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Samonasávací čerpadlo pro čerpání čisté, užitkové nebo dešťové vody bez
abrazivních a sedimentujících látek. Vhodné pro zásobování vodou, zvyšování
tlaku vody, zalévání nebo postřik zahrad, přečerpávání a vyčerpávání. Model S
má litinové těleso a mosazné oběžné kolo. Model G má nerezové těleso,
nerezovou hřídel a oběžné kolo z termoplastu Noryl. Robustní, spolehlivé a
vysoce odolné čerpadlo s osvědčenou konstrukcí.

▪ Samonasávací povrchové čerpadlo

▪ Sací a výtlačné hrdlo G 1“

▪ Max. sací výška 8 m

▪ Max. provozní tlak 6 bar

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 1,3 m s vidlicí

Model Kód Výkon Max. průtok Max. výtlak Oběžné kolo Čerpadlo

JET S 750 2202 750 W 4 500 l/h 46 m
mosaz litina

JET S 1100 2203 1 100 W 5 400 l/h 52 m

JET G 750 3444 750 W 5 100 l/h 40 m
termoplast

Noryl
nerezJET G 1100 2204 1 100 W 6 000 l/h 48 m

JET G 1100C 2715 1 100 W 4 200 l/h 50 m

Objemové čerpadlo pro čerpání čisté vody bez nečistot a abrazivních látek.
Vhodné pro zásobování vodou, zvyšování tlaku vody, zalévání nebo postřik
zahrad, přečerpávání a vyčerpávání. Litinové těleso čerpadla, mosazné oběžné
kolo, kvalitní mechanická ucpávka. Nízká hmotnost, kompaktní rozměry a
spolehlivý provoz. Čerpadlo není samonasávací – před spuštěním je nutné zcela
zavodnit čerpadlo i sací hadici.

▪ Objemové povrchové čerpadlo

▪ Sací a výtlačné hrdlo G 1“

▪ Max. sací výška 6 m

▪ Max. provozní tlak 6 bar

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 1,3 m s vidlicí

Model Kód Výkon Max. průtok Max. výtlak Oběžné kolo Čerpadlo

PERT 370 2205 370 W 2 400 l/h 40 m
mosaz litina

PERT 750 2206 750 W 3 600 l/h 60 m

Samonasávací čerpadlo

JET S - MOSAZ JET G - NORYL

MOSAZ

Werter  JET

Objemové čerpadloWerter  PERT

JET S

JET G

PERT 370

PERT 750

čerpadla pro dům a zahradu
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Odvodňovací šroub

Mosazné oběžné kolo s ochranou
proti zatuhnutí při odstávce

Sací hrdlo 1“ se sítem

Tlakový spínač s regulací 
spínacího tlaku

Vertikální výtlačné hrdlo 1“

Horizontální výtlačné 
hrdlo 1“

Plastový podstavec

Ochrana proti chodu na sucho
s automatickým restartem

Zavodňovací šroub Kompenzační 1l tlaková 
nádoba s membránou a 
plnicím ventilkem

Hlučnost < 65 dB
Čerpací komora se zpětnou klapkou 
(není nutné zavodňovat sací hadici)

268 mm

285 mm

212 mm

11,8 kg

Vodní automat PRESS 550 je vhodný pro automatické zásobování vodou,
zavlažování, provoz postřikovačů nebo čerpání vody ze studní, jímek a
nádrží. Čerpadlo funguje plně automaticky – při otevření kohoutu se zapne
a po ukončení odběru vody se opět vypne. Díky čerpací komoře s
integrovanou zpětnou klapkou není při prvním spuštění nutné zavodňovat
sací hadici, ale stačí zavodnit pouze čerpadlo. Pro čerpání lze využít vertikální
nebo horizontální výstup. Čerpadlo je vybaveno ochranou proti chodu na
sucho s automatickým restartem po cca 1 hodině. Je-li čerpadlo delší dobu
odstaveno, řídicí jednotka ho každé 3 dny krátce sepne, aby nedošlo k
zatuhnutí oběžného kola. Membránová tlaková nádoba kompenzuje drobné
odběry a případné úniky tlaku v potrubí. Zapínací tlak lze snadno regulovat
na tlakovém spínači. Velkou výhodou čerpadla jsou kompaktní rozměry,
nízká hmotnost a provozní hlučnost pouze 65 dB.

