
WKE8-44 

Pompa autoamorsanta de gradina 

 

Aplicaţii: 

• Irigarea grădinilor de mici dimensiuni; 

• alimentarea cu apă potabilă în instalaţii 

temporare; 

• vehiculare lichide necorozive fără 

particule în suspensie (apa de la robinet, 

apa de ploaie, apa din piscină, alte lichide 

necorozive); 

• umplerea şi golirea rezervoarelor şi 

piscinelor de mici dimensiuni; 

Caracteristici tehnice: 

Adâncimea maximă de aspiraţie 8 m 

Înălţimea maximă de refulare 44 m 

Debit maxim 50 l/min 

Puterea nominală 900 W 

Tensiune de alimentare 1~230V±5%Hz  V/1Ph 

Gradul de protecţie IP 44 

Clasa de izolaţie B 

Temperatura maximă de lucru 35 °C 

 

Caracteristici constructive: 

• corpul pompei din fontă; 

• turbina: PPO (techno-polymer); 

• axul pompei din oţel acoperit chimic; 

• difuzorul şi tubul Venturi: noryl armat cu fibră de sticlă; 

• garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR; 

• diametrul de aspiraţie/refulare: 1”/1”; 

• motor electric asincron cu 2 poli; 

• carcasa motorului: aliaj de aluminiu; 

• condensator de pornire incorporat şi protecţie termică autoresetabilă; 

• cablu electric de 1,5 metri prevăzut cu ştecher Schuko; 

• întrerupător PORNIT-OPRIT; 

• mâner pentru transport; 

• greutate: 12 Kg. 

 



Avantaje produs: 

• turbina din PPO (techno-polymer) – asigură un randament optim de utilizare; 

• garnitura mecanică pe ax din ceramică/grafit/NBR pentru o durată de viaţă 

ridicată a etanşării; 

• carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o răcire eficientă. 

Performanţe: 

Debit 
refulat 

l/min 0 5 10 15 20 25 30 40 50 

m3/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 

H refulare [m] 44 41 38 34 31 27 22 13 2 

 

Curba de funcţionare: 

 

Recomandări montaj: 

• Montarea şi utilizarea se va face de către persoanele specializate; 

• Respectaţi diametrul interior al ţevilor şi al sorbului conform indicaţiilor 

fabricantului (1” pe traseul de aspiraţie şi 1” pe traseul de refulare) 

• Montaţi pompa într-un spaţiu bine aerisit, bine izolat termic şi protejat 

împotriva inundării, plasat cât mai aproape de sursa de apă; 

• Nu lăsaţi niciodată pompa să funcţioneze fără apă. 

Garanţie: 

Service în garanţie şi post-garanţie asigurat în Reţeaua de centre service 

autorizate. 

www.wasserkonig.com 


