
SK

Čerpadla a prečerpávacie
zariadenie na prenájom
... od odborníkov ... pre odborníkov. VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!



    

Firma Hidrostal pre Vás zaisťuje komplexný servis pri pot-
rebách prečerpania  akéhokoľvek  množstva  kvapaliny.  Naši  
technici  Vám spravia  odbornú  štúdiu  a  navrhnú  Vám  naj-
vhodnejší  systém  pre  čerpanie  pri  rekonštrúkcií  odpado-
vých  kanálov, šácht,  vodných  diel,  povodňových  udalostí  
atď.  Pre  potreby prenájmu využívame jak vnutroštátny sklad, 
tak sklady našich dcérskych  pobočiek.  Vďaka  tomu  je  náš  
rozsah  požičiavaného materiálu extremne široký. 

Naša prípravenosť nám umožňuje vysláť  našich  technikov  na  
vyriešenie  havarijných  udalosti  takmer okamžite a zabez-
pečiť náhradné čerpanie vo veľmi krátkom čase. Pre  prenájom  
využívame  jak  klasické  elektrické  záplavné  čerpadla  Hirostal,  
ktoré  sú  známe  svojou  veľkou prevádzkovou spoľahlivosťou 

a priechodnosťou, tak čerpadla diesel-agregátove nazývane  
BETSY,  ktoré  rovnako  ako  čerpadla  záplavné vynikajú  nízkou  
spotrebou.

V  poslednom  rade  môžeme  nasadiť našu  vákuovu  technoló-
giu  heber 2000,  ktorá  je  extrémne výhodná pri rekonštruk-
ciách odpadových kanálov, kde je vyžadovana odstávka dlhšia 
ako dva týždne. Samozrejmosťou je možnosť zapožičania 
akéhokoľvek pridruženého materiálu od rozvadzačov s frek-
venčným  meničom,  po  potrubie  najrôznejších  materiálov a 
dimenzií. K všetkým týmto systémom Vám naši inžinieri vyko-
najú odborný návrh a naši servisný technici odborne prepoje-
nie a zapojenie dodanej techniky.

Prenájom čerpacieho zariadenia



   

Čerpadla na prenájom a prevádzkové 
prečerpávacie zariadenia
Zaplavitelné čerpadla v mokrej a suchej inštalácií s elektromotorom, pripojovacím káblom, stojanom, výtlačným kolenom

Typ Pripojenie na 
výtlak [mm]

Q max
l/s

Q max
[m³/h]

H max
[mWs]

Priechodnosť
[mm]

Výkon 
motora

[kW]

Hmotnosť
[kg]

A2Q-E 2 Zoll 12 [43] 17 Ø 50 1,5 32

B0BQ-T DN 65 18 [65] 23 Ø 50 3,0 55

C080-HH DN 80 37 [135] 32 Ø 60 7,0 110

D080-SH DN 80 42 [150] 51 Ø 50 13,2 190

E125-H DN 150 90 [325] 23 Ø 100 13,5 240

E125-S DN 150 100 [360] 25 Ø 100 18,5 260

F06K-H DN 150 155 [560] 34 Ø 115 37,0 470

F10K-HD DN 250 278 [1000] 23 Ø 120 37,0 590

H12K-SS DN 300 400 [1440] 17 Ø 150 48,0 800

Rozvádzač s vonkajším prevedením s
riadením hladiny a ochranou čerpadiel (výber)

Elektrické príslušenstvo
(výber)

Typ Pripojenie
[V/A]

Výkon čerpadla
[ks] x [kW]

w

Typ

DPS 075 400/32 2 7,5 Stavebný rozvádzač 63A

DPS 150 600/63 2 15,0 GSM – hlásenie porúch

DPS 370 400/125 1 37,0 Prietokomer

PLC 4X450 400/300 4 45,0 Predlžovací kábel do 100 mm²

BETSY - Samonasávacie čerpadla s dieselovým motorom vo zvukovo izolovanej skríni

Typ Pripojenie 
[mm]

Q max
l/s

Q max
[m³/h]

H max
[mWs]

Priechodnosť
[mm]

Výkon 
motora

[kW]

Hmotnosť
[kg]