Max. výtlak 42 m

Max. průtok 3 000 l/hod

Spínací tlak (nastavitelný) 1,5 – 3 bar

Vypínací tlak 4,2 bar

Max. sací výška 8 m

Max. provozní tlak 5 bar

Sací a výtlačné hrdlo G 1“

Výkon 550 W

Napětí 1~230 V

Objednací kód 2386

Kompaktní vodní automatWerter  PRESS  550

nejlepší poměr cena/výkon

www.werter.cz



Ponorné jednostupňové čerpadlo pro čerpání čisté nebo užitkové vody bez
pevných nečistot a abrazivních nebo sedimentujících látek. Vhodné pro
čerpání vody z kopané studny, přečerpávání a vyčerpávání nádrží, sudů nebo
bazénů, zalévání nebo postřik zahrad, provoz fontán nebo odčerpávání prostor
zatopených čistou vodou. Litinová spirální skříň s elektroforézní úpravou,
hliníkový plášť motoru, oběžné kolo z termoplastu Noryl, sací síto s antikorozní
úpravou, dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře, plovákový spínač,
litinový hadicový trn. Kompaktní a výkonné čerpadlo.

▪ Jednostupňové odstředivé čerpadlo

▪ Výtlačné hrdlo G 1“ + hadicový trn

▪ Max. ponorná hloubka 5 m

▪ Plovákový spínač

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 10 m s vidlicí

Model Kód Výkon Max. průtok Max. výtlak Hmotnost

DRAIN 550 C 3165 550 W 5 700 l/h 26 m 10 kg

DRAIN 750 C 3166 750 W 6 900 l/h 34 m 12 kg

Ponorné tlakové čerpadloWerter  DRAIN

Ponorné 3“ vřetenové čerpadloWerter  TWIST
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Model Kód Průměr Výkon Max. průtok Max. výtlak Délka kabelu

TWIST 370 - 20 m 3697

72 mm / 3“ 370 W 1 800 l/h 80 m

20 m

TWIST 370 - 30 m 3698 30 m

TWIST 370 - 40 m 3699 40 m

Ponorné vřetenové čerpadlo pro čerpání čisté nebo užitkové vody bez
pevných nečistot a abrazivních látek. Vhodné pro čerpání vody z vrtu, z
kopané studny, případně z jímky nebo nádrže. Využívá se pro zásobování
vodou, zalévání a postřik zahrad nebo pro přečerpávání a odčerpávání vody.
Hydrauliku tvoří nerezové vřeteno v pryžovém statoru, které je možné v
případě opotřebení snadno vyměnit. Plášť čerpadla z nerezové oceli.

▪ Vřetenové objemové čerpadlo

▪ Výtlačné hrdlo G 1“

▪ Max. ponorná hloubka 40 m

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 20 - 30 - 40 m s vidlicí

Snadná výměna hydrauliky

HYDRAULIKA

4 čerpadla pro dům a zahradu



Ponorné vícestupňové odstředivé čerpadlo pro čerpání čisté vody bez pevných
nečistot a abrazivních nebo sedimentujících látek. Čerpadlo je vhodné pro
čerpání vody z kopané studny, pro zásobování vodou, zavlažovací systémy,
postřik zahrad nebo odčerpávání nádrží a jímek. Motor s integrovaným
chladicím pláštěm, nerezové těleso čerpadla, nerezová hřídel, oběžná kola z
termoplastu Noryl. Součástí čerpadla je kabel se zástrčkou a plovákový spínač.
Výkonné čerpadlo z kvalitních nerezových materiálů s dlouhou životností.

