
TLAKOVÉ NÁDOBY A ČERPACÍ TECHNIKA

TO PRAVÉ PRO VAŠI ZAHRADU!



Ponorné dvoustupňové čerpadlo v provedení motoru 230 V, vybaveno
10m přívodním flexikabelem, plovákovým spínačem a připojovacím 
příslušenstvím. Součástí komory čerpadla je i jemný filtr, který lze 
jednoduše čistit po sejmutí zámkového krytu a propláchnutím. Čerpadlo 
je vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, nádrží, sudů atd., ale hlavně 
na závlahu vaší zahrady. Čerpadlo má přímý výtlak a je určeno pro čistou 
a deštovou vodu bez mechanických nečistot. Moderně a účelově řešený 
design se samozavodňovací komorou oběžného kola a přímý výtlak 
zaručují jednoduchou práci a manipulaci s čerpadlem.

ponorné tlakové čerpadlo

0,5 mm 

TROPIC

  

     TYP 

 max. velikost pevných částic 

VÝKOn NAPĚTÍ pRŮTOK

TROPIC 550-2     550 W                  230 V            5 000 l/hod              20 m

VÝTLAK

Připojení zahradní hadice

propiratelný fitr

dno čerpadla/
úložiště filtru

zámkový závit - kryt

VÝTLAK
 20 m

VHODNÉ NA ZÁVLAHU 
VAŠÍ ZAHRADY

SAMOZAVODŇOVACÍ 
KOMORA ČERPADLA
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Ponorná vícestupňová čerpadla řady TROPIC vhodná pro přečerpávání a 
zavlažování, v provedení motoru 230 V s 10 m přívodním flexikabelem a 
plovákovým spínačem. Čerpadla mají přímý výtlak o průměru 1” a jsou 
určena pro čerpání čisté a dešťové vody s pevnými příměsemi do 1 mm.

PONORNá TLAKOVá ČERPADLa

1 mm

TROPIC

  

     TYP 

 max. velikost pevných částic 

VÝKOn NAPĚTÍ pRŮTOK

TROPIC 800-3     800 W                  230 V            5 500 l/hod              30 m

VÝTLAK

/2Ceny uvedeny včetně DPH.

VÝTLAK
až 40 m

VHODNÉ NA ZÁVLAHU 
VAŠÍ ZAHRADY

Snadná manipulace s 
čerpadlem

TROPIC 1000-4     1000 W                230 V            5 500 l/hod              40 m
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MOBY
Ponorná drenážní čerpadla

Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým 
výtlakem v provedení motoru 230 V s 10m přívodním flexikabelem. 
Jsou schopna čerpat mírně znečištěnou vodu s pevnými částicemi 
až do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží. 
Přímý výtlak a samozavodňovací komora vám usnadní manipulaci a 
práci s čerpadlem. Zabudovaný plovákový spínač lze v případě potřeby 
jednoduše vypnout. Lze snadno nastavit rozsah spínaní úrovně hladiny 
čerpané kapaliny.

PŘÍMÝ 
VÝTLAK

INTEGROVANÝ
PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ

SAMOZAVODŇOVACÍ
KOMORA
ČEPADLA

     TYP VÝKOn NAPĚTÍ pRŮTOK VÝTLAK MAX. VELIKOST
PEVNÝCH ČÁSTIC

 

MOBY 400       400 W      230 V                   9 000 l/hod                   8 m           5 mm

čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno 

MOBY 900       900 W      230 V                 15 000 l/hod                9,5 m           5 mm

/3



draft
Ponorná kalová čerpadla

Kalová čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým 
výtlakem v provedení motoru 230 V s 10m přívodním flexikabelem. 
Jsou schopna čerpat znečištěnou vodu s pevnými částicemi do 35 mm, 
vhodné pro přečerpávání výkopů, jímek a septiků. Přímý výtlak 
a samozavodňovací komora vám usnadní manipulaci a práci s čerpadlem. 
Zabudovaný plovákový spínač lze v případě potřeby jednoduše vypnout. 
Lze snadno nastavit rozsah spínaní úrovně hladiny čerpané kapaliny.

PŘÍMÝ 
VÝTLAK

INTEGROVANÝ
PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ

SAMOZAVODŇOVACÍ
KOMORA
ČEPADLA

     TYP VÝKOn NAPĚTÍ pRŮTOK VÝTLAK MAX. VELIKOST
PEVNÝCH ČÁSTIC

 čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno čerpací technika tecno 

DRAFT 550       550 W      230 V                 11 500 l/hod                   7 m           35 mm
DRAFT 900       900 W      230 V                 15 500 l/hod                8,5 m           35 mm

/4Ceny uvedeny včetně DPH.

Spínač nastavení automatického 
nebo manuálního čerpání

Jezdec pro nastavení 
výšky hladiny čerpání



TECNO 24 V         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 270 x 430

TECNO 24 V-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 270 x 430

TECNO 80 V-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 470 x 720                

TECNO 24 H-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            270 x 290 x 430

TECNO 80 H-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            450 x 470 x 595           

TECNO 50 V-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 345 x 670

TECNO 100 V-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C   470 x 770                 

TECNO 50 H-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            345 x 370 x 500

TECNO 100 H-SS         6 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            450 x 470 x 645          

TECNO 36 V         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 330 x 620

TECNO 36 H         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            330 x 350 x 450

TECNO 24 H         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            270 x 290 x 430

TECNO 50 V         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 345 x 670

TECNO 50 H         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            345 x 370 x 500

TECNO 80 V         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 440 x 740

TECNO 80 H         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            440 x 470 x 580

TECNO 100 V         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C                 440 x 850

TECNO 100 H         8 bar              1,3 - 1,8 bar          1”                     100 °C            440 x 480 x 690

     TYP max. pracovní 
přetlak

plnící přetlak 
plynu

připojení MAX. 
teplota

rozměrY
V: Ø x výška

H: Ø x výška x délka

BUTYLOVÝ VAK Z EPDM
NA TEPLOU

I STUDENOU VODU

NEREZOVÉ NÁDRŽE
AISI 304

NÁDRŽE NEPOTŘEBUJÍ 
ÚDRŽBU - JEN 2x ROČNĚ

DOPLNIT TLAK

tlakové nádoby
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Tlakové nádoby Tecno jsou vhodné pro stavbu domácích vodáren: Jak zvolit domácí vodárnu?
Zjistěte si hloubku studny a výšku vody ve studni.
Domácí vodárna s odstředivým čerpadlem
Tam, kde je statická výška – tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje a čerpadla menší než 8 m (je třeba započíst i vzdálenost studny a 
čerpadla – 10 m horizontálně = 1 m výškově).
Domácí vodárna s ponorným čerpadlem
Tam, kde je statická výška – tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje a čerpadla větší než 8 m.

Ceny uvedeny včetně DPH.



Váš distributor:


