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Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής 
σας, διαβάστε αυτές τις γνήσιες οδηγίες 
λειτουργίας και τις συνοδευτικές υποδεί-

ξεις ασφαλείας. Ενεργείτε πάντα σύμφωνα με αυτές. 
Φυλάξτε τα δύο βιβλιαράκια για μεταγενέστερη χρήση ή 
για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν 
από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. 
Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδή-
ποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε 
αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακα-
λούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατά-
στημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή 
στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών μας.
Το αυτοκόλλητο πινακίδας τύπου δεν πρέπει να αφαι-
ρεθεί από τη συσκευή. Μετά την αφαίρεση του αυτοκόλ-
λητου παύει να ισχύει η εγγύηση.

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. 
Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορ-
ρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύ-

κλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα 
υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται 
προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό 
αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες 

διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.
Υπόδειξη
Το λάδι που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση του 
κεραμικού μηχανικού στυπιοθλίπτη είναι βιολογικά δια-
σπώμενο. Σε περίπτωση που το λάδι δημιουργεί λεκέ-
δες ή έχει διαρροή, δεν υπάρχουν καθόλου αρνητικές 
επιδράσεις ούτε για τους ανθρώπους ούτε για το περι-
βάλλον.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε 
να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

1 Διακόπτης (Αυτόματη λειτουργία / Μη αυτόματη 
λειτουργία)

2 Λαβή μεταφοράς
3 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με φις
4 Ράγα (Level Sensor)
5 Level Sensor
6 Αυτόματη διάταξη εξαέρωσης
7 Quick-Connect
8 Εξάρτημα σύνδεσης αντλίας (σύνδεση εύκαμπτου 

σωλήνα 1“, 1¼ “ και 1½ “ και σπείρωμα G1½)
9 Βαλβίδα αντεπιστροφής (SP 6 Flat Inox)
10 Στόμιο σύνδεσης (σπείρωμα G1½)
11 Προφίλτρο (SP 6 Flat Inox, αφαιρούμενο)
12 Στηρίγματα βάσης (SP 6 Flat Inox)

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική 
χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κατα-
πονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελμα-
τική της χρήση.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημι-
ές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λά-
θος χειρισμό.
Η συσκευή προορίζεται κατά κύριο λόγο για την απο-
στράγγιση σε περίπτωση πλημμυρών σε τμήματα κτιρί-
ων, τη μεταφορά υγρών και το άδειασμα δοχείων με 
άντληση, την αφαίρεση νερού από πηγές και φρεάτια, 
καθώς και για την αποστράγγιση σκαφών και γιοτ, εφό-
σον πρόκειται για γλυκό νερό.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η συσκευή ενδείκνυται για συνεχή αντλητική λειτουργία 
(π.χ. συνεχή ανακύκλωση νερού σε λίμνη) ή ως μόνιμη 
εγκατάσταση (π.χ. μονάδα ανύψωσης, αντλία σιντριβα-
νιού).

Πίνακας περιεχομένων
Πίνακας περιεχομένων EL 1
Εγγύηση EL 1
Προστασία περιβάλλοντος EL 1
Περιγραφή της συσκευής EL 1
Αρμόζουσα χρήση EL 1

Επιτρεπόμενα υγρά άντλησης . EL 2
Θέση σε λειτουργία EL 2
Λειτουργία EL 2

Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Αυτόματη διάταξη εξαέρωσης  . EL 2
Αυτόματη λειτουργία. . . . . . . . . EL 3
Μη αυτόματη λειτουργία. . . . . . EL 3
Αναρρόφηση από χαμηλή στάθμη 
(SP 6 Flat Inox)  . . . . . . . . . . . . EL 4

Τερματισμός λειτουργίας EL 4
Συντήρηση EL 4
Μεταφορά EL 4
Αποθήκευση EL 4

Φύλαξη της αντλίας  . . . . . . . . . EL 4
Πρόσθετα εξαρτήματα EL 5
Αντιμετώπιση βλαβών EL 5
Τεχνικά χαρακτηριστικά EL 6

