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NAVODILA ZA UPORABO POTOPNE ČRPALKE SPECHTENHAUSER  

MINI-CHIEMSEE (»MINI ŽOLNA«) B 1500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnični podatki Opis 

Proizvajalec Spechtenhauser, Nemčija 

Model Mini-Chiemsee (»mini žolna«) B 1500 

Motor enofazni električni; moč 2,7 kW, zaščita IP 68. Delovanje na 5 kVA agregatih (15,1 A). 

Dolžina kabla 20 m »heavy duty« H07RN8-F-kabel (4G1,5+2x0,75) z vgrajenim kontrolerjem ON/OFF 
funkcijo (PRCD - 30 mA).  

Pretok max. 1500 L/min (glej tabelo) 

Velikost delcev premer trdih delcev do 65 mm 

Višina izčrpavanja do 16 m (< 100 l/min). Izčrpavanje do minimalne višine 3-5 mm (z nastavkom). Brez 
nastavka do višine 15 cm. 

Priklopi - sesanje Storz B (do 5m sesalne višine) 
- izliv Storz B 

Teža 39 kg (s kablom) 

 

Dimenzije črpalke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Črpalko lahko uporabljamo v ceveh ali jaških premera 60 cm ali več. 

 

Primer uporabe: 

1. Črpalka v celoti potopljena: 
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2. Črpalka na prostem z dodano sesalno cevjo:  

Nasvet: V primeru večkratnih prekinitvah, bi bilo smiselno uporabit nepovratni ventil (samo 

vertikalno), da ne voda izteče iz sesalnega dela. 

 
Pretok, tlak, višina: 

 

Model Tlak (bar) 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 

B 1500 pretok (l/min) 1500 1270 990 720 460 170 0 

 

Uporaba, delovanje: 

- Črpalko je potrebno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca! 

- Črpalko je potrebno pred zagonom zaliti. Trik: na sesalni del nataknite lateks rokavico (za enkratno uporabo) in 

napolnite črpalko z vodo. Nato zaženite črpalko. 

 
- pri uporabi gasilske tlačne cevi lahko pride do ne konstantnega pretoka v cevi – »brcanja cevi«. Za doseganje 

optimalnega črpanja, naj se izlivni strani uporabi stabilno (trdo) PVC spiralno cev (vsaj prve 3m). V kolikor takšne 

cevi ni, lahko postavite črpalko na bočno stran, tako, da je tlačna cev ravna (brez kolena). 

 
- serijsko črpanje: če je črpalna višina več kot 15 m, lahko vežemo črpalke v serijo. Tlačni vod prve v sesalni priklop 

druge itn. 

- pri potopu črpalke uporabite navezalno vrv 

- po vsaki uporabi očisti črpalko (za 10 min delujočo črpalko potopi v čisto vodo). 

 
Povzeto po Spechtenhauser navodilih. 

Navodila se lahko spremenijo brez predhodne najave. 

Navodila so informativne narave. 


