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ČRPALNI JAŠKI ZAGOŽEN

Črpalni jaški Zagožen so namenjeni črpanju odpadne ali odvečne odpadne vode iz nižje ležečih objektov 
na višje ležeči nivo kanalizacijskega omrežja, čistilne naprave ali greznice. Primerni so za različne vrste 
objektov, kot so stanovanjske in počitniške hiše, poslovni, kmetijski, gostinski ter gospodarski objekti. 
Vgradite jih lahko pod zelenico, v kletne prostore, ostale pohodne in povozne površine.  

Črpalni jašek, ki je sestavljen iz potopne črpalke in nivojskega stikala, deluje samodejno. Odpadna voda se 
skozi vtočno cev steka v spodnji del jaška. Ko nivo odpadne vode doseže določeno višino, se črpalka sama 
vklopi in se ob doseženem minimalnem nivoju samodejno izklopi.

Protipovratni ventil s kroglo na tlačnem vodu preprečuje izliv vsebine tlačnega voda nazaj v črpalni jašek 
v primeru ustavitve črpalke. Zaporni krogelni ventil na tlačnem vodu pa omogoča zaprtje tlačnega voda v 
primeru servisa črpalke.

1. Polietilensko ohišje črpališča
2. Črpalka 
3. Protipovratni ventil
4. Krogelni ventil
5. Holandec
6. Vtočna cev
7. Iztočna cev
8. Električni kabel in veriga za 

demontažo sistema
9. Polietilenski, LTŽ ali kompozitni 

pokrov

SESTAVNI DELI:

NAZIV PREMER
JAŠKA

DIMENZIJA
VTOKA

DIMENZIJA
IZTOKA

VIŠINA
JAŠKA ČRPALKA KRMILNA 

OMARICA

mm mm mm mm kW

Črpalni jašek DN 625 – 150 L 625 110 50 ali 63 min 1500 
max 3000 0,55 opcija

Črpalni jašek DN 800 – 300 L 800 110 50 ali 63 min 1500 
max 3000 0,55 opcija

Črpalni jašek DN 1000 – 700 L 1000 110 50 ali 63 min 1750  
max 3000 2 x 0,55 DA
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Karakteristična krivulja črpalke

Izbira višine in dimenzije premera črpalnega jaška je odvisna od števila uporabnikov, globine objekta in 
vtočne cevi. Jašek ima revizijsko odprtino dimenzije 625 mm, ki omogoča  pregled delovanja in servisiranje. 
V črpališčih premera 625 mm in 800 mm je ena potopna črpalka, ki je opremljena s plovnim stikalom za 
vklop in izklop črpanja. Črpališče dimenzije fi 1000 mm vsebuje 2 potopni črpalki, vodeni preko krmilne 
omarice in ima ravno dno. Krmilna omarica vsebuje alarmni sistem za obveščanje previsokega nivoja vode 
ter vsa potrebna plovna stikala.
Črpalni jašek z izbiro LTŽ ali kompozitnega pokrova lahko vgradimo v povozno površino. 
Višino, dimenzijo vtoka in dimenzijo iztoka je možno prilagoditi (po naročilu).

• ENOSTAVNA DEMONTAŽA tlačnega cevnega sistema omogoča minimalne stroške servisiranja in 
vzdrževanja.

• KUPOLASTO (SFERIČNO) DNO preprečuje zastajanje blata na robovih jaška in omogoča največjo 
količino črpanja odpadne vode (DN 625 in DN 800).

• TRAJNOST IN TRDNOST zagotavlja skrbno izbrani material črpalnega jaška.
• KVALITETNE ČRPALKE proizvajalca Pedrollo z večletno tradicijo in znanjem zagotavljajo tiho delovanje, 

enostaven servis in varnost nakupa.
• DVOJNO TESNJENJE črpalke preprečuje vdor vode v notranjost črpalke.
• TERMIČNA ZAŠČITA motorja črpalke preprečuje pregretje in omogoča neprekinjeno delovanje.
• OLJNA KOMORA v črpalki omogoča pospešeno hlajenje motorja (neprekinjeno delovanje).
• IZBIRA POKROVA, polietilenski pohodni, povozni litoželezni ali kompozitni pokrov.
• ZNANJE: prisotnost na trgu komunalne infrastrukture.
• IZDELANO V SLOVENIJI - nakup črpalnega jaška Zagožen omogoča več slovenskih delovnih mest.
• KRATKI DOBAVNI ROKI

