
* Úspora založená na čerpadle s riadením otáčiek v porovnaní s bežným čerpadlom pri prevádzke 12hodín za deň pri priemerne cene €0.12 za kWh
v bazéne s objemom asi 75m³. Aktuálna úspora závisí hlavne od miery užívania, veľkosti bazéna, času chodu čerpadla, výkonu čerpadla, otáčiek 
čerpadla, dĺžky a dimenzie pripojení, modelu čerpadla, servisných faktorov a ostatných hydraulických faktorov.

ÚSPORA ENERGIE AŽ 80%* PRE ŠTANDARDNÉ 
BAZÉNY

NOVÉ SuperFlo® VS čerpadlo prináša výraznú úsporu 
nákladov na energiu vďaka technológii riadenia otáčok 
už aj pre štandardné bazény za výhodnú cenu. 

Toto výrazné zníženie energetických nákladov až do 
80%* zároveň udrží Váš bazén žiarivo čistý a príjemný. ˇ

Čerpadlo SuperFlo® VS k Vám prichádza od uznáveného 
lídra trhu s technológiou riadenia otáčiek, ktorý má plných 
5 rokov náskok pred ostatnými výrobcami čerpadiel …
Pentair Aquatic Systems. Niet divu, že je najžiadanejšie 
zo všetkých ostatných čerpadiel s riadením otáčiek. 
Čerpadlo SuperFlo® VS má jednoduchú inštaláciu aj 
obsluhu. Okrem iného nie je potrebné inštalovať časovač.
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• prevádzaka s čerpadlom SuperFlo® VS má výrazne 
nižšie náklady vďaka technológii riadenia otáčiek, 
keďže voda prúdi s nižšou rýchlosťou.

• pre štandardné bazény je ideálne čerpadlo s 
výkonom do 1.5 hp (1,13kW)

• cenovo dostupné pre nové, ako aj výmena v 
existujúcich bazénových aplikáciach.

• jednoché intuitívne ovládanie pre užívateľa a ľahké 
programovanie aj prevádzka.

• elektrické pripojenie s jednoduchou inštaláciou a 
zapojením.

• priama výhodná náhrada za čerpadlo od Pentair typ 
Superflo® / Sta-rite™ 5P1R™.
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max rýchlosť = 3450 ozm
nadradená = 3100 ozm
rýchlosť sania = 2850 ozm
krok 1 = 2600 ozm

step 2 = 2100 ozm
step 3 = 1600 ozm najnižšia 
rýchlosť = 600 ozm
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AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

ENERGETICKY ÚSPORNÉ A PREVÁDZKOVO 
JEDNODUCHÉ

Pre majiteľov bazénov, ktorým záleží na znížení 
nákladov na energie vďaka technológii riadenia otáčok, 
je čerpadlo SuperFlo

®

VS tá správna voľba.
V porovnaní s bežnýmii jednorýchlostnými 
čerpadlami ušetrí až do 80% energie. Čerpadlo
SuperFlo® VS je vytvorené pre jednoduchú 
inštaláciu, jednoduchú prevádzku, a bezproblémový 
servis.

• Tri nastaviteľné prietokové rýchlosti plus 
nadradená rýchlosť.

• zapojenie je jednoduché a na rozdiel od iných 
čerpadiel, elektronická doska pri inštalácii nie je 
vystavená vonkajšiemu prostrediu.

• 230 voltov, 50 Hz jednofázové.
• CE značka.

zabudovaný časovač; 
nevyžaduje inštaláciu iného
externého zariadenia

grafický displej je ľahko 
čitateľný a programovanie a
obsluha je hračka

pevné, teleso motora vyrobené z
trvácneho polyméru, úplne 
zapúzdrený motor chladený 
ventilátorom (TEFC) zaručuje 
dlhoročnú bezproblémovú prevádzku 

výrobok značky Eco Select® 

Čerpadlo SUPERFLO® VS získalo 

značku Eco Select ako jeden z 

“najzelenších” zariadení z ponuky 

firmy Pentair.


