
SAMOSESALNA ‘’JET’’ ČRPALKA ZA ČISTO VODO
JSWm / 10H
JSW / 10H
Črpalka je namenjena za prečrpavanje čiste vode. Primerna je za manjše porabnike (za 
zalivanje, hišne vodovode, namakanje manjših kmetijskih površin, za pretakanje itd.). 
Telo črpalke je iz sive litine, tekač iz mesinga. Usmernik in os črpalke sta iz kvalitetnega 
nerjavečega materiala. Vgrajeno je kvalitetno drsno tesnilo (keramika-grafit). 
Pri enofaznih je motor črpalke termično zaščiten, kar pomeni, da se ob trajni preobre-
menitvi sam izključi. Vgrajeni so robustni zaprti tekači, ki so odporni na rahlo peščeno 
vodo.
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE pri n=2900 min-1:

Nač in delovanja:  voda, s katero pred začetkom delovanja napolnimo črpalko 
cirkulira skozi t.i. venturi sistem, kar generira potrebni vakuum za samosesalni efekt 
črpalke. Zal ivanje sesalne cevi  n i  potrebno. Zračni mehurj i ,  k i  b i  se pojavi l i 
v sesalni cevi, ne motijo delovanja črpalke. S tem se doseže sesalna višina do 9m. 

Tip 
črpalke Moč motorja Napetost Maks. 

tlak Maks. pretok Q 
(l/min) 0 10 20 30 40 50

JSWm 10H 0,75 kW 220 V 56m 60 l/min
H (m)

56 47 41 36 32 28
JSW 10H 0,75 kW 3 x 380 V 56m 60 l/min 56 47 41 36 32 28

Tip DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s Teža 

JSWm10H 1’’ 1’’ 113,5 402 201 147 35 182 180 142 22 10
13,8 kg
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