Εγγύηση

Προστασία περιβάλλοντος

Περιγραφή της συσκευής

Αρμόζουσα χρήση
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 Γλυκό νερό έως έναν ορισμένο βαθμό ρύπανσης
 Νερό πισίνας (προϋποτίθεται η ανάμειξη με πρό-

σθετα σύμφωνα με τους κανονισμούς)
 Αλκαλικό διάλυμα πλύσης, π.χ. ποσότητα διαρρο-

ής από πλυντήριο ρούχων. Στη συνέχεια καθαρι-
σμός με καθαρό νερό.

SP 7 Dirt Inox (Αντλία ακάθαρτου νερού)
 Νερό με βαθμό ρύπανσης για μέγεθος κόκκων έως

30 mm
SP 6 Flat Inox (αντλία καθαρού νερού)
 Βρώμικο νερό με μέγεθος ρύπων έως 5mm
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος βλάβης! Δεν επιτρέ-
πεται η άντληση διαβρωτικών,πολύ εύφλεκτων ή εκρη-
κτικών υλικών (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, νιτρικά διαλύ-
ματα), λιπών, ελαίων, άρμης, λυμάτων τουαλέτας και 
λασπωδών υδάτων, με πολύ περιορισμένη ρευστότητα. 
Η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού πρέπει να είναι 
μεταξύ 5 ? και 35 °C.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η αντλητική ικανότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η διάμε-
τρος και μειώνεται το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα.
Για να αποφύγετε τυχόν εμφράγματα στην αντλία, χρη-
σιμοποιήστε το συνοδευτικό προφίλτρο (SP 6 Flat Inox) 
σε εύκαμπτους σωλήνες με διάμετρο μικρότερη από 
1¼ “ ή σπρώξτε το ενσωματωμένο φίλτρο προς τα κάτω 
(SP 7 Dirt Inox).
Η σύνδεση αντλίας είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα 
βύσματος (Quick-Connect).
Το στόμιο σύνδεσης με εξάρτημα σύνδεσης αντλίας συ-
νοδεύει τη συσκευή σε μη συναρμολογημένη κατάστα-
ση.
Εικόνα 
 Για την αφαίρεση του στομίου σύνδεσης πιέστε το 

Quick-Connect (γκρίζο πλήκτρο).
Εικόνα 
 Βιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης αντλίας στο στόμιο 

σύνδεσης.
 Σπρώξτε το σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα στον

εύκαμπτο σωλήνα.
 Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα στο εξάρτημα σύν-

δεσης αντλίας και στερεώστε τον με το σφιγκτήρα 
εύκαμπτου σωλήνα.

 Σπρώξτε το στόμιο σύνδεσης στο Quick-Connect.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο εξάρτημα σύνδεσης αντλίας μπορούν να συνδε-
θούν εύκαμπτοι σωλήνες με διατομή 1“, 1¼“ και 1½“. 
Για να γίνεται άντληση κόκκων επιθυμητού μεγέθους 
πρέπει να επιλεγεί εύκαμπτος σωλήνας με επαρκή διά-
μετρο και το κομμάτι σύνδεσης της αντλίας να κοντύνει 
αντίστοιχα στις εγκοπές. Ακόμη και για μικρότερα μεγέ-
θη κόκκων συνιστάται μεγαλύτερη διάμετρος εύκα-
μπτου σωλήνα, ώστε να είναι εφικτή μεγάλη ποσότητα 
ροής.
Εικόνα 
 Σπρώξτε το Level Sensor από πάνω στη ράγα.
Εικόνα 
 Για την έναρξη της άντλησης ανοίξτε ή κλείστε τα

στηρίγματα βάσης (SP 6 Flat Inox).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το άνοιγμα των στηριγμάτων βάσης δεν είναι απαραίτη-
το, αλλά με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλότερη 
αναρροφητική ισχύς.

