
Badu Eco Touch-Pro

Badu 90 Eco VS

• Čerpadla Badu Eco s inovativní technologií řízení motoru jsou vysoce
kapacitní samonasávací čerpadla. Tělo je vyrobeno z vysoce kvalitního
100% recyklovaného, korozivzdorného polypropylenu. Části, které
přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L.
Unikátní mechanická ucpávka z karbon-keramiky umožňuje provoz
čerpadla „nasucho“, při nesprávném zacházení, až po dobu jedné
hodiny.

• Patentovaný motor s permanentními magnety (EC-motor) je ideální
pro privátní a poloveřejné bazénové provozy. Systém je jednoduchý,
ale geniální: čím nižší rychlost motoru, tím nižší je spotřeba energie.

• Používání vysoce kvalitních materiálů i testování každého čerpadla
je zárukou dlouhé životnosti čerpadel řady Badu Eco.

• The high-capacity, self-priming pumps Badu Eco with innovative
motor technology. Pump body is made of corrosion resistant
polypropylene which is 100% recyclable. The parts that are in
contact with water are made of acid-proof stainless steel AISI 316L.
The unique mechanical carbon-ceramic shaft seal allows the pump, if
mistreated, to run dry for up to one hour.

• The patented permanent magnet motor (EC-motor) is ideal for use to
filters for private and semi-public pool. The system is simple but
brilliant: the lower the motor speed, the lower the energy
consumption!

• Use of high-quality materials and each pump testing are a long life
guarantee of Badu Eco pump series.

• Čerpadla Badu Eco • Badu Eco pumps

• Vychází z modelu Badu Speck Bettar
• Čerpadlo s průtokem až 25 m³/h (0,75 kW)
• Vysoce účinný motor s permanentním magnetem (EC)
• Integrovaná ochrana čerpadla (zavodnění)
• 3 nastavitelné režimy (ECO/Filtrace/Praní)
• Kompatibilní se systémem řízení Badu Eco Touch I/II

• Based on the model Badu Speck Bettar
• Pump covers a flow rate up to 25 m³/h (0,75kW)
• Ultra efficient permanent magnet motor (EC)
• Integrated pump protection (primming)
• 3 programmable speeds (ECO/Filtration/Backwash)
• Compatible with Badu Eco Touch I/II system

Funkce Features

• Vychází z modelu Badu Speck 90
• Čerpadlo s průtokem až 28 m³/h (1,1 kW)
• Vysoce účinný motor s permanentním magnetem (EC)
• Integrovaná ochrana čerpadla (zavodnění)
• Kompatibilní se systémem řízení Badu Eco Touch I/II

• Based on the model Badu Speck 90
• Pump covers a flow rate up to 28 m³/h (1,1 kW)
• Ultra efficient permanent magnet motor (EC)
• Integrated pump protection (primming)
• Compatible with Badu Eco Touch I/II system

Funkce Features

Čerpadla Badu Eco | Badu Eco pumps

Motor Otáčky
rpm

Sání / výtlak
Inlet / Oulet 

Příkon P1 kW
Input P1 kW

Výkon kW
Output P2 kW

Napětí V
Voltage V m³/h cena Kč €

2190000438 B Badu EcoTouch-Pro EC – IE3 1000–2830 63/50 0,08–1,05 0,03–0,75 230 až 25 9,0 29 199,- 
2190201138 B Badu 90 Eco VS EC – IE3 1000–3000 2“/½“ 0,08–1,40 0,03–1,1 230 až 28 11,5 35 468,-
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Inteligentní čerpadla Badu Eco
Badu Eco intelligent pumps
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