SP 1 Dirt
Robustní a spolehlivé: ponorné čerpadlo Kärcher SP 1 Dirt s čerpacím výkonem max. 5.500 l/h
včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo k odčerpání a přečerpání špinavé
vody.

1



2

Keramické těsnění
Pro obzvláště dlouhou životnost.
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Quick Connect
Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4“hadic k
čerpadlu.
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Plovákový spínač
Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej
navíc chrání před chodem na sucho.

4



Konstruováno na špinavou vodu
Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20
mm.
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SP 1 Dirt
Technické údaje
Objednací číslo

1.645-500.0

EAN kód

4054278059396

Výkon motoru max.

W

250

Průtok max.

l/h

< 5500

Čerpací výška/tlak max.

m / bar

4,5 / 0,45

Ponorná hloubka max.

m

7

Velikost zrn max.

mm

20

Výška zbytkové vody

mm

25

Přívodní teplota max.

°C

35

Hmotnost bez příslušenství

kg

3,7

Rozměry (D x Š x V)

mm

229 × 238 × 303
G1

Připojovací kabel

Vybavení

m

H05RN-F / 10

Komfortní držadlo



Připojovací kus hadice

1 1/4''

Quick Connect pro rychlé a snadné
připojení hadice



Přepnutí manuální/automatický provoz

Možnost zafixování plováku

Keramické těsnění



 Obsaženo v objemu dodávky.
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Připojovací závit

SP 1 DIRT
1.645-500.0

1–2

3

4

Objednací
číslo

5

Cena

Sací hadice
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m,
3/4"

1 6.997-347.0

Nasávací hadice k čerpadlu 25 m,
1"

2 6.997-346.0

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací

souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher
nasávacími filtry.
Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasá
vací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher
nasávacími filtry.

Ostatní
Sada textilních hadic

3 2.997-100.0

Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpa
dla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.

4 6.997-359.0

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k
připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla

(např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

5 2.997-201.0

Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou
funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací 
pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.

Adaptéry / Přípojky
Připojovací kus k čerpadlu vč.
zpětného ventilu, malý

Filtry
Předsazený filtr pro ponorná
čerpadla, malý
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SP 1 DIRT
1.645-500.0

1

2

3

Objednací
číslo

Cena

Hadice
Hadice PrimoFlex plus 3/4“ - 25 m

1 2.645-148.0

Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m

2 2.645-142.0

PrimoFlex 1" 1m

3 2.645-247.0
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