
Poz.č. Součásti Materiál (str.98)

13.60 Těsnící koužek
14.02 Plášť čerpadla
16.00 Sací těleso
20.00 Tlakové těleso Chrom-nikl ocel25.02 Těleso článku 1.4301 EN 10088 (AISI 304)28.00 Oběžné kolo
34.01 Spodní kryt
34.02 Horní kryt
64.15 Distanční vložka
64.00 Hřídel čerpadla Chrom-nikl ocel

Zátka 1,4305 EN 10088 (AISI 303)
64.10 Ložisková vložka Nekorodující nerez karbon/
25.03 Ložisko v tělese článku Al2O3
36.00 Mechanická ucpávka

ISO 3069 - KU Tvrdý kov/Karbon / EPDM.

14.54 Těsnící kroužek PTFEna oběžných kolech
O-rings NBR
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Vertikální článková in-line čerpadlaMXVMXV
Konstrukce
Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího 
a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line).
Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány 
čerpanou kapalinou.
Čerpadlo je opatřeno axiálním ložiskem a vložkou umožňující
použití jakéhokoliv standardního motoru v provedení V1.

Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro čistou neabrazivní a nevýbušnou kapalinu bez pevných
nebo nitkových příměsí (na požádání s úpravou těsnících 
materiálů).
Universální čerpadlo pro domácí a průmyslové použití, 
pro tlakové stanice, hasicí systémy, vysokotlaké myčky, pro 
zavlažování, pro zemědělství a pro sportovní zařízení.

Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -15 °C až do +110 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Max. povolený tlak v tělese čerpadla: 25 bar.

Motor
Standard: indukční motor, 50 Hz, typ konstrukce IM V1
(IEC 34-7), třída izolace F (IEC 85), stupeň krytí IP 55
(IEC 529), třífázový, jmenovité napětí: až do 3 kW 230/400 V
(IEC 38); od 4 kW 400/690 V (IEC 38).

Jmenovité otáčky (50 Hz): MXV = 2900 1/min.
MXV4 = 1450 1/min.

Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou 
z chrom-nikl nerez oceli.

Materiálové provedení

Čerpadlo se závitovými hrdly (G).
Čerpadlo se přírubovými hrdly (F).
Čerpadlo bez motoru.
Čerpadlo se standardním motorem.

S protipřírubou z chrom-nikl oceli.
O-rings FMP.
Dodatečné mechanické těsnění.
Čerpadlo s motorem dle výběru zákazníka (je-li k dispozici).
Jednofázový motor 230 V, až do 2,2 kW.
Jiné napětí. Frekvence 60 Hz.
Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

Varianty (třeba upřesnit při objednávce)

Další varianty (na požádání)

MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48

Poz.č. Součásti A (standard) N(str.98)

14.00 Těleso čerpadla Litina Cr-Ni ocel

34.02 Horní kryt GJL 250 EN 1561 1.4301 EN 10088
(AISI 304)

14.02 Plášť čerpadla
25.02 Těleso článku Chrom-nikl ocel
28.00 Oběžné kolo 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
64.15 Distanční vložka
64.00 Hřídel čerpadla Chrom-nikl ocel

Zátka 1,4305 EN 10088 (AISI 303)
64.10 Ložisková vložka/ Nekorodující-neoxidující karbon/
25.03 Ložisko v tělese článku Al2O3
36.00 Mechanická ucpávka

ISO 3069 - KU Tvrdý kov/Karbon / EPDM

14.54 Těsnící kroužek 
na oběžných kolech PTFE

O-rings NBR

Čerpadlo bez motoru.
Čerpadlo se standardním motorem.

Čerpadlo se štítem v nerez oceli (N).
O-rings FMP.
Dodatečné mechanické těsnění.
Čerpadlo s motorem dle výběru zákazníka (je-li k dispozici).
Jiné napětí. Frekvence 60 Hz.
Čerpadlo s podstavcem pro horizontální instalaci (H1o H2).
Souprava/kit podstavce pro horizontální instalaci.
Protipříruby k přeplátování UNI 6083 PN 25 (ocel).
Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

Varianty (třeba upřesnit při objednávce)

Další varianty (na požádání)

Směr rotace: ve směru hodinových ručiček od motoru. Směr rotace: ve směru hodinových ručiček od motoru. 

Vnitřní součásti v kontaktu s kapalinou jsou z chrom-nikl nerez oceli.
Těleso čerpadla a horní kryt je z litiny (na požádání z nerez oceli).

12

Materiálové provedení
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Vertikální článková in-line čerpadla MXVMXV

Označení

MXV 25-205    G *
Série
DN hrdla v mm
Jmenovitý průtok v m3/h (n = 2900 1/min)
Počet stupňů

Konstrukční varianty
kódové označení speciální ucpávky (bez označení =ucpávka standard)
hrdla se závitem                                                               G
hrdla s přírubou                                                                F
s motorem (nebo bez motoru)
* bez dalších označení=s motorem standard

MXV 25-2

Zapojení hadic

Vyměnitelné součásti

Počet
stupňů

Těleso článku 
s ložiskem

Velikost čerpadla

MXV - MXV4

Instalace

Vertikální instalace
(Standard).

Čerpadlo se závitovými hrdly
hadice jsou zašroubovány 
do hrdel

Čerpadlo se závitovými hrdly
hadice s objímkou
(k dostání v obchodě)

Čerpadlo se přírubovými hrdly:
hadice s protipřírubou

Horizontální instalace. Varianta H1:
nasávání z levé strany,
výtlak na pravé straně

Varianta H2:
nasávání z pravé strany,
výtlak na levé straně
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Křivka výkonů a vlastností  n ≈ 2900  1/min

Vertikální článková in-line čerpadlaMXVMXV 25-225-2

Výkony platí pro čistou studenou vodu 
bez obsahu plynu.
Pro hodnotu NPSH se doporučuje 
bezpečnostní rozpětí o + 0,5 m.
Tolerance v souladu s ISO 9906, příloha A.

Hodnoty tlaku a výkonu odpovídají kapalinám
o hustotě ρ = 1,0 kg/dm3 a kinematické 
viskozitě ν = max 20 mm2/sec.

Pst= výkon jednoho stupně

Model čerpadla Výkon motoru
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Rozměry a váha
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Vertikální článková in-line čerpadla MXVMXV
25-225-2
32-432-4
40-840-8

Protipříruby z nerez oceli

Příruby EN 1092-2  PN 25 - 40

(1) Plnění          (2) Výpust

(3) Svorkovnice v pozici standard (další možné pozice s otočením motoru o 90° nebo 180°)          (4) MXV (F) = MXV (G) + 1kg          (5) S motorem standard (6) Čistá váha

Čerpadlo
hrdla 

se závitem
hrdla 

s přírubou

bez 
motoru

s 
motorem

Motor
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