
BP 3 Home & Garden
Помпата за дом и градина с дълъг живот и висока мощност BP 3 Home & Garden е 
идеалното решение за напояване на градината или за водоснабдяване на домакин-
ството, например с дъждовна вода.
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 Лесна за използване в дома и градината

 Надеждно захранване на къщата, както и напояване на 
градината с постоянно налягане.

 Безопасна и надеждна

 Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита 
срещу сух ход.

 Автоматичен старт/стоп

 Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от 
нуждите.

 Оптимално засмукване

 Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, 
например от цистерна. BP
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BP 3 Home & Garden

 Перфектна за дома и градината
 Изключително дълъг експлоатационен живот

Технически данни
№ за поръчка EUI  1.645-353.0

 4039784697744
Максимална мощност на двигателя W 800
Максимален дебит l/h < 3300
Максимална височина на работа/
налягане

m / bar 40 / 4

Височина на засмукване m 8
Температура на работа °C 35
Тегло без аксесоари kg 10,19
Размери (Д х Ш х В) mm 230 × 540 × 373
Свързваща резба  G1
Свързващ кабел H07RN-F m 1,85
Напрежение V 230 – 240
Честота Hz 50

Оборудване
Оптимизирани съединителни щу-
цери

  Въртящи се гумирани крачета за 
редуциране на шума

 

Защита срещу сух ход  
Голям накрайник за пълнене  
Адаптер за свързване за помпа G1  
Удобен крачен прекъсвач  
Функция за автоматичен старт/стоп  
Вкл. предфилтър и възвратен 
клапан

 

Ергономична дръжка за носене  
Система за съхранение на кабела  
Показател за грешка  
Два изхода за вода  
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Цена

Адаптери / връзки

Адапторна връзка 1 6.997-473.0 С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна 
резба може да бъде свързана бързо и безопасно към 
водна връзка.



Двупътен адаптер за свързване 
на помпи, G1

2 6.997-474.0 С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с 
вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно 
към две водни връзки.



Присъединителен накрайник на 
помпата, вкл. обратен клапан, 
малък

3 6.997-359.0 Присъединителният накрайник на помпата с обратен 
клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на 
смукателните маркучи към помпата (напр. градински 
помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и 
хидрофори).



Комплект за свързване на марку-
чи

4 6.997-358.0 Присъединителен комплект за свързване на маркучи за 
вода към градински помпи, домашни помпи за високо 
налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване 
на маркуча и помпата.



Присъединителен комплект 
Premium

5 6.997-340.0 Присъединителен комплект за свързване на маркучи за 
вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопро-
водни помпени системи. За лесно свързване и перфектно 
съединяване на маркуча и помпата.



Адаптер за смукателен и градин-
ски маркуч 1 "+ 3/4"

6 2.997-113.0 Адаптерът за крана може да се използва за свързване на 
смукателни и градински маркучи към нагнетателната и 
смукателна страна на помпите. Принципът на уплътнява-
не PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване.



Адаптор за 1 цол (25 mm) смука-
телна тръба

7 2.997-115.0 Вакуумно-защитена връзка за помпи на смукателната 
страна за безрезбова тръбна връзка (съвместима с диа-
метъра на тръбата PE 1) работи на принципа на уплътне-
ние- PerfectConnect.



Адаптор за 1 1/4" смукателна 
тръба

8 2.997-116.0 Вакуумно защитена връзка позволяваща да се свърже 
тръбопровод 1 1/4 "към смукателната страна на помпата. 
Работи на принципа PerfectConnect уплътнение за на-
деждно запечатване.



Свързващ адаптор за помпи 9 2.997-120.0 Свързващият адаптер PerfectConnect (аксиален / радиа-
лен) свързва помпите Kärcher с вътрешна резба G1 и 
аксесоари от други производители, както и с по-старите 
аксесоари на Kärcher.



Смукателни маркучи

Смукателен маркуч, 25 метра 10 6.997-347.0 Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър 
за индивидуално регулиране на дължината и за свързва-
не към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, 
както и към сградна водопроводна помпена инсталация и 
хидрофори.


11 6.997-346.0



Смукателен маркуч 12 6.997-348.0 Готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч 
за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни 
помпени системи. Подходящ и за удължител на смукател-
на гарнитура или за използване със смукателен филтър.



Смукателен маркуч, 3,5 m 13 6.997-350.0 Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум 
спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, 
хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. 
Идеален като удължение на смукателен маркуч.


Смукателен маркуч, 7 m 14 6.997-349.0



Смукателен маркуч за тръбопро-
води

15 6.997-360.0 Готов за свързване, устойчив на вакуум смукателен мар-
куч за свързване на помпи при кладенци или тръбопрово-
ди към смукателната страна. За помпи за високо налягане 
за дома.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     
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Артикулен н-р Цена

Смукателен комплект, 3.5 m 16 2.997-110.0 Готов за свързване: Комплектът за засмукване, включващ 
3.5 м смукателен маркуч, смукателен филтър, възвратен 
клапан, както и бързо и надежно свързване 
PerfectConnect. Идеален за градински помпи и снабдяване 
на домакинства с вода.



Смукателен комплект, 7,0 m 17 2.997-111.0 Идеален смукателен комплект за градински помпи и сер-
визно водоснабдяване в домакинството. Включва 
засмукващ маркуч с дължина 7 метра, който е готов за 
свързване, с вакуумен филтър, възвратен клапан и прин-
цип на запечатване PerfectConnect.



1,5 м Смукателен комплект за 1" 
(25 mm)

18 2.997-112.0 1.5 м смукателен комплект с вакуумно-защитен засмукващ 
маркуч за свързване на помпи към 1 " тръбопроводи, 
готов за свързване. Идеален за бустер помпи и домашни 
помпи.



Други

Маркуч за изравняване на наля-
гането

19 6.997-417.0 Маркучът за изравняване на налягането -служи като съе-
динителен маркуч между помпи за високо налягане и 
тръбопроводната инсталация.



Комплект за домашнo свързване 
на тръби G3/4, 1,5 м

20 2.997-125.0 Свързващ маркуч между нагнетяващите помпи или до-
машни помпи и тръбопроводни системи: За тръби G3/4. 
Връзките PerfectConnect осигурява бързо и надежно 
свързване.



Филтри

Смукателен филтър с обратен 
клапан, Basic, 3/4"

21 6.997-345.0 Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за 
свързване към смукателен маркуч 3/4“, стока на метър. 

Смукателен филтър с обратен 
клапан, Basic, 1"

22 6.997-342.0 Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за 
свързване към смукателен маркуч 1“, стока на метър. 

Смукателен филтър с обратен 
клапан, Premium

23 6.997-341.0 Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за 
свързване към смукателен маркуч, стока на метър. 

Предфилтър за помпа, малък 24 6.997-343.0 Предфилтър за помпа за защита на градински помпи, 
хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации 
от груби замърсяващи частици или пясък.


Предфилтър за помпа, голям 25 6.997-344.0 

26 2.997-210.0 Префилтърът предпазва градинските помпи, електронни-
те бустер помпи и домашните помпи от груби частици на 
мръсотия или пясък. Включва принципа на уплътняване 
PerfectConnect за надеждно уплътняване.



Предфилтър за помпа, малък 27 2.997-211.0 Малък префилтър с голям ефект. Префилтърът предпаз-
ва градинските помпи, електронните бустер помпи и до-
машните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. 
Включва принципа на свързване PerfectConnect за на-
деждно уплътняване.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     


