,–PL 1-3 LED 

      35 W                                 bílá           90×102 mm   1580,–JPL 4
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TRYSKY PRO VODNÍ ČERPADLA

Vaše jezírko zkrášlí fontánka, vodní kaskáda 
nebo potůček. Vyberte si nejvhodnější trysku 
a připojte ji k Vašemu čerpadlu. Připojení trysky 
by mělo odpovídat výstupnímu otvoru čerpa-
dla. Typy FT3 až FT5 jsou vybaveny regulačním 
ventilem průtoku pro potůček, vodní kaskádu, 
vodopád nebo filtraci.

   novink
a

  2010

   Připojení          Počet trysek            tyč           ventil s vývodem    Zaváděcí cena 

 12 mm                2                   ne                  ne       40,–FT 1

                                                     Teleskopická       Regulační 

    3/4"                   2                  ano                ano     162,–FT 3

     1"                     3                  ano                ano     304,–FT 4

    5/4"                   3                  ano                ano     607,–FT 5

FT 3 FT 4 FT 5FT 1

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz
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BAZÉNOVÁ FILTRACE

SWIMMING 450
Bazénové čerpadlo s předfiltrem mechanických nečistot a 1,5m flexikabelem 
vhodné pro pískové i kartušové filtry. Pro bazény o objemu do 30 m3.

   Příkon     Průtok      Akční cena

 450 W 9600 l / hod 3699,–

MONOBLOK 450-300
Bazénová písková filtrace s čtyřcestným ventilem a čerpadlem, určená
pro menší a středně velké rodinné bazény.

Příkon                                                Filtrační rychlost      Akční cena

 450 W 4000 l / hod 8190,–

čistá voda

 za skvělou
 cenu

  ?               Vyšší kvalita vody?
            Písková filtrace je účinnější než kartušová.



ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA se čtyřtaktním benzínovým pohonem
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Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

ČERPADLA DO TEPLOVODNÍCH SYSTÉMŮ

• Čerpadla mají tři rychlosti se snadným přepínáním dle potřeby  

• Rozměry čerpadel ve stavebních délkách 130 a 180 mm  

• Vhodná do teplovodních systémů a pro nutnost oběhu vody  

• Rozsah teploty čerpané kapaliny +10 až 110 °C  

• Maximální provozní tlak do 10 barů  

• Možnost použití v systémech s nemrznoucí směsí (glykol / voda 1:1)  

• Napájení čerpadla 230 V  

• Čerpadla nepotřebují žádnou údržbu  

• Tichý a ekonomický provoz

GRS 25-40

GRS 25-40                    40-60-90 W          2400 l / hod           6 m                 130 mm  1450,–
GRS 25-40                    40-60-90 W          2400 l / hod           6 m                 180 mm  1450,–

      Příkon                 Průtok          Dopr. výška     Stavební délka      Akční cena

• Jsou vhodná tam, kde není v dosahu elektrický proud

• Jednoduché ovládání i údržba

• Čtyřtaktní benzínový motor s optimální spotřebou

• Použití pro přečerpávání i zavlažování

• Čerpadla jsou určena pro čistou a mírně znečistěnou vodu

• Pohodlná manipulace s čerpadlem

• Optimální poměr výkon - cena

HYDROBLASTER

     Výkon motoru     Průtok        Dopr. výška     Sací schopnost        Akční cena

HYDROBLASTER 2,5             2,5 HP        200 l / min          18 m                 5 m    6499,–
HYDROBLASTER 5,5             5,5 HP        600 l / min          34 m                 7 m     12990,–

ÚSPORA ENERGIE
NÍZKÁ SPOTŘEBA BENZÍNU

  ! 

   bu�te
 nezávislí!
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PONORNÉ MOTORY
Ponorné motory se standardní přírubou NEMA jsou určeny pro běžné typy ponorných 4" hydraulik.
Motory jsou chlazeny minerální eko-olejovou náplní, pro ponor do 20 m. Jsou dodávány v provedení

Typ
MOTOR Konden-

zátor
µf

Proud
A

ROZMĚRY
CenaNapětí

V
Příkon M

mm
Hmotnost

kgkW HP

ELECTRA AQM 0,37 230 0,37 0,5 18 2,9 8 3895,–
ELECTRA AQT 0,37 400 0,37 0,5 1,1 331 3895,–
ELECTRA AQM 0,55 230 0,55 0,75 25 4,2 4100,–
ELECTRA AQT 0,55 400 0,55 0,75 1,5 346 8,5 4100,–
ELECTRA AQM 0,75 230 0,75 1 30 5,4 4525,–
ELECTRA AQT 0,75 400 0,75 1 2,2 371 9,8 4525,–
ELECTRA AQM 1,1 230 1,1 1,5 35 7,7 4990,–
ELECTRA AQT 1,1 400 1,1 1,5 3 391 10,6 4990,–
ELECTRA AQM 1,5 230 1,5 2 45 9,7 5590,–
ELECTRA AQT 1,5 400 1,5 2 3,9 416 11,6 5590,–
ELECTRA AQM 2,2 230 2,2 3 70 15,6 7990,–
ELECTRA AQT 2,2 400 2,2 3 5,5 441 12,6 7990,–
ELECTRA AQT 3 400 3 4 7,3 498 15,5 8625,–
ELECTRA AQT 4 400 4 5,5 10,6 510 20 10699,–

