
Špičková technologie pro  
zdravotně-technické instalace

Budoucnost začíná již dnes: s naším komplexním sortimentem čerpadel a armatur a také s řešeními automatiza-

ce a pohonů, vše v nových dimenzích. Perfektně přizpůsobený sortiment vysoce účinných komponent a nabídka 

servisu, pokrývající veškeré požadavky i velikosti budov – od rodinného domu až po letiště. Seznamte se s další 

generací výrobků pro zdravotně-technické instalace. Vše od jediného dodavatele: pouze od KSB.

Ponorná čerpadla na znečištěnou vodu

Technická data Ama-Drainer  Ama-Porter, Amarex N

Průtok max. 50 m3/h max. 190  m³/h

Dopravní výška max. 24 m max. 49 m

Použití Odvodňování zatopených sklepů, snižování hladiny 
podzemní vody, dešťová voda, drenáž, bazénová 
technika, znečištěná voda s příměsí oleje

Kalová čerpadla na splašky, fekálie,  
dešťovou vodu

 Naše technologie. Váš úspěch.
Čerpadla n Armatury n Servis
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mini-Compacta, Compacta
Q max. 140 m3/h
H max. 24 m 

Použití: Komplexní přečerpávací box na splašky, fekálie, agresívní vodu 
a kondenzát. Pro veškeré velikosti objektů od rodinných domů až 
po nákupní centra, hotely apod.

Evamatic-Box, CK 800, CK 1000
Q max. 50 m3/h
H max. 30  m 

Použití: Komplexní přečerpávací šachta na splašky, fekálie, dešťovou vodu. 
Univerzální provedení pro umístění uvnitř nebo vně objektu (Evamatic-
Box), resp. pouze k umístění vně objektu pod úroveň  terénu. Pro rodinné 
domy až středně velké objekty, případně pro tlakovou kanalizaci (CK 800).
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Doporučené armatury

PŘEČERPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ NA ODPADNÍ VODU   

Ama-Drainer-Box
Q max. 46 m3/h
H max. 24  m 

Použití: Komplexní přečerpávací box na mírně znečistěnou splaškovou 
vodu (tzv. šedá voda), vodu s příměsí olejů (autoservisy, myčky aut), 
agresívní vodu a kondenzát.

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU 

IXO N, IXO-Pro, Upachrom
Q max. 18 m3/h
H max. 600  m 

Použití: Ponorná čerpadla do vrtaných nebo kopaných studní 
na pitnou, užitkovou nebo dešťovou vodu. Možnost horizontální 
instalace do nádrže (Upachrom). Provedení s vestavěným tlakovým 
spínačem (Ixo-Pro).

ZAHRADNÍ ČERPADLA A DOMÁCÍ VODÁRNY   

Multi-Eco-Pro, Multi-Eco-Top
Q max. 8 m3/h
H max. 54  m 

Použití: Samonasávací čerpadlo pro dům a zahradu, s vestavěným 
tlakovým spínačem, případně tlakovou nádobou (Multi-Eco-Top). Nízká 
hlučnost, vysoká účinnost.

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE   

 Delta-Compact, Hya-Solo, Delta Vital, Hya-Eco VP, Hyamat SVP
Q max. 660 m3/h
H max. 160  m 

Použití: Automatické tlakové stanice pro veškeré velikosti objektů 
od rodinných domů až po mezinárodní letiště. Provedení 
s frekvenčními měniči, vysoká účinnost, široké možnosti napojení 
na řídící systémy budov.

BOAX-B Sisto-16 RGA Cobra BOA-RPL BOA-Compact EKGBOAX-S/-SF
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