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AQK 04/230N1
kalové čerpadlo s řezacím systémem

Čerpadlo AQK 04/400-N1 s řezacím zařízením je určeno k čerpání biologicky a mechanicky znečištěné vody bez abrazivních (písek apod.) nebo agresivních (kyseliny apod.) přímísenin. AQK 04/400-N1 je 
hydrostatické rotační čerpadlo, které pracuje na principu plynulého vytlačování čerpané kapaliny směrem k výtlačnému tělesu v uzavřených pracovních prostorech. Tyto pracovní prostory vznikají vzájem-
ným kontaktem důmyslně tvarovaných ploch rotujícího vřetena a statoru. Čerpaná kapalina je nejprve nasávána přes řezací zařízení do sací komory, odkud je, s již rozmělněnými pevnými přimíseninami, 
přiváděna přímo do vysokotlaké hydraulické části čerpadla. Hlavní a nejvíce namáhané součásti jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, ostatní součásti mají kvalitní povrchovou úpravu. Čerpadlo umožňuje 
dosažení vysokého výstupního přetlaku max. až 1 MPa při průtoku přes 0.4 l/s. V případě poškození hydraulické části, způsobené například chodem na sucho, lze tuto velmi snadno a levně opravit. Neza-
nedbatelnou předností tohoto čerpadla je precizní dílenské zpracování a provedení z kvalitních materiálů při zachování nízké ceny. Možnost instalace v horizontální poloze.

Technické údaje :
Elektromotor   s olejovou náplní
výkon    1,5 kW
napětí    1 x 230 V
otáčky    2820/min.
In    9,1 A
těsnění    mechanická ucpávka

Materiálové provedení :
Elektromotor   nerez ocel, litina
Hřídel    uhlíková ocel
Stator    uhlíková ocel, pryž
Plášť    čerpadla nerez ocel
Vřeteno   nerez ocel
Těleso lucerny   šedá litina, speciální povrchová úprava
Řezací zařízení   legovaná ocel

Čerpadlo :  
Qmax    25 l/min.
Pmax    0,8 MPa
ponormax   10 m
výtlak    R 1 1/4“

šířka čerpadla   140 mm
délka čerpadla   810 mm
průměr stojánku  330 mm

POPIS :

Čerpaná kapalina odpadní znečištěná voda bez abrazivních částic,max. teplota 30°C



Soupis nežádoucích přimísenin v odpadních vodách
(zejména pro použití ponorných kalových čerpadel AQK 04/400):

1. Abrazívní přimíseniny – písek, kamínky, hlína nad 50 g/m3, apod.
2. Vláknité přimíseniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky,-
textilie apod.
3. Pevné předměty – větší kusy dřeva, kameny apod.
4. Agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.
5. Tuky a oleje z fritovacích hrnců a jiných velkoobjemových zařízení na přípravu pokrmů

Soupis ostatní přimísenin, které mohou být v odpadních vodách (viz ČSN ) obsaženy:

1. Biologické odpadní kaly
2. Rostlinné nebo živočišné tuky (běžné při provozu domácnosti)
3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce
4. Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí)
5. Odpadní voda s obsah písku menší než 50 g/m3
6. Odpadní voda z pračky

Parametry čerpaného média a posuzován záručních oprav
Řešení záručních oprav a jejich posuzování 
(možné závady čerpadel AQK-04N):

Závady, které budou opraveny v rámci záruky:

1. Průnik vody do elektromotoru – pouze v případě, že ponor čerpadla nebyl větší než 5m pod hladi-
nou
2. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku výrobní vady – tzv. mezizávitový zkrat
3. Poškození vinutí elektromotoru, pokud byl elektromotor prokazatelně správně jištěn (proti výpadku 
fáze, přetížení, zkratu) použit RSK nebo ekvivalentní rozvaděč.
4. Poškození plovákového spínače (ne mechanické ) .