Το κλείσιμο των στηριγμάτων βάσης επιτρέπει την επί-
πεδη αναρρόφηση του υγρού σε ύψος υπολειμματικού 
υγρού έως 1 mm.
 Συναρμολογήστε ή αποσυναρμολογήστε το προ-

φίλτρο (SP 6 Flat Inox).
 Σπρώξτε το ενσωματωμένο φίλτρο προς τα κάτω ή 

προς τα πάνω (SP 7 Dirt Inox).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η τοποθέτηση του αρχικού φίλτρου δεν είναι υποχρεω-
τικά απαραίτητη. Με την τοποθέτηση του αρχικού φίλ-
τρου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση άντλησης 
(μόνο για SP 6 Flat Inox).
Με το φίλτρο γίνεται φιλτράρισμα του αντλούμενου 
υγρού ώστε να προστατεύεται η αντλία από πολύ έντο-
νη ρύπανση. Κατά τη χρήση του φίλτρου μπορούν να 
αντλούνται σωματίδια μέχρι και 5mm.
Η αποσυναρμολόγηση του προφίλτρου επιτρέπει την 
επίπεδη αναρρόφηση του υγρού σε ύψος υπολειμματι-
κού υγρού έως 1 mm (SP 6 Flat Inox).
 Τοποθετήστε την αντλία σε σταθερή βάση μέσα

στο μεταφερόμενο υγρό ή βυθίστε την με ένα σκοινί 
που θα έχετε δέσει στη λαβή μεταφοράς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το σημείο αναρρόφησης δεν πρέπει να είναι φραγμένο 
από προσμείξεις. 
Αν ο πυθμένας είναι λασπώδης, αποθέστε την αντλία 
σε ένα τούβλο ή άλλη βάση.
Φροντίστε να είναι σε όρθια θέση η αντλία.
Μην μεταφέρετε την αντλία κρατώντας την από το κα-
λώδιο ή τον εύκαμπτο σωλήνα.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας!
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεταφερόμενου υγρού, 
μην αγγίζετε το σκοινί που είναι δεμένο στη λαβή μετα-
φοράς ή αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το μετα-
φερόμενο υγρό (π.χ. αγωγοί ή σκαλωσιές κ.α. μέσα στο 
νερό).

Εικόνα 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να είναι δυνατή η αυτόνομη αναρρόφηση της αντλί-
ας, η στάθμη του υγρού πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 
mm (SP 7 Dirt Inox) ή 7 mm (SP 6 Flat Inox).
Η αντλία μπορεί να κάνει αναρρόφηση σε υπολειμματι-
κό υγρό ύψους έως 35 mm (SP 7 Dirt Inox) ή 1 mm (SP 
6 Flat Inox).

Εικόνα 
Εάν η στάθμη του υγρού είναι ελάχιστη, μπορεί να εξέλ-
θει αναρροφούμενος αέρας ή αέρας που βρίσκεται 
μέσα στην αντλία από την αυτόματη διάταξη εξαέρω-
σης. Επιπλέον, από τα σημεία αυτά μπορεί να εξέλθει 
υγρό.
Εάν η αντλία παρουσιάσει προβλήματα κατά την αναρ-
ρόφηση υγρού με χαμηλή στάθμη, αποσυνδέστε και 
επανασυνδέστε επανειλημμένα το βύσμα δικτύου, προ-
κειμένου να ενισχύσετε τη διαδικασία αναρρόφησης.

Επιτρεπόμενα υγρά άντλησης

Θέση σε λειτουργία

Λειτουργία

Γενικά

Αυτόματη διάταξη εξαέρωσης
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Εικόνα 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στην αυτόματη λειτουργία, η διαδικασία άντλησης ελέγ-
χεται αυτόματα από το Level Sensor.
Η αντλία ενεργοποιείται, μόλις το Level Sensor έρθει σε 
επαφή με το αυξανόμενο μεταφερόμενο υγρό.
Η αντλία απενεργοποιείται, μόλις το Level Sensor χάσει 
την επαφή με το μειούμενο μεταφερόμενο υγρό και πα-
ρέλθει ο χρόνος κίνησης εξ αδρανείας των 15 s.

