
BP 5 Home & Garden

Pompa może zasilać wodą użytkową Twój dom dostarczając ją m.in. do pralki czy WC. 
Jednocześnie może też służyć do nawadniania ogrodu. Pompa może pobierać wodę z be-
czek, cystern i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu 
możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową dbając nie tylko o zasobność portfela, ale 
także o środowisko. Pompa Home & Garden jest wysoce energooszczędna i cicha. Włącza 
się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodziel-
nie się wyłącza. Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść 
równocześnie. W wyposażoniu filtr wstępny, zawór zwrotny, zwijanie przewodu 
zasilającego oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie awarii, kontrolki 
pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki – po stronie ssącej czy po stro-
nie ciśnieniowej. Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną 
głośność pracy.
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BP 5 Home & Garden

Dane techniczne
Numer katalogowy EUI  1.645-355.0

 4039784697768
Moc maksymalna W 1000
Maks. wydajność l/h 6000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. m / bar 48 / 4,8
Wysokość tłoczenia m 8
Maks. temp. doprowadzanej wody °C 35
Ciężar bez wyposażenia kg 12,69
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 220 × 535 × 380
Gwint przyłącza  G1

Wyposażenie standardowe
 1.645-355.0
 4039784697768

Wygodny uchwyt do przenoszenia  –
Prosty montaż węża  
Filtr wstępny  –
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1  
Obsługa wyłącznika stopą bez po-
trzeby schylania się

 

z zestawem weży ssawnych  –
z zestawem do nawadniania  –
Automatyczna funkcja start/stop  
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla BP 5 Home & Garden
1.645-355.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Adaptery / przyłącza

Adapter przyłączeniowy do pomp, 
G1

1 6.997-473.0 Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży. 

Dwuwyjściowy adapter 
przyłączeniowy do pomp, G1

2 6.997-474.0 Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. 
Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) 
równocześnie.



Przyłącz węża z zaworem zwrot-
nym, mały

3 6.997-359.0 Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne 
na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową 
lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.



Zestaw przyłączeniowy, Basic 4 6.997-358.0 Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do 
pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku 
domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.



Zestaw przyłączeniowy 5 6.997-340.0 Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogro-
dowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. 
Do łatwego łączenia węża z pompą.



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 3/4" 6 6.997-347.0 Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do 
podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, 
ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp 
wysokociśnieniowych.


Wąż ssący "z metra", 1" 7 6.997-346.0



Wąż ssący do pomp, 3,5 m 8 6.997-348.0 Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do 
pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni 
jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.



Zestaw węża ssącego, 3,5 m 9 6.997-350.0 Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, 
filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp 
ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako 
przedłużenie węża ssącego.


Zestaw węża ssącego, 7 m 10 6.997-349.0



Wąż ssący do podłączenia z 
instalacją domową

11 6.997-360.0 Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż ssący do 
podłączenia pomp do studni lub instalacji domowej po stronie 
ssącej. Przeznaczony do pomp wysokociśnieniowych do 
użytku domowego.



Filtry

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 
3/4", Basic

12 6.997-345.0 Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" 
ciętym z metra. 

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 
1", Basic

13 6.997-342.0 Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" 
ciętym z metra. 

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, 
Premium

14 6.997-341.0 Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 
ciętym z metra. 

Filtr wstępny do pomp, duży 15 6.997-344.0 Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed 
cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem. 

Pozostałe

Wąż wyrównujący ciśnienie 16 6.997-417.0 Wąż wyrównujący ciśnienie do podłączenia pomp 
ciśnieniowych do systemu sztywnych rur. 

  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


