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Samočrpalna trimembranska črpalka za črpanje vode, ki 
jo potrebujete za vzdrževanje in polnjenje različnih 
bojlerjev (električnih, pretočnih..). Primerna je tudi za 
uporabo npr. na čolnih, jahtah,... Črpalka ima vgrajen 
nepovratni ventil in je termično zaščitena pred 
preobremenitvijo. Poleg tega pa ima že vgrajeno tlačno 
stikalo, kar pomeni, da se pri določenem pritisku vključi in 
izključi. Tehnični podatki: 12 V napajanje v vozilih, plovilih 
$ Kabel premera 1,5 mm $ Samočrpanje do višine 2,5 m 
$ Pretok maksimalno 7 litrov / minuto $ Izklop pri pritisku 
1,4 bara $ Maksimalna poraba toka 4 A $ Varovanje pred 
suhim tekom $ Maksimalno lahko črpalka deluje 10 minut, 
nato mora prav toliko časa mirovati $ Maksimalna 
temperatura tekočine, ki jo črpa je 54 stopinj Celzija $ 
Velikost (D x Š x V) 197 x 127 x 113 mm $ Teža 1,8 kg. 
 
 
 
PPoommeemmbbnnii  nnaassvveettii  kk  uuppoorraabbii  

1. Nikoli ne uporabljajte črpalke, kadar je v okolici nevarnost eksplozije. Iskre lahko povzročijo eksplozijo. 
2. Tlak ob delovanju ne sme presegati predpisane vrednosti. 
3. Napake na vhodni strani (npr. nič vode v rezervoarju) lahko povzročijo škodo na črpalki. 
4. Motor je opremljen z avtomatičnim varovanjem pred preobremenitvijo. Dokler je črpalka priključena na 

električni tok, pazite, da začne motor (po ohladitvi) pravilno ponovno delovati. 
 
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za 
katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. 
Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri 
naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 

potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen 
način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš 
naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske 
odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo 
poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven 
garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad 
Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


