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O společnosti

        

Vážení obchodní přátelé, milí zákazníci,

Vznik obchodní značky BASET – čerpací technika s.r.o. je spjata s 
rokem 2017, kde na samém začátku stála myšlenka zužitkovat více 
než desetileté zkušenosti v této oblasti a vytvořením tak servisního 
bodu pro čerpací techniku, to zejména s využitím v průmyslu, 
vodohospodářství a domácnostech.
Postupem času jsme také díky Vaši stoupající poptávce rozšířili 
služby zejména o montážní činnost u zákazníka a závlahových 
systémů. Vytvořili jsme řadu kvalitních čerpadel, která pokrývá 
potřeby a nároky našich zákazníků v oblasti domácností, chalup a 
zahradách.
Věříme, že s vámi budeme růst i nadále a proto cítíme velkou 
odpovědnost, když nás Vaše rostoucí nároku nutí hledat stále lepší a 
dokonalejší výrobní postupy. Jsme připraveni řešit Vaše každodenní 
dotazy, kdy se můžete spolehnout na náš profesionální přístup, 
poradenské služby a kvalitní servis.
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z litiny
oběžné kolo z pevného Norylu
hřídel z nerezové oceli
mechanická ucpávka z grafitu
vstup a výstup G 1“
váha 12 kg

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
uzavřený, vzduchem chlazený
krytí IP 44
třída izolace F
tepelná ochrana ve vinutí
2-pol. provedení, 2850 ot./min.

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic
max. teplota kapaliny 35°C
max. doporučená sací výška 8 m
max. 20 startů za hodinu

Použití:

domácí vodárny
zavlažování
malá tlaková zařízení
myčky

Samonasávací čerpadlo
             JET 100A(a)
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ŠxVxH = 308x200x180 mm
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z litiny
oběžné kolo z pevného Norylu
hřídel z nerezové oceli
mechanická ucpávka z grafitu
vstup a výstup G 1“
váha 17 kg

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
uzavřený, vzduchem chlazený
krytí IP 44
třída izolace F
tepelná ochrana ve vinutí
2-pol. provedení, 2850 ot./min.

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic
max. teplota kapaliny 35°C
max. doporučená sací výška 8 m
max. 20 startů za hodinu

Použití:

domácí vodárny
zavlažování
malá tlaková zařízení
myčky

Samonasávací čerpadlo
             JET 100A
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ŠxVxH = 420x200x180 mm
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z nerezové oceli
oběžné kolo z mosazi / norylu
hřídel z nerezové oceli
mechanická ucpávka z grafitu
vstup a výstup G 1“
váha 12 kg

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
uzavřený, vzduchem chlazený
krytí IP 44
třída izolace F
tepelná ochrana ve vinutí
2-pol. provedení, 2850 ot./min.

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic.
max. teplota kapaliny 35°C
max. doporučená sací výška 8 m
max. 20 startů za hodinu

Použití:

domácí vodárny
zavlažování
malá tlaková zařízení
myčky

Samonasávací čerpadlo
             JY 1000
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z litiny
automatické spínání čerpadla
hřídel z nerezové oceli
mechanická ucpávka z grafitu
vstup a výstup G 1“
Váha 12,5 kg
ochrana proti chodu na sucho

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
uzavřený, vzduchem chlazený
krytí IP 44
třída izolace F
tepelná ochrana ve vinutí
2-pol. provedení, 2850 ot./min.

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic
max. teplota kapaliny 35°C
max. doporučená sací výška 8 m
max. 20 startů za hodinu

Použití:

domácí vodárny
zavlažování
malá tlaková zařízení
myčky

Samonasávací čerpadlo 
         + presscontrol
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z litiny
oběžné kolo z pevného Norylu
hřídel z nerezové oceli
mechanická ucpávka z grafitu
vstup a výstup G 1“
tlaková nádoba 18 – 80 litrů
automatický tlakový spínač
ochrana proti chodu na sucho

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
uzavřený, vzduchem chlazený
krytí IP 44
třída izolace F
tepelná ochrana ve vinutí
2-pol. provedení, 2850 ot/min.

