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Aplikace

Mobilní čerpací stanice AQUA-E  je určena k instalaci na předem připravené přípojné 
místo. Je možné ji přesouvat i během závlahové sezóny a tak operativně reagovat 
na potřebu závlahy na jednotlivých úsecích. Prostorové uspořádání jednotlivých 
elementů ČS AQUA-E (umístění čerpadla, sání, výtlaku, přístupových míst atd.) lze 
přizpůsobit již existujícímu přípojnému stanovišti. Instalací mobilní čerpací stanice 
je možné nahradit stávající nevyhovující stacionární stanici a vyhnout se tak náročné 
rekonstrukci celého komplexu. 

Automatika provozu

Automatický provoz včetně regulace výkonu motoru zajišťuje frekvenční měnič 
Danfoss VLT® AQUA Drive. Základní funkcí frekvenčního měniče je regulace výkonu 
čerpadla tak, aby bylo dosaženo požadovaného tlaku. Pokročilé funkce umožňují 
zajistit ochranu čerpadla proti běhu naprázdno a proti běhu do uzavřeného výtlaku. Při 
nulovém odběru vody přepne frekvenční měnič stanici do režimu spánku. ČS AQUA-E 
je v tomto případě opět spuštěna při poklesu tlaku pod defi novanou hodnotu. Tento 
způsob řízení chodu čerpadla sníží provozní spotřebu elektrické energie až o 30%. 
Zahlcení sacího potrubí čerpadla zabezpečuje vývěva, která je rovněž provozována 
v automatickém režimu.

Automatiku ČS AQUA-E je možné dovybavit dálkovým přenosem dat, a to pomocí 
radiového signálu nebo přes GSM modem. Data jsou předávána do mobilního tele-
fonu, příp. do počítače. Odtud lze nejen monitorovat běh ČS AQUA-E, ale také řídit 
její chod.

Kontejner

Ke každé typové velikosti čerpací stanice je navržena vlastní konstrukce kontejneru. 
Při jejím návrhu je kladen důraz zejména na minimalizaci rozměrů kontejneru.

Značení mobilních agregátů

AQUA-E 110/80 IT
TWIN - soustava dvou čerpadel
Druh použití: I - zavlažování
 S - zasněžování
Optimální pracovní tlak - m
Optimální pracovní průtok - l/s
Druh pohonu: E - elektromotor
 D - diesel-agregát
 G - benzínový agregát



Parametr Průtok Q [l/s] Tlak H [m] Výkon motoru P [kW]

Hodnota 60-110 95-80 132

Závlahové systémy

•  Závlahové systémy s vyhovujícím trubním systémem – AQUA-E 110/80 I 

 º Systém jednoho provozního čerpadla

•  Závlahové systémy s částečně poškozeným trubním systémem AQUA-E 140/80 IT 

 º Systém klidového + provozního čerpadla

Parametr Průtok Q [l/s] Tlak H [m] Výkon motoru P [kW]

Klidové čerpadlo 20-38 95-80 37

Hlavní čerpadlo 60-110 95-80 132

Celkový výkon 140 80 156

Parametr Průtok Q [l/s] Tlak H [m] Výkon motoru P [kW]

Hodnota 4-6 210-170 18,5

Systémy technického zasněžování

Parametry čerpacího agregátu ČS AQUA-E jsou pro aplikaci v systémech technického zasněžování dimenzovány na šířku 
pásu prvního zasněžení 40 m a výšku sněhu 20 cm.

•  Délka svahu do 300 m, převýšení do 50 m – AQUA-E 170/6 S

•  Délka svahu do 400 m, převýšení do 80 m – AQUA-E 240/10 S

Parametr Průtok Q [l/s] Tlak H [m] Výkon motoru P [kW]

Hodnota 5-10 280-240 37

•  Délka svahu do 500 m, převýšení do 120 m – AQUA-E 270/14 S

Parametr Průtok Q [l/s] Tlak H [m] Výkon motoru P [kW]

Hodnota 7-14 360-270 55



Schematický nákres mobilní čerpací stanice AQUA 110/80
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Legenda

1 Tlakové čerpadlo

2 Vývěva Sigma RV-248

3 Frekvenční měnič Danfoss

4 Ovládací rozvaděč

5 Propojovací skříň silového přívodu

6 Nádrž výtlaku vývěvy

7 Tlaková sonda

8 Uzavírací klapka výtlaku ABO

9 Zpětná klapka výtlaku ABO

10 Uzavírací servoklapka potrubí výtlaku ABO

Potrubí tlakového čerpadla

Potrubí vývěvy

Silové kabely

Ovládací kabely

Manometr
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