
Vretenové ponorné čerpadlá NORIAADA kompletne vyvinuté a vyrábané vEKO Českej republike sú určené na čerpanie čistej vody
zo studní a vrtov o teplote maximálne +35°C. Čerpadlá nie sú určené na čerpanie kvapalín s obsahom abrazívnych prímesí (piesok
a pod.), špagátov, umelých vlákien, umelých textílií a pod.
Všetky kovové súčast týchto čerpadiel okrem tela statora hydrauliky sú vyrobené z nerezovej ocele. V nerezovom prevedení je aji
sacie teleso s rezacím zariadením a ponorný vodou chladený asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko, plnený netoxickou, ,
chladiacou kvapalinouF.D.A. (Food andDrugAdministration).
Vďaka jednoduchej konštrukcii a použitému nerezovému materiálu sme dosiahli záruku dlhej životnosti čerpadiel bez nutnosti
nákladných servisných zásahov. sú veľmi ľahko opraviteľné, takže cena prípadnej opravy a náhradných dielov saČerpadlá
pohybuje v rozmedzí pár EUR.

Objemové ponorné čerpadlá do studní a vrtov - ADA EKO

ADA EKO - N3 
Čerpadlá pre vrty a studne od priemeru 110 mm 

Q max.: 45 l/min.
H max.: 80 m
Príkon: 1,1 kW

Prevedenie 400 V
Doporučená veľkosť nádoby min. 80 l
Max. ponor: 60 m

záruka 3 roky
servis do 48 hodín u zákazníka
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ČERPADLO

objemový prietok (Qr)

max. dopravný výtlak (Hmax)

dopravný tlak

max. ponor

max. počet štartov za hodinu

príkon elektromotora

otáčky elektromotora

menovité pracovné napätie

kmitočet siete

menovitý prúd motora (In)

max. teplota čerpanej kvapaliny

rozsah PH čerpanej kvapaliny

priemer výtlačnej prípojky

max. hlučnosť

typ elektromotora

typ kábla

dĺžka kábla

rozsah nadprúdovej ochrany

priemer čerpadla

dĺžka čerpadla

hmotnosť čerpadla

ADA EKO-N3

0,75 l/s (45 l/min)

80 m

100 - 800 kPa

60 m

1,1 kW

2830 / min

3x400 V TN-C-Spre sieť

50 Hz

6,5 - 8

6/4"

70 dBA

H07RN-F 4G1

1, 20, 25, 30, 35, 40 m

2,5 - 4 A

20

3,8 A

+35 °C

4OL-E 1,5HP T

93 mm

700 mm

8,7 kg

Servis - opravy u zákazníka
Pri poruche čerpadla spoločnosť NORIAako jediná na trhu poskytuje službu opravy priamo u zákazníka. Servis
vykonávame priamo na mieste, zákazník nemusí čerpadlo nikam dopravovať. Stačí poruchu nahlásiť na
Servisnú linku a náš technik sa k Vám dostaví najneskôr do 48 hodín. V prípade poruchy v rámci záruky,
zákazník nič neplatí. Porucha je riešená okamžite bez ohľadu na 30 dňovú reklamačnú lehotu. Pokiaľ však
bude porucha spôsobená zo strany zákazníka, bude mu naúčtovaný výjazd technika aj samotná oprava.

ADA EKO - 400V cena bez DPH cena s DPHkábel
ADA EKO - N3

ADA EKO - N3

ADA EKO - N3

ADA EKO - N3

ADA EKO - N3

ADA EKO - N3

1m

20m

25m

30m

35m

40m

218,52 €

231,11 €

234,22 €

237,41 €

240,56 €

243,70 €

262,22 €

277,33 €

281,07 €

284,89 €

288,67 €

292,44 €
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Inú dĺžku káblov dodáme na objednávku podľa priania zákazníka (minimálne v 5 m odstupoch).