▪ Vícestupňové odstředivé čerpadlo

▪ Výtlačné hrdlo G 5/4“

▪ Max. ponorná hloubka 20 m

▪ Plovákový spínač

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 18 m s vidlicí

Model Kód Průměr Výkon Max. průtok Max. výtlak Hmotnost

SUB 1100 2765
126 mm / 5“

1 100 W
5 400 l/h

66 m 19 kg

SUB 1500 2766 1 500 W 88 m 23 kg

Ponorné 5“ odstředivé čerpadloWerter  SUB

Ponorné 4“ odstředivé čerpadloWerter  SPIN

Model Kód Průměr Výkon Max. průtok Max. výtlak Hmotnost

SPIN 370 3445 98 mm / 4“ 370 W 6 000 l/h 36 m 7,4 kg

Ponorné vícestupňové odstředivé čerpadlo pro čerpání čisté vody bez pevných
nečistot a abrazivních nebo sedimentujících látek. Čerpadlo je vhodné pro
čerpání vody ze sudu, nádrže nebo IBC kontejneru, pro zásobování vodou,
zavlažovací systémy, postřik zahrad nebo provoz fontán. Motor s integrovaným
chladicím pláštěm, nerezové těleso čerpadla, nerezová hřídel, oběžná kola z
termoplastu Noryl, plastový podstavec, plastové výtlačné těleso s nerezovým
hrdlem a integrovanou zpětnou klapkou. Součástí čerpadla je kabel se
zástrčkou a plovákový spínač. K čerpadlu je možné dokoupit montážní sadu s
automatickým spínačem pro instalaci do IBC nádrže.

▪ Vícestupňové odstředivé čerpadlo

▪ Výtlačné hrdlo G 5/4“

▪ Max. ponorná hloubka 5 m

▪ Plovákový spínač

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 10 m s vidlicí

Vhodné pro IBC nádrž

4
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SET PRO IBC

nejlepší poměr cena/výkon
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Ponorné vícestupňové odstředivé čerpadlo pro čerpání vody z vrtaných studní.
Čerpadlo je určeno pro čerpání čisté vody bez písku a jiných pevných nebo
sedimentujících nečistot. Čerpadlo se využívá především pro zásobování vodou
z vrtu a pro zavlažování a postřik zahrad. S využitím chladicího pláště může být
použito i pro přečerpávání a odčerpávání nádrží a jímek.

Plášť čerpadla a motorová hřídel jsou zhotoveny z nerezové oceli. Plovoucí
oběžná kola a mezistěny jsou vyrobeny z kvalitního termoplastu Noryl. Motor
čerpadla je chlazený zdravotně nezávadným potravinářským olejem a je
vybaven kompenzační membránou. Výtlačné těleso a sací mezikus jsou
vyrobeny z mosazi. Součástí výtlačného hrdla je integrovaný zpětný ventil.
Čerpadlo je vybaveno spínací skříní s rozběhovým kondenzátorem a tepelnou
ochranou – v případě poškození kondenzátoru není nutné vytahovat čerpadlo z
vrtu. Součástí čerpadla je zdravotně nezávadný elektrický kabel o délce 30
nebo 40 m. Čerpadlo není vhodné pro provozování s frekvenčním měničem.

Model Kód Průměr čerpadla Max. výtlak Max. průtok Výkon Délka kabelu

DEEP 3-1.8-14 3250

78 mm / 3“

60 m 3 000 l/h 370 W 30 m

DEEP 3-2.5-20 2770 83 m 4 200 l/h 750 W 40 m

DEEP 3-2.5-25 2772 104 m 4 200 l/h 1 100 W 40 m

DEEP 4-2-8 3251

102 mm / 4“

58 m 3 600 l/h 370 W 30 m

DEEP 4-3-11 2774 81 m 5 280 l/h 750 W 40 m

DEEP 4-2-16 3252 117 m 3 600 l/h 750 W 40 m

Ponorné čerpadlo do vrtuWerter  DEEP

Mosazné výtlačné hrdlo

Tlaková regulační 
membrána

Olejem chlazený 
elektromotor

Plovoucí oběžná kola a 
mezistěny z Norylu

Nerezový plášť čerpadla

Nerezová hřídelová spojka

Nerezová hřídel

Integrovaná zpětná klapka

Spínací skříň s rozběhovým 
kondenzátorem a tepelnou 

ochranou

Nerezový sací 
mezikus

Nerezový plášť motoru

Max. ponor 70 m pod hladinu

Napětí 1~230VExterní spínací skříň

Délka kabelu 30 – 40 m

4
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Model
Provozní 

rozsah*

m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 4.2

l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70

DEEP 3-1.8-14 59 – 23 m

H(m)

