
POTOPNE ČRPALKE ZA ODPADNO VODO IN FEKALIJE
TIP: VXM 8 in VXM 10

Črpalke so namenjene za prečrpavanje zelo umazane vode 
ali fekalnih vod v manjših objektih, kot so
individualne hiše, bifeji, manjše restavracije in podobni
lokali, delavnice itd... omogoča prost prehod trdih
delcev do velikosti 35mm. Črpalke so lahko delno ali
popolnoma potopljene. Prigrajeni plovec omogoča
avtomatsko vklapljanje in izklapljanje črpalke. Prednosti
teh črpalk sta dvojno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode
v črpalko in oljna komora, ki omogoča pospešeno
hlajenje motorja ter s tem tudi možnost neprekinjenega
obratovanja. Motorji črpalke se dajo demontirati in
previti. Vse črpalke imajo vgrajeno termično zaščito
motorja, ki preprečuje pregoretje motorja zaradi
preobremenitve. Po črpanju ostane približno 30mm
medija, če se črpalka ne postavi v poglobljeni del.
Temperatura medija sme biti do 40OC. Spodnji del
črpalke je iz sive litine, vsi ostali deli črpalke (ohišje
motorja, tekač in nogice so iz nerjavečih materialov).

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE pri n=2900 min-1:

POTOPNE ČRPALKE ZA ODPADNO VODO IN FEKA-
LIJE TIP: VXM 8 in VXM 10
Črpalke so namenjene za prečrpavanje zelo umazane 
vode ali fekalnih vod v manjših objektih, kot so 
individualne hiše, bifeji, manjše restavracije in podobni 
lokali, delavnice itd... omogoča prost prehod trdih 
delcev do velikosti 35mm. Črpalke so lahko delno ali 
popolnoma potopljene. Prigrajeni plovec omogoča 
avtomatsko vklapljanje in izklapljanje črpalke. Prednosti 
teh črpalk sta dvojno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode 
v črpalko in oljna komora, ki omogoča pospešeno 
hlajenje motorja ter s tem tudi možnost neprekinjenega 
obratovanja. Motorji črpalke se dajo demontirati in 
previti. Vse črpalke imajo vgrajeno termično zaščito 
motorja, ki preprečuje pregoretje motorja zaradi 
preobremenitve. Po črpanju ostane približno 30mm 
medija, če se črpalka ne postavi v poglobljeni del. 
Temperatura medija sme biti do 40OC. Spodnji del 
črpalke je iz sive litine, vsi ostali deli črpalke (ohišje 
motorja, tekač in nogice so iz nerjavečih materialov). 

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PRI 2900 min-1:
Tip 

črpalke
Moč 

motorja Napetost
Maks. 
dvižna 
višina

Maks. 
 pretok Q (l/min) 50 100 150 200 250 300

VXm 8 0,60 kW 220 V 8,4 m 250 l/min H (m) 7,5 6,5 5,2 3,7 2 --
VXm 10 0,75 kW 220 V 10 m 300 l/min 9,5 8,5 7,2 5,8 4 2

Tip 
črpalke DN Prehodnost 

trdih delcev
Dimenzije (mm) 

a b c h h1 d e p  Min.  DxŠ jaška
VXm/8 1 ½’’ Φ35mm 105 87 137 380 123 40 nastavljiv 500 500
VXm/10
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