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AQK 40-180
POPIS:
Čerpadlo AQK-40-180/SZ s dezintegračním zařízením je určeno k čerpání biologicky a mechanicky znečištěné vody bez abrazivních látek 
(písek apod.) nebo agresivních kapalin (kyseliny, louhy apod.). AQK 40-180/SZ je hydrodynamické rotační čerpadlo s otevřeným oběžným 

kolem. Čerpaná kapalina je nasávána do hydraulické části přes dezintegrační zařízení, kde dochází k rozmělnění 
hrubých nečistot. Hlavní a nejvíce namáhané součásti jsou vyrobeny z nerezavějící oceli vysoké kvality, ostatní 
časti z uhlíkové a lité oceli. Čerpadlo dosahuje vysokého hydraulického výkonu jak pro použítí v domácnostech 
tak i v průmyslu. Bezpečnost a provozuschopnost čerpadla je možno doplnit instalovaním čidla průsaku vody 
do olejové komory. Hlavní a nejvíce namáhané součásti jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, ostatní součásti mají 
kvalitní povrchovou úpravu. V případě poškození hydraulické části, způsobené například chodem na sucho, lze 
tuto velmi snadno a levně opravit. Nezanedbatelnou předností tohoto čerpadla je precizní dílenské zpracování a 
provedení z kvalitních materiálů při zachování nízké ceny. Možnost instalace na spouštěcí zařízení. Čerpadlo je 
hlavní součástí technologie AQ-TK pro systémy tlakové kanalizace. Čerpací stanice tlakové kanalizace (DČS-TK) 
slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a 
měst a to do tlakové nebo gravitační kanalizace. „ČS-TK“ se skládá z těchto nezbytně nutných komponentů: ◊ 
kalové čerpadlo AQK ◊ kanalizační nádrž - polyethylénová jímka (PEH) s poklopem ◊ měření a regulace MaR 
(vhodně vybavený rozvaděč RSK) vč. signalizace ◊ potrubí armatury

odstředivé kalové čerpadlo s řezacím zařízením

HYDRAULICKÁ ČÁST: 
Čerpaná kapalina je nasávána do hydraulické části přes dezintegrační zařízení, 
kde dochází k rozmělnění hrubých nečistot. Hlavní a nejvíce namáhané sou-
části jsou vyrobeny z nerezavějící oceli vysoké kvality, ostatní časti z uhlíkové a 
lité oceli. Čerpadlo dosahuje vysokého hydraulického výkonu jak pro použítí v 
domácnostech tak i v průmyslu. Bezpečnost a provozuschopnost čerpadla je 
možno doplnit instalovaním čidla průsaku vody do olejové komory.

ELEKTROMOTOR ČERPADLA: Elektromotor čerpadla je vybaven dvojitou me-
chanickou ucpávkou hřídele a olejová náplň zabraňují korozi a zajišťující jednodu-
ší a méně nákladnou opravu převinutím.

DVOJITÁ MECHANICKÁ UCPÁVKA:
Dvojitá mechanická ucpávka odděluje elektromotor od čerpaného média. Kon-
strukce keramických dosedacích ploch spolehlivě zajišťuje, aby čerpané médium 
nevniklo do prostoru elektromotoru. Jde o moderní princip oddělení prostoru 
čerpané kapaliny a vinutí elektromotoru.

ŘEZACÍ ZAŘÍZENÍ ČERPADLA:
Čerpadlo je vybaveno deskovým řezacím zařízením, které svojí samočistící funkcí 
a vysokou účinností zajišťuje spolehlivý provoz čerpadla. Speciálně tvarované ostří snižuje nároky na příkon 
elektromotoru. Patentovaný řezací systém čerpadla AQK zajištuje, aby došlo k rozmělnění tuhých biologických 
nečistot a zároveň při svém provozu plní funkci mchání odpadních vod v jímce a tím brání vzniku nežádoucích 
usazenin. Odpadní  kapalina přes tento nůž natékat do čerpadla.

KABEL ELEKTROMOTORU ČERPADLA:
Motor je vybaven speciálním vodotěsným odnímatelným kabelem s konektorem, 
který se nemusí odpojovat z elektrorozvaděče při manipulaci s čerpadlem, což  
zjednodušuje a zrychluje servisní zákrok.

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ ČERPADLA:
Spouštěcí zařízení AQ-SZ umožňuje připojení čerpadla AQK 40-160/SZ k výtlačnému potrubí DN40 do čerpací jímky bez nutnosti znalosti montáže technolo-
gie AQ-TK, protože celý systém včetně propojovacích armatur je již připraven ve výrobním závodě. Čerpadlo je opatřeno speciální spojkou, která po spuš-
tění po vodících tyčích zapadne do zámku spouštěcího zařízení, které je připevněno ke dnu čerpací jímky tlakové kanalizace. Demontáž z jímky se provádí 
pouhým vytažením čerpadla pomocí závěsné šnůry. Pro dlohodobou životnost  agresivních odpadních vodách je spouštěcí zařízení AQ-TK-SZ kompletně 
vyrobeno z nerezavějící oceli. Speciálně tvarované těsnění je pryžové, z materiálu NBR.Maximální délka vodících tyčí je 3 m.
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ROZMĚRY ČERPADLAPOPIS ČERPADLA

VÝKONOSTNÍ DIAGRAM

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Čerpadlo:  
Qmax 4 l/s

Hmax 30 m

ponormax 8 m

výtlak DN40/PN6

šířka čerpadla 140 mm

délka čerpadla 490 mm

průměr stojánku 35 kg

Elektromotor:
Elektromotor AQSPOL 6“, 2.2 kW s olejovou náplní

výkon 2,2 kW

napětí 3 x 230/400 V

otáčky 2860/min.

In 5,5 A

 IP 68

těsnění mechanická ucpávka

Materiálové provedení:
Elektromotor nerez ocel

Hřídel uhlíková ocel

Stator uhlíková ocel, pryž

Plášť čerpadla nerez ocel

Oběžné kolo nylon

Spirální skříň šedá litina, speciální povrchová úprava

Řezací zařízení AISI 304

technické změny vyhrazeny

AQK 40-180_SZ
SZ - úprava pro spouštěcí zařízení 

180 - velikost oběžného kola

40- velikost výstupní příruby (DN)

K- kalové čerpadlo

AQ- výrobní řada výrobce AQ SPOL

TYPOVÉ ZNAČENÍ

Čerpaná kapalina: odpadní znečištěná voda bez abrazivních částic, max. teplota 45°C, hustota 1000 - 1150 kg/m3