60 59 59 57 54 51 46 40 32 23 - - - -

DEEP 3-2.5-20 82 – 39 m 83 83 83 82 79 77 73 69 63 57 49 39 27 -

DEEP 3-2.5-25 102 – 49 m 104 104 103 102 99 96 92 86 79 71 61 49 34 -

DEEP 4-2-8 55 – 22 m 58 56 55 54 52 50 46 43 38 34 27 21 15 -

DEEP 4-3-11 78 – 43 m 81 80 79 78 78 77 75 72 68 64 60 55 49 37

DEEP 4-2-16 113 – 49 m 117 114 113 111 106 102 96 94 80 71 58 47 35 -

DEEP 3-1.8-14 3-2.5-20 3-2.5-25 4-2-8 4-3-11 4-2-16

Max. čerpací výkon 50 l/min 70 l/min 60 l/min 88 l/min 60 l/min

Jmenovitý čerpací výkon 30 l/min 41 l/min 33 l/min 50 l/min 33 l/min

Max. dopravní výška 60 m 83 m 104 m 58 m 81 m 117 m

Min. dopravní výška 23 m 39 m 49 m 22 m 43 m 49 m

Rozsah dopravní výšky 59 – 23 m 82 – 39 m 102 – 49 m 55 – 22 m 78 – 43 m 113 – 49 m

Max. hloubka ponoru 70 m

Výtlačné hrdlo G 1“ G 5/4“

Čerpaná kapalina čistá voda bez písku a nečistot  ● max. teplota 40 °C  ● max. podíl pevných částic 50 mg/l  ● pH 6,5 – 8,5

Max. příkon P1 756 W 1 338 W 1 845 W 880 W 1 300 W 1 680 W

Jmenovitý výkon P2 370 W 750 W 1 100 W 370 W 750 W 750 W

Napětí, frekvence 1~230V, 50Hz

Povolený počet startů max. 20 startů za hodinu

Jmenovitý proud 3,3 A 6 A 8,4 A 4,2 A 7,3 A 8,3 A

Kondenzátor 20 μF 35 μF 45 μF 15 μF 25 μF 25 μF

Tepelná ochrana motoru 4 A 6 A 9 A 6 A 9,5 A 8,3 A

Kabel (čerpadlo–skříň) RVV 4*1.5 RVV 4*2.5 RVV 4*1.5

Kabel (skříň–napájení) H05VV-F 3*1.5 – vidlice 3*2.5 – volný H05VV-F 3*1.5 – vidlice

Max. vnější průměr 78 mm 102 mm

Celková výška čerpadla 865 mm 1 176 mm 1 425 mm 724 mm 853 mm 972 mm

Výška hydraulické části 514 mm 752 mm 916 m 400 mm 484 mm 603 mm

Hmotnost bez kabelu 8 kg 10,5 kg 13 kg 12,2 kg 14,8 kg 16 kg

Hydraulický výkon

Technické parametry

* Povolený rozsah dopravní výšky, ve kterém smí být čerpadlo provozováno (včetně tlakových ztrát)

nejlepší poměr cena/výkon
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Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod s obsahem měkkých
nečistot neabrazivního charakteru. Vhodné pro odčerpávání splašků z jímek a
septiků, šedé odpadní vody z domácnosti, odpadní vody z biologických čističek,
vody s obsahem bahna a drobných nečistot. Robustní litinové těleso čerpadla,
litinové vířivé oběžné kolo (Vortex), nerezový plášť motoru, mechanická
ucpávka v olejové komoře, plovákový spínač, hadicová přípojka. Výkonné a
odolné čerpadlo s vysokou průchodností nečistot.

▪ Kalové čerpadlo s volným průchodem

▪ Výtlačné hrdlo G 2“ + hadicový trn

▪ Max. hloubka ponoru 5 m

▪ Jmenovitý výkon do 1,1 kW

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 5 m s vidlicí

Model Kód Výkon Max. průtok Max. výtlak Průchodnost Hmotnost

SEWT 550 2209 550 W 18 000 l/h 10 m 40 mm 16 kg

SEWT 1100 2210 1 100 W 27 000 l/h 13 m 45 mm 22 kg

Ponorné kalové čerpadlo s řezákem pro čerpání odpadních vod s obsahem
měkkých nečistot neabrazivního charakteru. Vhodné pro odčerpávání splašků
z jímek a septiků, šedé odpadní vody z domácnosti nebo odpadní vody z
biologických čističek. Litinové řezací zařízení rozmělní měkké nečistoty a
usnadní tak jejich odčerpání. Robustní litinové těleso čerpadla, litinové
dvoukanálové oběžné kolo, nerezový plášť motoru, mechanická ucpávka v
olejové komoře, plovákový spínač, kolenová hadicová přípojka s maticí pro
snadnou instalaci. Výkonné a odolné čerpadlo.

