
Αντλία κήπου BP 3 Home
Η ισχυρή αντλία BP 3 Home με ολοκληρωμένο δοχείο αντιστάθμισης αυτόματα αντλεί το 
νερό από ολόκληρο το σπίτι.
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 Ολοκληρωμένη θερμική προστασία

 Λειτουργία προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης της 
αντλίας.

 Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι

 Ανθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής

 Εργονομική λαβή

 Εύκολο στη μεταφορά

 Ολοκληρωτική μέτρηση πίεσης

 Τέλειος έλεγχος και συντήρηση
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Αντλία κήπου BP 3 Home

Τεχνικά Στοιχεία
Order No. EUI  1.645-365.0

 4054278031477
Μεγ. ισχύς κινητήρα W 800
Μέγιστη ικανότητα άντλησης l/h 3000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού m / bar 36 / 3,6
Πίεση bar 1,7 / 2,8
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης m 7
Delivery temperature, max. °C 35
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 11,3
Διαστάσεις (L × W × H) mm 450 × 270 × 550
Σύνδεση νήματος  G1
Καλώδιο σύνδεσης H05RN-F m 1

Εξοπλισμός
 1.645-365.0
 4054278031477

Αναπόσπαστο δοχείο υπερχύλισης l 19
Ολοκληρωτική μέτρηση πίεσης  
Δυνατότητα στερέωσης  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Αντάπτορες/σύνδεσμοι

Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμο-
γής για αντλίες (αξονική / ακτινική), 
G1

1 2.997-120.0 Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) 
συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε 
συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, 
καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.



Σύνδεση αντλίας με αποτροπή 
αναρροής 3/4''

2 6.997-359.0 Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική 
στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε 
αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για 
οικιακή χρήση).



Κιτ σύνδεσης 3 6.997-358.0 Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με 
αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. 
Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την 
αντλία.


Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, 
BPP)

4 6.997-340.0


Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης 
& λάστιχο κήπου 1 «+ 3/4»

5 2.997-113.0 Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύν-
δεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην 
πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγα-
νοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίη-
ση.



Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώ-
σεις αναρρόφησης 1 "

6 2.997-115.0 Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού 
της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφη-
σης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). 
Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.



Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώ-
σεις αναρρόφησης 1 1/4"

7 2.997-116.0 Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με 
προστασία κενού) σωλήνωσης 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφη-
σης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης 
PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.



Σωλήνες

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
με το μέτρο 19mm, 3/4'', 25m

8 6.997-347.0 Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που 
μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υπο-
βρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιες αντλίες πίεσης και 
αντλίες υψηλής πίεσης.



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 
με το μέτρο, 1'', 25m

9 6.997-346.0 Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατί-
θεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 
Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα 
αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμέ-
νων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
3,5m (GP,BPE,BPP)

10 6.997-348.0 Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο 
κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. 
Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρ-
ρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.



Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, 
BPP)

11 6.997-350.0 Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός 
στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό 
πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες 
υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου 
σωλήνα αναρρόφησης.



Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, 
BPP)

12 6.997-349.0


Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
για φρεάτια σωλήνα και σωληνώ-
σεις (BPE, BPP)

13 6.997-360.0 Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας 
αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωλήνες 
στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για 
οικιακή χρήση.



Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m 14 2.997-110.0 Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρό-
φησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m 
με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή 
στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου 
και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
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Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m 15 2.997-111.0 Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού 
για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση 
εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, 
με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή 
στεγανοποίησης PerfectConnect.



1.5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλή-
νες αναρρόφησης 1" (25 mm)

16 2.997-112.0 Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρ-
ρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε 
εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. 
Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες.



Διάφορα

Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ 17 6.997-355.0 Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας 
υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες 
κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης 
από ζημιά.



Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλή-
νες G3/4

18 2.997-125.0 Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές 
αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα 
σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις 
(G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.



Φίλτρα

Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα 
αναρροής 3/4''

19 6.997-345.0 Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της 
αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες 
αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.



Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας 
αναρροής), 1''

20 6.997-342.0 Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της 
αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες 
αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.



Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας 
αναρροής) 3/4,

21 6.997-341.0 Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόλη-
ψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλή-
νες κατάλληλου μήκους.



Προφίλτρο μικρό, κυκλοφορία 
νερού 3000 l/h

22 6.997-343.0 Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις 
αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο. 

Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία 
νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)

23 6.997-344.0 

Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο 24 2.997-210.0 Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις 
ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από 
τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγα-
νοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.



Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό 25 2.997-211.0 Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας 
προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώ-
θησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών 
ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης 
PerfectConnect.
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