
 

Čerpadlo A B C D E F G H J K L M N 0 T U V X Y Z 
20-SVA-1° 225 85 235                  
20-SVA-2° 260 120 270 14 90 100 1" 170 70 26 95 130 35 12 12 85 80 100 75 30 
20-SVA-3° 295 155 305                  
25-SVA-1° 247 93 257                  
25-SVA-2° 285 131 295 16 104 100 1" 200 70 26 150 180 40 12 12 100 90 100 75 40 
25-SVA-3° 323 169 333                  
32-SVA-1° 267 112 279                  
32-SVA-2° 305 150 317 16 103 100 1 1/4" 224 65 28 160 200 40 12 16 112 100 115 90 40 
32-SVA-3° 343 188 355                  

 

Samonasávací čerpadla SVA 

Použití  
Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a 
užitkové vody do 90 °C bez mechanických ne čistot. Jsou to malá 
čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních domácích 
vodáren, v trvalých sídlištích a chatách, pro postřik zahrádek a 
všude tam, kde sací výška včetně odporů v potrubí nepřekročí 8 m. 
V provedení s mechanickou ucpávkou se také používají některé 
velikosti pro čerpání hořlavin I. - IV. třídy Je možno je použít pro 
čerpání olejů do max. kinematické viskozity 37 mm2.s-1 

 
Popis 
Čerpadla řady SVA jsou rotační, horizontální, samonasávací 
konstruovaná pro přímé spojení s hnacím motorem. Čerpadlo se 
skládá ze sacího a výtlačného tělesa, sací a výtlačné vložky, tělesa 
ložiska, víka ucpávky, hřídele s oběžnými koly a ložisek. 
Hrdlo sacího tělesa je umístěno nad osou čerpadla tak, aby čeř 
padlo bylo stále zaplněno čerpanou kapalinou. Sací těleso jí 
opatřeno nalévací a vypouštěcí zátkou. Výtlačné hrdlo je 
uspořádáno ve výtlačném tělese vertikálně. Mezi sací a výtlačné 
těleso  jsou vloženy sací a výtlačné vložky s oběžnými koly podle 
požadovaného tlaku. Tyto vložky jsou mezi sacím a výtlačným 
tělesem staženy šrouby. Hřídel čerpadla je uložen na sací straně v 
kluzném pouzdru (ložisku), které je chlazeno čerpanou kapalinou a 
na straně výtlaku v kuličkovém ložisku. Hřídel je utěsněn měkkým 
provazcovým těsněním, které je dotlačováno víkem ucpávky pomocí 
dvou šroubů nebo mechanickou ucpávkou. Čerpadla se dodávají s 
protipřírubami včetně těsnění a šroubů.  
 

Smysl otá čení 
Čerpadla řady SVA jsou levotočivá, tj. směr otáčení hřídele je proti 
směru hodinových ručiček při pohledu na čerpadlo ze strany 
pohonu. 
 

Materiálové provedení 
Sací těleso, výtlačné těleso, sací a výtlačné vložky, těleso ložiska, 
víko ucpávky a příruby jsou ze šedé litiny, oběžná kola jsou 
mosazná a hřídel z konstrukční oceli. Kluzné pouzdro je ze 
spékaného kovu. Ucpávkové těsnění a mechanická ucpávka je v 
jakosti odpovídající čerpané kapalině. 
 

Provedení čerpadel SVA 
Čerpadla řady SVA jsou stavěna pro přímý pohon elektromotorem. 
Dodávají se způsoby pohonu podle ČSN 11 0021.  
Pohon 1 - čerpadlo samotné s volným koncem hřídele. 
Pohon 9 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a elektromotorem 
na základové desce.  
Na zvláštní požadavek dodáváme 
Pohon 2 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou 
Pohon 3 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a se základovou 
                  deskou společnou pro čerpadlo a motor  
U velikosti 25, 32-SVA jsou rovněž vyráběna čerpací soustrojí v 
monoblokovém provedení 