▪ Kalové čerpadlo s řezákem

▪ Výtlačné hrdlo G 2“ + hadicový trn

▪ Max. hloubka ponoru 5 m

▪ Jmenovitý výkon do 1,1 kW

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 8 m s vidlicí

Ponorné kalové čerpadloWerter  SEWT

Ponorné kalové čerpadlo s řezákemWerter  CUTTER

Vířivé oběžné kolo

Model Kód Výkon Max. průtok Max. výtlak Hmotnost

CUTTER 1100 2767 1100 W 14 000 l/h 12 m 21,5 kg

Výtlak  DN 50

Litinový řezák

Výtlak  DN 50

8 čerpadla pro dům a zahradu



Vodárna s frekvenčním měničemWerter  FRED 750

Čtyřstupňové povrchové čerpadlo s frekvenčním měničem. Frekvenční měnič
automaticky zapíná a vypíná čerpadlo a zároveň plynule reguluje jeho výkon
podle skutečné spotřeby vody v soustavě. Pokud se v systému zvýší odběr
vody (např. otevření dalšího kohoutu), frekvenční měnič zvýší otáčky motoru
tak, aby se zvýšilo množství dodávané vody. Při snížení odběru vody se naopak
výkon čerpadla sníží. Díky tomu je v celém systému udržován konstantní tlak
vody a dochází k výrazné úspoře energie. Frekvenční měnič zároveň chrání
čerpadlo proti chodu na sucho, proti přetížení a proti elektrickým chybám.

▪ Čerpadlo s frekvenčním měničem

▪ Sací a výtlačné hrdlo G 1“

▪ Max. sací výška 8 m

▪ Max. provozní tlak 8 bar

▪ Napětí 1~230V

▪ Kabel 1,3 m s vidlicí

Model Kód Výkon Max. průtok Max. výtlak Provozní rozsah

FRED 750 3106 750 W 9 000 l/h 45 m 10 - 40 m

Příslušenství

▪ Automatický spínač čerpadla

▪ Vertikální vstup / horizontální výstup

▪ Nastavitelný zapínací tlak 1-3,5 bar

▪ Automatický spínač čerpadla

▪ Vstup i výstup v jednom směru

▪ Lze instalovat vertikálně i horizontálně

▪ Ocelová konzole, trubka se spojkami, mosazné hrdlo, těsnění

▪ Na hrdlo je možné instalovat automatický spínač HYDRON

▪ Určeno pro čerpadlo Werter SPIN 370

Werter HYDRON

Werter PRESCO

Montážní sada pro IBC

3
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▪ Elektronické oběhové čerpadlo pro topné systémy

▪ Vysoce účinné a úsporné – min. příkon 4,5 W (EEI ≤ 0,20)

▪ Automatická regulace výkonu podle aktuální potřeby

▪ Pět provozních režimů

o AUTO – automatická adaptace čerpadla

o Variabilní diferenční tlak – radiátorové vytápění  (2 stupně)

o Konstantní diferenční tlak – podlahové vytápění (2 stupně)

o Pevné otáčky – 3 rychlosti

o Automatický noční režim

▪ Elektronicky komutovaný motor odolný proti zablokování

▪ Displej se zobrazením aktuálního příkonu a chybových stavů

▪ Snadná instalace, jednoduché ovládání

▪ Možnost změny polohy motorové skříně

▪ Funkce samočinného odvzdušnění  čerpadla

▪ Součástí jsou převlečné matice, těsnění a kabel s vidlicí

Model Kód Max. výtlak Závit
Vestavná 

délka

Max. provozní 

tlak

Max. teplota 

kapaliny

Max. teplota

okolí

INVERT 25-4-180 2711 4 m
G 6/4“ 180 mm 10 bar 110°C 40°C

INVERT 25-6-180 2712 6 m

Včetně kabelu a přípojek

Elektronické oběhové čerpadloWerter  INVERT

▪ Elektronické oběhové čerpadlo pro topné systémy

▪ Vysoce účinné a úsporné – min. příkon 4,5 W (EEI ≤ 0,20)

