BP 4 Home & Garden
Výkonné čerpadlo pro dům a zahradu BP 4 Home & Garden s dlouhou životností je ideálním
řešením pro zavlažování zahrady, resp. zásobování domu např. dešťovou vodou.
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Pohodlí v domácnosti a v zahradě
Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahrad-
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Spínací a vypínací automatika
Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.

ní zavlažování.
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Robustní a s dlouhou životností
Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti
chodu nasucho.
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Optimální nasávání
Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.
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BP 4 Home & Garden
Technické údaje
Obj.č. EUI

1.645-363.0

EAN kód

4054278315959

Výkon motoru max.

W

950

Průtok max.

l/h

< 3800

Čerpací výška/tlak max.

m / bar

45 / 4,5

Nasávací výška

m

8

Přívodní teplota max.

°C

38

Hmotnost bez příslušenství

kg

10,7

Rozměry (D x Š x V)

mm

230 × 540 × 373

Připojovací kabel H07RN-F

m

1,85

Napětí

V

230–240

Frekvence

Hz

50

Vybavení
Optimalizované připojovací hrdlo
Ochrana před chodem na sucho
Velké plnicí hrdlo
Připojovací adaptér pro čerpadla se
závitem G1
Pohodlný nožní spínač
Automatika funkce start/stop
vč. předfiltru a zpětného ventilu
Ergonomické držadlo
Uložení kabelu
Chybové hlášení
Dva vývody vody

 Obsaženo v objemu dodávky.













Otočné, hluk tlumící nožky
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Připojovací závit

BP 4 HOME & GARDEN
1.645-363.0
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Objednací
číslo

Cena

Adaptéry / Přípojky
adaptér pro připojení

1 6.997-473.0

Připojovací dvoucestný adaptér
pro čerpadlo G1

2 6.997-474.0

Čerpadlová připojovací sada

3 6.997-358.0

Připojovací sada Premium

4 6.997-340.0

Přípojka pro sací & zahradní hadici
1“ + 3/4“

5 2.997-113.0

Přípojka pro sací potrubí 1" (25
mm)

6 2.997-115.0

Přípojka pro sací potrubí 1 1/4"
(32 mm)

7 2.997-116.0

Připojovací adaptér pro čerpadla
(axial/radial), G1

8 2.997-120.0

S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí
vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.
S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru
můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a
bezpečně ke dvěma přívodům vody.
Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní
čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro
snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.
Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje
spolehlivé utěsnění.
Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí
bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného
vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.
Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně
čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.
Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.











Sací hadice
Nasávací hadice k čerpadlu - sada,
3,5 m

9 2.997-110.0

Nasávací hadice k čerpadlu - sada,
7m

10 2.997-111.0

Nasávací hadice k čerpadlu - sada,
1,5 m, pro připojení k potrubí 1"

11 2.997-112.0

Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada
vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému

toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu
vodou.
Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování
domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím

filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení
PerfectConnect.
Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na 
sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.

Domovní připojovací sada pro
potrubí G3/4

12 2.997-125.0

Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp.
domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy:
domovní připojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu
PerfectConnect.



Filtry
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4”
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1”
Sací filtr s klapkou zpětného toku,
Premium
Předsazený filtr čerpadla, velký

13 6.997-345.0

Předsazený filtr čerpadla, malý

17 2.997-211.0

 Obsaženo v objemu dodávky.

14 6.997-342.0
15 6.997-341.0
16 2.997-210.0



Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4"

sací hadici - metrové zboží.



Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní
vodní automaty a vodárny před částečkami hrubých nečis
tot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé
utěsnění.
Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a

vodárny před hrubými částečkami nečistot. S principem
PerfectConnect.
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Ostatní