PONORNÉ MOTORY

                       Pro motor                            El. proud                 Kondenzátor         Akční cena

OK 0,37                0,37 kW            0,5 HP                      2,9 A                        18 µf  845,–
OK 0,55                0,55 kW          0,75 HP                      4,2 A                        25 µf  845,–
OK 0,75                0,75 kW            1,1 HP                      5,4 A                        30 µf  845,–
OK 1,1                    1,1 kW            1,5 HP                      7,7 A                        35 µf  845,–
OK 1,5                    1,5 kW            2,2 HP                      9,7 A                        45 µf  845,–

Zařízení slouží jako ochrana třífázových motorů.

                                                       El. proud                                                          Akční cena

MS 1,6-2,5                                                     1,6–2,5 A                 990,–
MS 2,5-4                                                           2,5–4 A                 990,–
MS 4-6                                                                 4–6 A                 990,–
MS 6-10                                                             6–10 A                    1050,–

MS

PS
Tlakový spínač s otočnou maticí pro snadné připojení a s možností libovolného 
nastavení zapínacího a vypínacího tlaku v daném rozsahu.

Nastavený tlak zap-vyp           Max. rozsah        Napětí        Připojení             Akční cena

PS 02m                 1,4–2,8 bar                         1–5 bar             230 V             1/4"  209,–
PS 02t                   1,4–2,8 bar                         1–5 bar             400 V             1/4"  229,–

Hydrostat pro čerpadla do příkonu motoru 1,5 kW (16 A), s ochranou proti 
běhu nasucho, se zapínacím tlakem 1,5 nebo 2,2 bar, v provedení 230 V, 
vhodný pro posílení tlaku v řádu, zavlažování a stavbu domácích vodáren.

    Max. příkon          Max. tlak          Zap. tlak         Připojení             Akční cena

HYDRO SKD 1,5                 1,1 kW                 10 bar              1,5 bar                1"  1337,–
HYDRO 1,5                         1,5 kW                 10 bar              1,5 bar                1"  1570,–

HYDRO

HYDRO 2,2                         1,5 kW                 10 bar              2,2 bar                1"  1570,–
* modely 2010 mají zabudovaný manometr

   novink
a

  2010



   novink
a

  2010
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DOPLŇKY

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.www.aquacup.cz

TVAROVKA
Slouží k propojení veškerých armatur při stavbě domácích vodáren.

                                    Rozměr pro připojení armatur                                        Akční cena

3cestná                                                                       1"                           109,–
5ti cestná 71 mm                                             1" – 1/4"                           113,–
5ti cestná 82 mm                                             1" – 1/4"                           118,–
5ti cestná 92 mm                                             1" – 1/4"                           129,–

PVC hadice s výstuží z technické příze určená pro drenážní a kalová čerpadla 
svinovatelná na plocho – velmi skladná. Připojovací rozměr hadice musí být 
shodný s rozměrem vývodu čerpadla.

PŘIPOJOVACÍ HADICE TRIX

Připojovací rozměr                Balení               Max. tlak                       Akční cena

TRIX 1" /10                               1"  10 m                   4 bar  274,–
TRIX 5/4" /10                          5/4"  10 m                   4 bar  361,–
TRIX 6/4" /10                          6/4"  10 m                   4 bar  389,–
TRIX 2" /10                               2"  10 m                   4 bar   466,–

TRN HADICOVÝ vnější závit                                                                                                                            Akční cena

1"×25 mm                                                                                        33,–
1"×30 mm                                                                                       34,–
5/4"×40 mm                                                                                        40,–
6/4"×50 mm                                                                                        55,–
2"×62 mm                                                                                        69,–

TRN HADICOVÝ s maticí                                                                                                                            Akční cena

1"×25 mm                                                                                       59,–
5/4"×30 mm                                                                                        69,–
6/4"×40 mm                                                                                       88,–
2"×50 mm                                                                                            107,–

TRIX 1" /50                               1"  50 m                   4 bar  1220,–
TRIX 5/4" /50                          5/4"  50 m                   4 bar  1543,–
TRIX 6/4" /50                          6/4"  50 m                   4 bar  1695,–
TRIX 2"  /50                              2"  50 m                   4 bar   2002,–

UNIVERZÁLNÍ HADICOVÉ PRODLOUŽENÍ
Pro rozměr hadice od 3/4" do 6/4" s převlečnou maticí pro snadné rozpojení 
a manipulaci. Prodloužení je kompatibilní se všemi připojeními jezírkových 
filtrací Aquacup.                                                                                                                     Zaváděcí cena

HP 64 99,–
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