▪ Možnost automatické regulace výkonu nebo pevných otáček

▪ Dva provozní režimy

o Regulace otáček podle variabilního diferenčního tlaku (3 stupně)

o Pevné otáčky motoru bez automatické regulace (3 stupně)

▪ Elektronicky komutovaný motor odolný proti zablokování

▪ LED diody zobrazují nastavený provozní režim

▪ Snadná instalace, jednoduché ovládání jedním tlačítkem

▪ Možnost změny polohy motorové skříně

▪ Možnost ručního odvzdušnění čerpadla přes odvzdušňovací šroub

▪ Součástí jsou převlečné matice, těsnění a kabel s vidlicí

Model Kód Max. výtlak Závit
Vestavná 

délka

Max. provozní 

tlak

Max. teplota 

kapaliny

Max. teplota

okolí

DUO 25-4-180 3448 4 m
G 6/4“ 180 mm 10 bar 110°C 40°C

DUO 25-6-180 3449 6 m

Včetně kabelu a přípojek

Elektronické oběhové čerpadloWerter  DUO

ErP READY
EEI  0,20

ErP READY
EEI  0,20
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Inteligentní cirkulační čerpadlo pro TUVWerter  CIRC  120

Inteligentní oběhové čerpadlo pro cirkulaci teplé užitkové vody
v rodinných domech. Zajišťuje okamžitou dodávku teplé vody
bez čekání, a to při maximálně úsporném a efektivním provozu.
Čerpadlo průběžně monitoruje teplotu vody v rozvodu a spouští
cirkulaci pouze v případě potřeby.

▪ Automatické spouštění čerpadla podle teploty vody

▪ Nastavení časových intervalů pro provoz čerpadla

▪ Manuální spuštění přes vodovodní baterii nebo ovladač

▪ Posílení průtoku vody v případě více odběrů najednou

▪ Snadné a přehledné nastavení pomocí dotykového displeje

Okamžitá dodávka teplé vody

Max. výtlak [Hmax] 12 m

Max. průtok [Qmax] 16 l/min

Vestavná délka 150 mm

Připojovací závit G 1/2“

Max. příkon 55 W

Teplota média 0°C – 70°C

Napětí 230 V

Objednací kód 2637

Provozní režimy

Časový režim

Uživatel nastaví časové intervaly, ve kterých má být v průběhu dne zajištěna dodávka teplé vody (např. 6-8h, 11-13h, 18-21h).

Čerpadlo v těchto intervalech monitoruje teplotu vody ve vratném potrubí a pokud teplota klesne o 5°C pod nastavený limit, spustí

cirkulaci. Tím je zajištěna stabilní dodávka teplé vody, a to pouze v době, kdy je obvykle spotřebovávána. Časový režim se

automaticky deaktivuje, pokud během 24 hodin nedošlo k žádnému odběru vody. Po dalším odběru se opět automaticky aktivuje.

Průtokový režim

Pokud je aktivován časový režim, ale uživatel potřebuje teplou vodu v jiné době, než je nastavena v časovém režimu (např. v

10h), stačí na 2-6 vteřin kdekoliv v domě otevřít přívod teplé vody. Čerpadlo pozná, že v systému dochází k průtoku teplé vody,

vyhodnotí teplotu ve vratném potrubí a pokud je o 5°C nižší než nastavený limit, okamžitě spustí cirkulaci. Čerpadlo tak v případě

potřeby zajišťuje plynulou a rychlou dodávku teplé vody i mimo časové intervaly natavené v časovém režimu.

Manuální provoz

V případě potřeby může uživatel také spustit čerpadlo kdykoliv manuálně. Součástí čerpadla je bezdrátový ovladač s dosahem

cca 15 metrů. Po stisknutí tlačítka na bezdrátovém ovladači čerpadlo nejprve vyhodnotí teplotu vody a pokud je nízká, spustí

cirkulaci. Čerpadlo lze také spustit stisknutím tlačítka přímo na ovládacím panelu čerpadla. V tomto případě se cirkulace spustí

okamžitě bez ohledu na teplotu vody ve vratném potrubí (vynucený chod např. pro otestování čerpadla).

Funkce

Nastavení teploty V rozmezí 20-60°C je možné nastavit cílovou teplotu ve vratném potrubí (tovární nastavení 42°C).