HDZ 100 DN 100 (4") 38 [140] 16 Ø 75 5,5 1.200

HDZ 125 DN 150 (6") 100 [360] 25 Ø 100 20 1.800

HDZ 150 DN 200 (8") 200 [720] 35 Ø 100 49 2.900

HDZ 300 DN 300 (12") 300 [1080] 28 Ø 120 49 3.450

Výtlačné potrubie – dodanie a montáž

Ďalej sme pre vás pripravili veľký výber výtlačného potrubia 
s rozmermi do DN 1600. Naše portfólio disponuje širokým 
sortimentom  rýchlospojok  a  oceľového  potrubia  s  
prírubami podľa normy  DIN,  jak aj  špirálovými  hadicami  
pre  rôzne  použitie. Naviac tu  nájdete  zodpovedajúce  

tvarovky,  redukcie,  kolena, prejazdy cez potrubie a pre-
mosťovacie konštrukcie. vďaka nášmu know-how pre vás 
zariadime aj tu najkomplikovanejšiu prácu pri inštalácií - 
rýchle a odborne za férových podmienok. Naši technici  vám  
poradia  na  mieste  a  pripravia  vám ponuku  upravenú na 
mieru pre vaše čerpanie. Opýtajte sa nás!
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Zaplaviteľne čerpadla

Konštrukčné veľkosti vybraných čerpadiel
Q-H-krivky Disponujeme i ďalšími konštrukčnými veľkosťami. V prípade potreby sa, prosím, opýtajte!

Nenašli ste žiadné vhodné čerpadlo na prenájom?
Potom kontaktujte, prosím, naše oddelenie prenájmu. Podľa údajov z vášho projektu Vám nájdeme optimálne riešenie.

BETSY - čerpadla s dieselovým motorom

Úprava výkonu čerpadla v rámci 
označeného výseku vďaka postupnej 
regulácií počtu otáčiek dieselového 
motora.  Všetky  modely je možné  dodať s 
automatickým riadením hladiny.



   

Prepravovanie vody/odpadovej vody pomocou heber 2000
Inteligentný koncept

Popis systému
heber 2000 je zložený z riadiacej jednotky umiestnenej v 
ochrannom kontejneri a z prepravného  potrubia, ktoré je 
dimenzovane vždy podľa očakávaného maximálneho prietoku 
(napr. výskyt daždivého počasia).
V priebehu uvádzania do prevádzky je vzduch odsávaný z 
prepravného potrubia, ktoré sa nasledne plní vodou. Potom 
sa riadiaca jednotka  Heberu  postará  pomocou  patento-
vaného  zariadenia  o  to, aby prepravné potrubie zostalo stále 
naplnené a aby bol rušivý vzduch a plyny okamžite odvád-
zané z potrubia preč. Samočistiací proces nastaviteľný podľa 

špeciálnych podmienok užívania udržuje odsávanie  vzduchu  
bez  zanesenia.  Toto  patentované zariadenie nevyžaduje  na  
rozdiel  od iných systémov  obsluhu  zo  strany stavby alebo 
zásahy pre zaistenie fungovania.
Vďaka prietoku vody stúpa hladina vody v oblasti sania a 
systém začína fungovať. Dopravované množstvo vody pri 
zvyšujúcim sa rozdielu vodnej hladiny narastá bez nutnosti 
externého riadiaceho zariadenia. Pokiaľ žiadna voda nepri-
teká, médium „stojí“ v prepravným potrubí, dokiaľ sa opäť 
samočinne nerozbehne vďaka zvýšenej vodnej hladine v dôs-
ledku nového prítoku.

Referenčné inštalácie

• podpora plánovania a prevedenia 200 m dlhého
 prevádzania vody pri rekonštrukcií potrubia na
 odtoku z ČOV, DN 1000, priemerný prietok
 780 l/s - Lonate Pozzolo, Taliansko

• prevádzanie odpadovej vody pri
 rekonštrukcií zberača D, dĺžka 140 m,
 DN 800, priemerný prietok 300 l/s - ÚČOV
 Ostrava, Česká Republika

Nákres princípu

Výška hladiny



    

Kritéria výberu

	Oblasti použitia: Preprava vody/splaškov pri
 rekonštrukciách kanalizácií  a vodných ciest, alebo 
 pri stavbe prieplavu
	Výber prístroja: Štandardné prístroje pre vedenie
 do DN 2200, Kompaktný inline prístroj pre trubky s
 rýchlospojkami
	Kritérium výberu: Maximálny výskyt dažďového počasia
	Čerpaný výkon: 0 až 15 000 l/s postupne so 
 samoreguláciou
	Veľkosti výtlaku: od DN 200 do DN 2200, vätšie na dotaz
	Rozsah služieb: pomoc  pri  plánovaní,  výpočty,   
 prenájom  patentovaného zariadenia vr. prepravného 
 potrubia, voliteľne meranie prietoku.