POTOPNA ČRPALKA VXm 8/35 -N

Črpalka omogoča prosti prehod trdih delcev do velikosti 40 
mm. Pripadajoči plovec omogoča avtomatsko vklapljanje in 
izklapljanje črpalke. Maksimalna temperatura medija je 40 °C. 
Črpalni del je izdelan iz sive litine, preostali material črpalke 
je iz nerjavečega jekla.
 

PREDNOSTI:

MOČ 0,55 kW

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 1x230 V

TLAČNI CEVNI PRIKLJUČEK 6/4” ali 2”

DOLŽINA ELEKTRIČNEGA KABLA 5 M 

MAKSIMALNA TEMPERATURA 
MEDIJA DO 40 °C

PREPUSTNOST TRDIH DELCEV DO 40 MM

MAKSIMALNI PRETOK 350 L/MIN

MAKSIMALNA VIŠINA ČRPANJA 8 M

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 
ČRPALKE:



Zagožen d.o.o.
Cesta na lavo 2A, 3310 Žalec, Slovenija
www.zagozen.si | info@zagozen.si
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ČRPALNI JAŠKI ZAGOŽEN

PRIPRAVA POSTELJICE
PE črpalni jašek je potrebno postaviti na ustrezno posteljico. Ta mora biti 
trda in kompaktna. Uporabljati je potrebno primeren zasipni material. Če 
se izbere okroglozrnati material, se uporabi zmes zrn velikosti od 0 do 32 
mm oziroma od 0 do 16 mm, kadar se uporablja drobljeni material. Ne 
sme se uporabljati zmrznjeni material.
Posteljico je potrebno pripraviti v debelini 15-20 cm ter jo komprimirati 
do zbitosti 97 % po Proctorju. V primeru prisotnosti podtalne vode je 
potrebno posteljico izvesti iz pustega betona MB15.

NAMESTITEV
Zaradi majhne teže je predvidena ročna namestitev. Pri strojni manipulaciji 
jaška pa je dovoljeno le tega zapenjati s trakovi okoli telesa jaška.

Pri zasipavanju črpalnega jaška je potrebno izvesti povezavo na vstopno 
in iztočno cev. Predhodno je potrebno preveriti čistost priključkov, jih 
po potrebi očistiti in izvesti povezavo. Na iztočni strani priporočamo 
povezavo s hitrimi tlačnimi ali elektrofuzijskimi spojkami.

ZASIP
Zasip črpalnega jaška zahteva uporabo ustreznega zasipnega materiala 
(enak kot za izdelavo posteljice) in pravilno izvedbo zasutja. Zasipni 
material je potrebno skrbno in po plasteh (višina do 30 cm) utrjevati in 
komprimirati do zbitosti min 97 % Proctorja v širini najmanj 50 cm od 
stene jaška. Črpalni jašek s polkrožnim dnom je potrebno v fazi postavitve 
v gradbeno jamo obsuti do višine polkrožnega dna in ustrezno utrditi. S 
tem zagotovimo stabilnost jaška pri nadaljnjem zasipu in priključevanju 
na vstopno oz. iztočno cev.

V primeru prisotnosti podtalnice je potrebno jašek obbetonirati, če je 
višina podtalnice > 2m, proti vzgonu pa ustrezno sidrati po navodilih 
projektanta. 

Pri obsipavanju črpalnega jaška je potrebno paziti, da se težki gradbeni 
stroji ne vozijo čez jašek oz. v območju zasutja.

PRILAGODITEV VIŠINE
Višino črpalnega jaška prilagodimo okoliškemu terenu z enostavnim odrezom konusa oziroma telesa 
jaška. Jašek je možno tudi povišati. Na vrhu konusa je potrebno odrezati tehnološki rob, namestiti tesnilo, 
namazati z mazivom ter namestiti podaljšek konusa max. višine 250 mm.

VGRADNJA ČRPALNEGA JAŠKA


