
Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT ZUWA 

Proplachování solárních, topných a klimatizačních systémů, plnění 
teplonosným médiem a odvzdušňování – to vše v jedné operaci 

Solární plnící stanice Solarcheck Mobilcenter značky ZUWA byla vyvinuta speciálně pro potřeby výrobců 

topných a klimatizačních systémů a umožňuje rychlé a čisté plnění solárních cirkulačních okruhů 
teplonosnou kapalinou. Kompletní jednotka skládající se z vozíku, kanistru a čerpadla, je nabízena ve dvou 

variantách vybavení: 

s objemovým čerpadlem UNISTAR 2000-A (obj.č. 134052V11) 

 samočinné suchoběžné nasávání 

 speciální oběžné kolo z perbunanu odolného vůči glykolu 
 vzduch v kapalině – důležité pro odvzdušňování a proplachování solárních systémů 

 téměř úplné vyprázdnění, takže během transportu nemůže vytéci žádná kapalina 
 mnohostranné použití také pro jiné účely s různými kapalinami 

s odstředivým (s bočním kanálem) čerpadlem P 80 (obj.č. 134053V11) 

 samonasávací 

 cenově neobyčejně výhodné  

Ostatní přednosti: 

 Stabilní vozík 
> Se dvěma velkými nafukovacími koly – pohodlná jízda dokonce po schodech. Vhodné také pro 

použití na hrbolatých staveništích. 
Novinka: nyní s ergonomicky vytvarovaným úchytem! 

 Teplotně odolná hadice 

> Hadice odolná velkému teplotnímu rozsahu -40 až 100° C (UNISTAR), do 60° C (P 80) 
> Praktický hadicový úchyt pojme všechny typy hadic. Vhodný spojovací kus zamezuje úniku 

zbytků média během transportu. 
 30-litrový kanistr 

> Uzavírací kohout na výpusti kanistru. 

> Snadno snímatelný za účelem čištění, s velkým uzavíracím plnícím otvorem. 
> Snadno vyměnitelná nádrž pro použití různých teplonosných médií. Možnost zakoupení 

náhradního kanystru. 
> Ve speciálním provedení také možnost namíchání teplonosného média přímo na místě (pokud 

není k dispozici hotově namíchané médium). 
 Jemný filtr 

> Jemný filtr před čerpadlem umožňuje během proplachování zachycování cizích látek (okují, částic 

rozpouštědel, třísek). 
> Díky velkému průhledítku na filtru je vidět, zda se v teplonosném médiu dosud nachází 

vzduchové bubliny. 
 Odvzdušňovací kohout  

> Díky odvzdušňovacímu kohoutu na výtlaku čerpadla je možno po použití vyprázdnit plnící hadici a 

následně ji snadno odšroubovat z plnící armatury (pouze u verze Solarcheck Mobilcenter 
s čerpadlem UNISTAR). 

Ceny Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT ZUWA 

 

134052V11 Mobilní SHK servisní jednotka UNISTAR 2000-A 18 560 rabat 15% 15 780 

134053V11 Mobilní SHK servisní jednotka P 80 13 800 rabat 15% 11 730 

 
Cena samostatného čerpadla ZUWA UNISTAR 2000-A 
 

110120M UNISTAR 2000-A, 2800 ot/min, 230V, 0,37 kW, ¾“ 10 487 rabat 15% 8 914 

 



Technické parametry 

Čerpadla 

 Objemové čerpadlo  

UNISTAR 2000-A 

Odstředivé čerpadlo  

P 80 

Čerpadlo  
s výtlačnou a sací  

hadicí  2 x 3m 

Samočinně suchoběžně nasávací 
objemové čerpadlo (max. chod 

nasucho: 1 minuta)  

Oběžné kolo - perbunan, hadice 
EPDM s kulovým kohoutem max 100°C 

Samočinně nasávací odstředivé 
čerpadlo (max. chod nasucho: 1 

minuta)  

Hadice PVC opletené max 60°C 

Těleso čerpadla Hliník ALMgSi 1  

(varianta z ušlechtilé oceli 1.4571) 

Šedá litina  

Maximální čerpací výkon 30 litrů/min. (voda) 

28 litrů/min. (teplonosné médium, 
např. TYFOCOR-L) 

34,2 litrů/min. (voda) 

31 litrů/min. (teplonosné médium, 
např. TYFOCOR-L) 

Maximální tlak 5 bar 5,9 bar 

Motor 230 V s tepelným motorovým jističem, 

spínač ZAP/VYP, 2 m kabel se 
zástrčkou 

230 V s tepelným motorovým 

jističem, spínač ZAP/VYP, 2 m kabel 
se zástrčkou 

Otáčky 2900 min/-1 2850 min/-1 

Teplota max. 90°C při dlouhodobém zatížení max. 60°C při dlouhodobém zatížení 

Výkon motoru 0,37 kW 0,59 kW 

Odvzdušňovací kohout  ano ne 

Vozík 

Materiál svařovaný, stabilní rám z profilových trubek 

Rozměry V x Š x H = 98 x 46 x 55 cm (bez hadic) 

Hmotnost 22 kg (vozík s čerpadlem, hadicemi a prázdným kanistrem) 

Kanistr Umělohmotný kanistr odolný vůči UV-záření, s velkým, uzavíracím plnícím 
otvorem a uzavíracím kohoutem na výpusti 

Objem kanistru 30 litrů (možnost dodání i náhradních samostatných kanistrů) 

 

     
 
Solarcheck Mobilcenter UNISTAR 2000-A    Solarcheck Mobilcenter P 80       UNISTAR 2000-A 


