
 

Mária Krčová-FONTÁNA      IČO: 33 978 671  tel. : 046 / 542 32 87 

Poľnohospodárov 2 Prievidza 971 01  IČ DPH: SK1020588679 mob. :0948 73 44 99 

cerpadlopd@gmail.com č.ú. : SK78 1111 0000 0068 0269 3002  

Dotazník k výberu ponorného čerpadla a ovládania 
Zdroj vody – VRT 

 
kontaktná osoba :  ........................................................................................................ 
telefón :  .................................................................. 

kde je vrt, lokalita :  ..............................................................................................................       

    Údaje o vrte (povinné údaje, pokiaľ neviete zmerajte si ich samy) 

  vnútorný a vonkajší priemer vrtu (mm)         /        mm 

  celková hĺbka vrtu (m) m 

  pokojová hladina od povrchu v (m) keď sa voda nečerpá m 

         Vyplňte pri vrtoch hlbších ako 20m. Údaje si vyžiadajte od zhotoviteľa vrtu   

  Dynamická hladina pri čerpaní (m) m 

  Výdatnosť vrtu v l/min l/min 

  Kalník od spodku koľko metrov m 

  Umiestnenie perforácii vo vrte od-do (od spodku, dna) m 

  hĺbka v ktorej má byť inštalované čerpadlo od povrchu (m) m 

     Účel, použitie (špecifikujte všetky účely na ktoré chcete čerpadlo používať)               áno - nie 

  Ručné, manuálne polievanie cez hadicu, rozstrekovač, pištol   

  Automatická závlaha (označte áno aj pokiaľ iba plánujete do budúcna)   

Zásobovanie celej domácnosti      poschodová/prízemná budova        počet členov domácnosti                

     Čiastočné zásobovanie domu              časť domácnosti            iba toalety              záložné   

  Zásobovanie chaty, malých a nepravidelne využívaných objektov   

 

Zásobovanie väčších objektov, penziónov, hotelov, autoumývačiek - 
špecifikujte   

      

           Iné použitie :                      plnenie zberných nádrží                              tepelné čerpadlo   

  chladiaca voda                       požiarna voda   

     Špecifikácia inštalácie, prevádzky                                                   áno - nie 

  Základnú inštaláciu ovládania plánujete realizovať :   

                     - v šachte priamo nad vrtom   

                     - v šachte pri vrte   

                     - v technologickej miestnosti vzdialenej od vrtu (m) m 

  Najvzdialenejšie miesto od vrtu horizontálna vzdialenosť (m) m 

  Terénne prevýšenie od vrtu k najvyššiemu bodu kam treba dopraviť vodu  m 

  Pokiaľ už máte osadené hlavné rozvodné potrubia, akej je dimenzie   

  Pokiaľ už máte realizovanú elektroprípojku pri studni aká je 230V / 400V    

Vaše očakávania, že ako by to malo fungovať. Vaše požiadavky, predstavy, problémy, obmedzenia. 

 