Ενεργοποίηση:
Ελάχιστη απαραίτητη στάθμη υγρού, ώστε η αντλία να 
μπορεί να κάνει αυτόματη αναρρόφηση (=ελάχιστη 
στάθμη ενεργοποίησης):
SP 6 Flat Inox: 7 mm (57 mm κατά τη χρήση του φίλ-
τρου)
SP 7 Dirt Inox: 50 mm

Μεγαλύτερο ρυθμιζόμενο ύψος ενεργοποίησης του 
αισθητήρα στάθμης:
SP 6 Flat Inox: 190 mm χωρίς φίλτρο (240mm κατά τη 
χρήση του φίλτρου)
SP 7 Dirt Inox: 237 mm

Ελάχιστο ύψος υπολειπόμενου υγρού/ μέγιστο βά-
θος αναρρόφησης:
Η αντλία μπορεί να κάνει αναρρόφηση μέχρι ένα ύψος 
υπολειπόμενου υγρού
SP 6 Flat Inox: 1 mm (χωρίς φίλτρο, με κλειστά πόδια)
SP 7 Dirt Inox: 35 mm
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Συνιστάται η χρήση του φίλτρου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Φροντίστε να είναι σε όρθια θέση η αντλία.
Διαφορετικά, το Level Sensor μπορεί να μην χάσει την 
επαφή με το υγρό και η αντλία να λειτουργεί χωρίς υλι-
κό.
 Σπρώξτε το Level Sensor στο επιθυμητό ύψος 

ενεργοποίησης (επαφή με το μεταφερόμενο υγρό).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Όσο ψηλότερα είναι ρυθμισμένο το Level Sensor, τόσο 
ψηλότερα βρίσκεται το σημείο ενεργοποίησης και απε-
νεργοποίησης.
Για παραδείγματα εφαρμογής, βλ. τον ακόλουθο πίνα-
κα:

 Ρυθμίστε τον διακόπτη στην αυτόματη λειτουργία 
(AUTO). 

 Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στη μη αυτόματη λειτουργία, η αντλία παραμένει συνε-
χώς ενεργοποιημένη.
Εικόνα 
 Ρυθμίστε το διακόπτη στη μη αυτόματη λειτουργία 

(MAN). 
 Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Η λειτουργία χωρίς υλικό 
προκαλεί περισσότερες φθορές. Μην αφήνετε την 
αντλία χωρίς επίβλεψη κατά τη μη αυτόματη λειτουργία.
Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς υλικό κάντε αμέσως 
αποσύνδεση

Αυτόματη λειτουργία

Min / Max SP 6 Flat Inox SP 7 Dirt Inox
Φρεάτια με διάμε-
τρο < περ. 1 m 
(π.χ. αποχέτευση)

Level Sensor 
στην επάνω 
θέση

Level Sensor 
στην επάνω 
θέση

Συνιστάται η 
χρήση του φίλ-
τρου.

Κλαπέτα προ-
φίλτρου κλειστά 
(προστασία από 
ρύπανση)

Πισίνες, τεχνητές 
λίμνες (μόνο SP 7 
Flat Inox) ή παρό-
μοια

Level Sensor 
στην κάτω 
θέση

Level Sensor 
στην κάτω θέση

Έναρξη διαδι-
κασίας άντλη-
σης με προφίλ-
τρο ή ανοιγμέ-
να στηρίγματα 
βάσης

Κλαπέτα προ-
φίλτρου κλειστά 
(προστασία από 
ρύπανση)

Συνέχιση της 
διαδικασίας 
άντλησης χω-
ρίς προφίλτρο 
και κλειστά στη-
ρίγματα βάσης 
(επιτεύχθηκε 
ύψος υπολειμ-
ματικού υγρού 
1 mm)
Υπόδειξη
Ενεργείτε σε 
χειροκίνητη λει-
τουργία. Επιτη-
ρείτε την απε-
νεργοποίηση ή 
την αναρρόφη-
ση πολύ χαμη-
λής στάθμης.