Závady, které nebudou opraveny v rámci záruky:

1. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku nedostatečného jištění elektromotoru
2. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku porušení přívodního kabelu
3. Průnik vody do elektromotoru, pokud čerpadlo pracovalo v hloubce větší než 5m pod hladinou
4. Zaseknutí rotoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přimísenin v čerpané kapalině
5. Abrazívní poškození pryžového statoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přimísenin v 
čerpané kapalině
6. Tepelné poškození pryžového statoru čerpadla způsobené chodem nasucho.
7. Obecné poškození čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přimísenin v čerpané kapalině
8. Neodborná instalace – použití nesprávných komponentů v systému TK
9. Neoprávněný zásah do systému technologie AQ-TK
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A-00056

Katalogové číslo Popis Číslo Množství Jednotky

A-00078 čep pr.10 76405 8 ks

A-00106 hřídel vč.rotoru AQK-04N1 "B1" 76821 1 ks

A-00184 kroužek krycí AQ-03 76312 1 ks

A-00196 lucerna AQK-04N 76810 1 ks

A-00201 matice nože AQK-04N 76806 1 ks

A-00214 nůž AQK-04N 76802 1 ks

A-00236 podložka AQK-04N 76813 1 ks

A-00244 podstavec AQK-04N 76811 1 ks

A-00287 spojka AQK-04N 76803 1 ks

A-00306 stator řezáku AQK-04N 76808 1 ks

A-00345 víko horní AQK-04N 76800 1 ks

A-00349 víko spodní AQK-04N 76804 1 ks

A-00372 výtlačný kužel AQK-04N 76809 1 ks

A-39830 podložka  1" EVGU 5V114510 1 ks

A-39941 stator 10.8 153 1 ks

A-40096 vřeteno 10.8 095 1 ks

A-40969 O-kroužek 11.11x1.78 NBR70 50138 1 ks

A-41511 O-kroužek 135x4 248808 2 ks

A-41647 podložka M4 (plochá,pozink.MB) 38130.040.001 2 ks

A-41717 šroub M8X25 (vnitřní šestihran, nerez) 091200A2 08x025 3 ks

A-41867 ložisko 6205 LV0101011286 1 ks

A-42327 PP-S koleno vne.záv.40x5/4" D 1121 34 10 LR 000 0040 1 ks

A-42587 červík M8x12 (nerez) 091400A2 08x012.01 1 ks

A-42598 pojistný kroužek na hřídel (d=22mm) 047100BP 22x000.01 1 ks

A-42606 šroub M8x30 (imbus, nerez) 091200A2 08x030.01 4 ks

A-42613 koleno 90-6/4" (pozink) 3010142 1 ks

A-42726 podložka 8.4 (nerez) 012500A2 08x000 4 ks

A-42734 šroub M5x20 imbus zap.hlava (nerez)) 799100A2 05x020 8 ks

A-42751 ložisko 6304 B5-4P 1165 1 ks

A-42758 pojišťovací kroužek do otvoru (d=52) PKD  52 1 ks

A-42955 štítek AQK-04N se šipkou 1 ks

A-42985 mechanická ucpávka D6-22mm 1 ks

A-43003 hřídel spoj.AQ 1 ks

A-43193 kontramatka AQK-04N 76807 1 ks

A-43224 trafo olej RENOLIN ELTEC 2 l



Katalogové číslo Popis Číslo Množství Jednotky

A-43246 etikety CE ET-0009 1 ks

A-43378 štitek AQK-04/400-N1-230 (bez šipky) 1 ks

A-43558 kuželový uzávěr GPN 600 B 182 60001820000 1 ks

A-43916 stator 1LF7090-2VB19 1x230V 1,5kW Siemens v plášti AQK-04N "B1" 1 ks

A-43934 redukce hydrauliky AQK-04N1 2 ks

A-43972 zátka zaslepovací typ 3027/330 1/4" (nerez) 1 ks

A-44059 šroub M8x16 (šestihran,nerez) 51010.080.016 1 ks

A-44060 oko nerez AQK-04N plech.,ohýbané 1 ks

A-44223 zajišťovací kroužek pr.20 nerez 2 ks

A-44251 krytka bez vetr.otvoru 139.7MM žlutý LDPE 199488 1 ks

A-44273 štítek AQ SPOL logo ( kolečko ) 1 ks

A-44556 redukce C.241 6/4 x5/4" (pozink) 3010053 1 ks

A-44596 šroub M4x10 (MB válc. zaobl. hlava) 24665.040.010 2 ks

A-44616 štítek AQ-SPOL+AQ-TK ( proužek 445x30mm ) 2 ks
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