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic
max. teplota kapaliny 35°C
max. doporučená sací výška 8 m
max. 20 startů za hodinu

Použití:

domácnosti, chaty, chalupy, 
zahrady
zavlažování
malá tlaková zařízení

Domácí vodárna JET 100A
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na velikosti tlakové nádoby
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z nerezové oceli
oběžné kolo z mosazi / norylu
hřídel z nerezové oceli
mechanická ucpávka z grafitu
vstup a výstup G 1“
tlaková nádoba 18 – 80 litrů
automatický tlakový spínač
ochrana proti chodu na sucho

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
uzavřený, vzduchem chlazený
krytí IP 44
třída izolace F
tepelná ochrana ve vinutí
2-pol. provedení, 2850 ot/min.

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic
max. teplota kapaliny 35°C
max. doporučená sací výška 8 m
max. 20 startů za hodinu

Použití:

domácnosti, chaty, chalupy, 
zahrady
zavlažování
malá tlaková zařízení

Domácí vodárna JY 1000
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla ze slitiny hliníku
vrchní sání s membránou 
max. dopravní výška 50 m
výstup pro hadici 3/4´´
váha 4,2 kg

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
hermeticky uzavřený 
krytí IP 68
max. výkon 300W
tepelná ochrana ve vinutí
délka kabelu 9 metrů

Podmínky:

čistá nebo mírně znečištěná voda 
bez abrazivních částic 
vhodné pro hobby použití
max. teplota kapaliny 35°C
čerpadlo musí být celé ponořené

Použití:

zalévání a zavlažování malých 
zahrádek
studny, šachty a jiné zásobníky
hobby

Vibrační čerpadlo
        CN-200
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z nerezové oceli
dvojitá mechanická ucpávka
vřeteno z odolné uhlíkové oceli
výstup G 1“
tlumič hydr. zpětných rázů
váha: 12 kg

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
hermeticky uzavřený 
krytí IP 68
výkon 350W
tepelná ochrana ve vinutí
délka kabelu až 40 metrů

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic do 1 mm.
max. ponorná hloubka 30 m
max. teplota kapaliny 35°C
čerpadlo musí být celé ponořené

Použití:

vhodné do vrtů od průměru 85 
mm
zavlažování
domácí vodárny
studny

Vřetenové čerpadlo
          EN-350

10 20 29
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Výkonnostní křivka čerpadla

Průtok kapaliny ( m3/hod. )

D
op

ra
vn

í 
vý

šk
a 

( 
m

 )

ŠxVxH = 71x650x71 mm
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z nerezové oceli
dvojitá mechanická ucpávka
vřeteno z odolné uhlíkové oceli
výstup G 1“
tlumič hydr. zpětných rázů
váha: 12 kg

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
hermeticky uzavřený 
krytí IP 68
výkon 750W
tepelná ochrana ve vinutí
délka kabelu do 40 metrů

Podmínky:

pitná nebo užitková voda bez 
pevných příměsí a abrazivních 
částic do 1 mm.
max. ponorná hloubka 30 m
max. teplota kapaliny 35°C
čerpadlo musí být celé ponořené

Použití:

vhodné do vrtů od průměru 85 
mm
zavlažování
domácí vodárny
studny

Vřetenové čerpadlo
          EN-750
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Konstrukční charakteristika:

těleso čerpadla z litiny
oběžné kolo s drtičem 
Plovák (P)
výstup G 2“
max. velikost částic 30 mm
váha 12 kg 

TECHNICKÝ LIST

Motor:

1-fázový, napájení 230V
hermeticky uzavřený 
krytí IP 68
max. výkon 3100W
tepelná ochrana ve vinutí
délka kabelu 10 metrů

Podmínky:

kalná, odpadní voda s příměsí 
částic, tekutý hnůj, splašky, 
fekálie, 
vhodné i pro čistou vodu
max. teplota kapaliny 35°C
čerpadlo musí být celé ponořené

Použití:

zatopené sklepy
septiky
žumpy
studny
zemědělství, stavebnictví, 
zahrady a další

Kalové čerpadlo
    SEP-3100-P
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