Max. doba chodu
Podle délky potrubí je možné nastavit maximální dobu chodu čerpadla, a to v rozmezí 1-10 minut (tovární nastavení 1 min).

Čerpadlo je v provozu dokud nedojde ke zvýšení teploty na stanovený limit, nebo dokud neuplyne maximální doba chodu.

Časová prodleva
Pro zamezení častému spínání čerpadla je nastavena minimální doba, která musí uplynout od vypnutí čerpadla do jeho dalšího

startu. Během této doby zůstane čerpadlo vypnuté. Prodlevu lze nastavit v rozmezí 1-20 minut (tovární nastavení 5 minut).

Posilovač průtoku
Pokud v soustavě dochází k hromadnému odběru vody a celkový průtok je vyšší než 3,5 l/min, čerpadlo se automaticky zapne a

spustí cirkulaci. Tím je zajištěn dostatečný průtok a rychlá dodávka teplé vody ve všech odběrných místech.

Rychlost otáček V závislosti na délce instalace je možné čerpadlo provozovat ve dvou rychlostních stupních (tovární nastavení I. stupeň).

Ochrana zamrznutí Čerpadlo monitoruje teplotu vody v soustavě a pokud hrozí zamrznutí potrubí, spustí ochrannou cirkulaci teplé vody.

Dotykový displej Displej čerpadla zobrazuje aktuální teplotu vody, nastavené parametry, chybové stavy a indikuje chod čerpadla a provozní režim.

Spořič displeje Pokud není čerpadlo v provozu, displej čerpadla se vypne a znovu se zapne po spuštění čerpadla nebo dotykem displeje.

Tovární nastavení Čerpadlo je možné kdykoliv vrátit do továrního nastavení.

nejlepší poměr cena/výkon
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WERTER nabízí spolehlivá a cenově dostupná čerpadla pro dům a zahradu. Využíváme
prověřené konstrukce, kvalitní materiály a profesionální výrobní postupy k tomu,
abychom našim zákazníkům nabídli čerpadla s nejlepším poměrem cena / výkon.

Výhradním distributorem čerpadel Werter je společnost Aquafam a.s. Jsme specializovaným
dodavatelem čerpací techniky pro domácí i průmyslové aplikace. Werter je naše privátní
značka čerpadel pro dům a zahradu. Vytvořili jsme ji, abychom našim zákazníkům mohli
nabídnout čerpadla, která detailně známe a kterým 100% věříme. Naší filozofií je, že chceme
nabízet spolehlivá čerpadla za dostupnou cenu, která bychom si sami bez obav koupili. Při
jejich vývoji jsme využili naše technické znalosti a reálné zkušenosti z oboru čerpací techniky.
Vybrali jsme spolehlivého čínského výrobce, kterého jsme důkladně prověřili a
spolupracujeme s ním dlouhodobě. Díky tomu dokážeme průběžně kontrolovat kvalitu
výroby a můžeme garantovat, že naše čerpadla vždy nabízí nejlepší poměr cena / výkon.

Čerpadla s nejlepším poměrem cena/výkon

Technické změny vyhrazeny. Prodloužená záruka 3 roky se nevztahuje na příslušenství.

Fotografie v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Skutečné barevné provedení výrobků se může lišit.

Max. průtok představuje hodnotu při nulové dopravní výšce. Max. výtlak představuje hodnotu při nulovém průtoku (závěrný bod).

Název značky Werter a logo Werter jsou registrovanou ochranou známkou, jejímž vlastníkem je Aquafam a.s. CZ-23-05

 Osvědčená a spolehlivá konstrukce

 Kvalitní materiály s dlouhou životností

 Profesionální výrobní postupy

 Prodloužená záruční lhůta 3 roky

 Dostupné náhradní díly za nízkou cenu

 Autorizovaný záruční a pozáruční servis

Aquafam a.s., Kolbenova 985/11a, 190 00 Praha 9

20 770 870  • info@werter.cz

www.aquafam.cz
Kde koupit

www.werter.cz/prodejci

Přehled autorizovaných 
prodejců a e-shopů

On-line katalog

www.werter.cz/katalog

Ceny, aktuální dostupnost, 
návody a technické specifikace

Distribuce pro ČR
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