-

Μη αυτόματη λειτουργία

Min / Max SP 6 Flat Inox SP 7 Dirt Inox
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Για να επιτύχετε αναρρόφηση από την ελάχιστη στάθμη 
του 1 mm συνιστάται η χειροκίνητη λειτουργία.
Στην SP 6 Flat Inox έχει τοποθετηθεί μια βαλβίδα αντε-
πιστροφής. Αυτό εμποδίζει το υπολειπόμενο υγρό στον 
εύκαμπτο σωλήνα να γυρίσει πίσω μετά τον τερματισμό 
της άντλησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ρύποι που επικάθονται στο μηχάνημα μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας.
 Έπειτα από κάθε χρήση κάντε άντληση καθαρού 

νερού ή ξεπλύνετε καλά την αντλία.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μετά την άντληση χλωριούχου 
νερού ή άλλων υγρών που αφήνουν υπολείμματα.

 Βγάλτε το φις από την πρίζα.

Η αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμού, λάβετε 
υπόψη κατά τη μεταφορά το βάρος της συσκευής (βλ. 
τεχνικά χαρακτηριστικά).
 Σηκώστε και μεταφέρετε την αντλία από τη λαβή 

μεταφοράς.
 Για τη μεταφορά επάνω σε όχημα ασφαλίζετε τη 

συσκευή έναντι ολίσθησης.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς, λάβετε 
υπόψη κατά την επιλογή του χώρου αποθήκευσης το 
βάρος της συσκευής (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).

 Εκκενώστε εντελώς την αντλία και αφήστε την να 
στεγνώσει.

 Αποθηκεύετε την αντλία σε χώρο στον οποίο δεν 
επικρατεί παγετός.

Αναρρόφηση από χαμηλή στάθμη (SP 6 Flat 
Inox)

Τερματισμός λειτουργίας

Συντήρηση

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φύλαξη της αντλίας
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Πρόσθετα εξαρτήματα
2.997-100.0 Σετ υφασμάτινου εύκαμπτου 

σωλήνα
Εύκαμπτος 1 1/4“ υφασμάτινος σωλήνας με σφιγκτήρα εύκαμπτου 
σωλήνα (30 - 40 mm) με κοχλία-πεταλούδα για σύνδεση χωρίς ερ-
γαλεία.
Συνιστάται ιδιαίτερα για τη βυθιζόμενη αντλία κατά τη μεταφορά με-
γαλύτερων ποσοτήτων νερού.
Μέγ. πίεση λειτουργίας: 5 bar.

6.997-346.0 Σωλήνας σπιράλ, διάθεση με 
το μέτρο, 25 m, 1“

Για κοπή με το μέτρο στο επιθυμητό μήκος.

2.645-247.0 Εύκαμπτος σωλήνας 
PrimoFlex, 50 m, 1"

Λάστιχο κήπου χωρίς φθαλικούς εστέρες 1" για απορροή του νε-
ρού.

Αντιμετώπιση βλαβών
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας!
Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων, οι επιδιορθώσεις και η τοποθέτηση ανταλλακτικών θα πρέπει να εκτελούνται 
μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση
Η αντλία λειτουργεί χωρίς να κάνει 
άντληση

Αέρας στην αντλία Συνδέστε και αποσυνδέστε επανει-
λημμένα το βύσμα δικτύου της αντλί-
ας, ώσπου να αναρροφηθεί το υγρό.

Φραγή του τμήματος αναρρόφησης Βγάλτε το φις και καθαρίστε το τμήμα 
αναρρόφησης

Στάθμη νερού κάτω από την ελάχιστη 
στάθμη υγρού

Βυθίστε την αντλία βαθύτερα στο με-
ταφερόμενο υγρό, εάν είναι δυνατό, ή 
ενεργήστε όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο "Λειτουργία".