Pretože  heber 2000 využíva  rozdiel  vodných  hladín  ako  zdroj 
energie,  vystačí  si  bez  cudzej  hnacej  energie. Cudzia  energia  
sa používa  výlučne  k  zachovávaniu  prevádzkovej pripra-
venosti.  I  pri výpadku prúdu zariadenia preto čerpá po dlhšiu 
dobu ďalej, pokiaľ nebude opäť potrebná energia pre odvz-
dušnenie. Tento princíp tak predstavuje obzvlášť hospodárnu 
a spoľahlivú metódu prevodu veľkých objemov kvapalin.

Sledovanie
Funkcie prístroja heber 2000 je nepretržite sledovaná; popri-
pade  prekročená  alebo  nedosiahnutá  tesne  stanovených  
limitných  hodnôt  je  signalizované  vedenie  stavby  prostred-
níctvom mobilnej rádiovej sieti ako kritická udalosť, zatiaľ čo sa 
prepravné potrubie ešte plní a je funkčné. Ako porucha môže 
byť ohlásené napr.: výpadok siete, porucha prístroja, neprípus-
tný motorový prúd,  nadmerné  vniknutie  vzduchu  do  pre-
pravného potrubia, prekročenie stanovenej hladiny (pokiaľ je 
nainštalované meranie hladiny), pokles napätia batérií kont-
rolného zariadenia.
Diaľkové  monitorovanie  prevádzkované  zo  strany heber 
2000 dovoľuje kedykoľvek dialkovú kontrolu najdôležite-
jších prevádzkových parametrov prostredníctvom mobilnej 
rádiovej sieti.

Výhody zariadenia heber 2000

	nizke náklady na energie a prevádzku
	rezervný chod i v prípade výpadku prúdu
	žiadné náročné a nákladné výdaje na čerpadlo
	15 000 l/s a viac s nízkymi nákladmi na
 energie a technológiu
	žiadne rozširovanie stavebných jám pre
 provízorne kanály
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Diagram výberu potrubia

Tento diagram umožňuje hrubý predbežný výber priemeru 
prepravného potrubia v prípade trasy prevodu o dĺžke cca 
100  m.  Krivky  znázorňujú  rozdiely  vodných  hladín  (ΔH)  
pro označené priemery potrubia.

Pre vaše projekty udržujeme zásobu potrubia DN 100 až 
DN 1600,  ktoré sú k dispozícií na prenájom i pre štandard-
né čerpanie.

Kritéria výberu
	pre spoľahlivú a hospodárnu prepravu vody pri výstavbe kanálov,
 čistiarni odpadových vôd a vodných stavieb.
	so špeciálnou inline-variantou pre núdzové a krátkodobé použitie.
	obzvlášť výhodné: 
 Žiadna údržba pre zákazníka!

Výkon (l/s)
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Odpadová
voda

Stavebníctvo Priemysel Potraviny

Vykonajte rychlý a presný výber čerpadla:  
www.hidrostal.com/pumpselector.php

info@hidrostal.com
www.hidrostal.com

Čerpadla Hidrostal sú vďaka svojím výborným čerpacím vlast-
nostiam používané vo viacerých oboroch a priemyslových od-
vetviach.  Čerpajú  šetrne  a  s  nízkou  pulsací  najrôznejšie  
kvapaliny a látky. Naši odborníci vyberú vhodné kombinácie 
materiálov a individuálne prispôsobia každé čerpadlo daným 
podmienkam. Týmto   postupom   zaisťujeme,   že   sa   čer-
padla   Hidrostal osvedčujú i v náročných aplikáciách a dosa-
hujú tak najlepších výsledkov,  pokiaľ  ide  o  účinnosť,  ener-
getickú  efektívnosť a nízke náklady na životný cyklus.

Hidrostal čerpadla 
v prevádzke

→ čerpanie bez upchávania
→ vysoký sací výkon
→ šetrné čerpanie vďaka malým trecím silám
→ vysoká účinnosť
→ stabilná charakteristika
→ vysoká životnosť
→ nízke pulsace
→ kontinuálne čerpanie úmerné otáčkam
→ vysoká stabilita tlaku  vo veľkom rozsahu otáčok