Η αντλία δεν τίθεται σε λειτουργία ή 
απενεργοποιείται ξαφνικά στη διάρ-
κεια της λειτουργίας.

Διακοπή παροχής ρεύματος Ελέγξτε τις ασφάλειες και τις ηλεκτρι-
κές συνδέσεις

Ο θερμοδιακόπτης προστασίας έχει 
θέσει την αντλία εκτός λειτουργίας 
λόγω υπερθέρμανσης

Τραβήξτε το φις, αφήστε την αντλία 
να κρυώσει, καθαρίστε το τμήμα 
αναρρόφησης και αποφύγετε την 
ξηρή λειτουργία

Διείσδυση ρύπων στο τμήμα αναρρό-
φησης

Βγάλτε το φις και καθαρίστε το τμήμα 
αναρρόφησης

Το Level Sensor σταματά την αντλία Ελέγξτε τη θέση του Level Sensor και 
διορθώστε το κατά περίπτωση.
Η αντλία σταματά 15 s αφότου διακο-
πεί η επαφή του Level Sensor με το 
νερό.

Το Level Sensor δεν αντιδρά λόγω 
ρύπανσης

Καθαρίστε το Level Sensor.

Η ισχύς παροχής μειώνεται Φραγή του τμήματος αναρρόφησης Βγάλτε το φις και καθαρίστε το τμήμα 
αναρρόφησης

Πολύ χαμηλή ισχύς παροχής Η αντλητική ισχύς της αντλίας εξαρτά-
ται από το ύψος άντλησης, καθώς και 
από τη διάμετρο και το μήκος των 
ελαστικών σωλήνων.

Λάβετε υπόψη το μέγιστο ύψος μετα-
φοράς, ανατρέξτε στα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά και, εάν είναι αναγκαίο, 
επιλέξτε μια μεγαλύτερη διάμετρο ή 
ένα μικρότερο μήκος εύκαμπτου σω-
λήνα.

Το Quick-Connect δεν μπορεί να 
ανοίξει η να κλείσει.

Ρύπανση στο σύστημα σύνδεσης. Αφαιρέστε και καθαρίστε το κλιπ.

Η αντλία λειτουργεί, αν και δεν υπάρ-
χει επαφή του νερού με το Level 
Sensor

Το Level Sensor δεν αντιδρά λόγω 
ρύπανσης

Καθαρίστε το Level Sensor.

Ο διακόπτης βρίσκεται στη μη αυτό-
ματη λειτουργία (MAN)

Ρυθμίστε τον διακόπτη στην αυτόμα-
τη λειτουργία (AUTO).   

Ο χρόνος πρόσθετης λειτουργίας επι-
μηκύνεται.

Λερωμένος αισθητήρας στάθμης. Καθαρίστε τον αισθητήρα στάθμης.
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Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Τεχνικά χαρακτηριστικά
SP 6 Flat Inox SP 7 Dirt Inox

Τάση ηλεκτρικού δικτύου V 230 - 240 V 230 V

Συχνότητα δικτύου Hz 50 50

Ισχύς Pονομ W 550 750

Μέγ, ποσότητα άντλησης l/h 14000 15500

Μέγ. πίεση bar 0,9 0,8

Μέγ. ύψος άντλησης m 9 8

Μέγ. βάθος βύθισης m 7 7

Μέγ. μέγεθος κόκκου αντλούμενων ρύπων mm 5 30

Ελάχιστο ύψος υγρού mm 7 50

Ύψος υπολειμματικού υγρού mm 1 35

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα) kg 5,7 6,7

Μήκος καλωδίου σύνδεσης m 10 10

Η δυνατότητα παροχής αυξάνεται:
– όσο μικρότερο είναι το ύψος μεταφοράς
– όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του χρησιμοποιούμενου εύκαμπτου σωλήνα
– όσο μικρότερος σε μήκος είναι ο χρησιμοποιούμενος εύκαμπτος σωλήνας
– όσο μικρότερη είναι η απώλεια πίεσης που προκαλεί το συνδεδεμένο παρελκόμενο
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