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Elektrické schéma a typy čerpadel                                                 Elektrické schéma a typy čerpadiel 
Ve všech případech L1 1 - 50-60 Hz a 220-250 V                                     Vo všetkých prípadoch L1 1 - 50-60 Hz a 220-250 V 
 

                                                             
                                                         

 

Je-li sloupec vody mezi čerpadlem 
a nejvyšším kohoutkem větší než 
15 m, musí se Flupress zabudovat 
tak, aby nebyla míra dle obrázku 
překročena.   
---------------------------------------------- 
Ak je stĺpec vody medzi čerpadlom 
a najvyšším kohútikom väčšia ako 
15 m, musí sa Flupress zabudovať 
tak, aby nebola miera podľa 
obrázku prekročená. 

 

Vložte do části rozvodu pružnou hadici, 
zabráníte častému spínání čerpadla.  
--------------------------------------------------------- 
Vložte do časti rozvodu pružnú hadicu, 

zabránite častému spínaniu čerpadla. 

Na čele přístroje je pojistný ventil na ochranu 
před únikem vody při poruše membrány.  
-------------------------------------------------------------------------------- 

Na čele prístroja je poistný ventil na ochranu 
pred únikom vody pri poruche membrány. 

Flupress namontujte jen s šiprou  směřující nahoru.  
-----------------------------------------------------------------------  
Flupress namontujte len s šípkou smerujúcou hore. 

Flupress může být namontován přímo na čerpadle.  
--------------------------------------------- ------------------------- 
Flupress môže byť namontovaný priamo na čerpadle. 

Flupress je vybaven zpětnou klapkou.  
-------------------------------------------------- 
Flupress je vybavený spätnou klapkou. 

TAKTO NE ! - kohout mezi 
čerpadlem a Flupressem. 
------------------------------------ 
TAKTI NIE ! - kohút medzi 
čerpadlom a Flupressem. 

Zapínací tlak je z výroby nastaven 
na cca. 1,5 baru. Tlak čerpadla by 
měl být o 0,5 baru vyšší.  
----------------------------------------------- 
Zapínací tlak je z výroby nastavený 
na cca. 1,5 baru. Tlak čerpadla by 
mal byť o 0,5 baru vyšší. 

Před uvedením do provozu věnujte 
pozornost těsnosti sacího systému a 
zásobě vody.  
------------------------------------------------ 
Pred uvedením do prevádzky venujte 
pozornosť tesnosti sacieho systému a 
zásobe vody. 

Jednofázový 220-230 V 
pohon čerpadla do max. 
1,5 HP (1,1 kW). 
--------------------------------- 
Jednofázový 220-230 V 
pohon čerpadla do max. 
1,5 HP (1,1 kW). 

Jednofázový 220-230 V pohon čerpadla větší 
než 1,5 HP (1,1 kW) přes spínač dálkového 
ovládání o kapacitě min. 4 kW (5,5 HP). 
------------------------------------------------------ 
Jednofázový 220-230 V pohon čerpadla väčší 
ako 1,5 HP (1,1 kW) cez spínač ovládania 
ovládania s kapacitou min. 4 kW (5,5 HP). 

Třífázový 380 - 400 
V pohon čerpadla 
přes spínač 
dálkového ovládání 
s kapacitou min.      
4 kW (5,5 HP). 
--------------------------- 
Trojfázový 380 - 400 
V pohon čerpadla 
cez spínač ovládania 
ovládania s 
kapacitou min. 4 kW 
(5,5 HP). 

 



Uvedení do provozu a provoz                                                    Uvedenie do prevádzky a prevádzka 
 

 
Na vnitřní straně krytu spínače je znázorněno elektrické schéma s označením svorek. Průměr kabelů v rozmezí 6 až 9 
mm. Vodotěsnost spínače je dosažena řádným dotažením víka. 
ZAPNUTÍ 
Veškeré provozní stavy jsou zřejmé z rozsvícení diod na přední straně krytu. Připojením do el. sítě se rozsvítí zelená 
dioda „Power on“. Žlutá dioda „pump on“ značí provoz čerpadla. Čerpadlo je několik sekund v provozu a naplňuje 
systém až do dosažení požadovaného tlaku. Jestliže tento čas nestačí, rozsvítí se červená dioda „Failure“ (alarm) – 
zmáčkněte a držte tlačítko „Restart“ až - při otevřeném kohoutku – zhasne červená dioda. Pak pusťte tlačítko a zavřete 
kohoutek. Spínač vypne čerpadlo po dosažení požadovaného tlaku. 
PROVOZ 
Po prvním zapnutí je spínač nastaven tak, že zapíná čerpadlo automaticky při každém otevření kohoutku nebo jiném 
uvolnění průtoku tekutiny. Při provozních poruchách jako je nedostatek vody, ucpání trubek apod. se rozsvítí červená 
dioda „Failure“ a spínač vypne čerpadlo. Tak je zamezeno běhu čerpadla na sucho. Po odstranění poruchy držte 
tlačítko „Restart“ tak dlouho zmáčknuté, až je dosaženo normálního provozního stavu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na vnútornej strane krytu spínača je znázornené elektrické schéma s označením svoriek. Priemer káblov v rozmedzí 6 
až 9 mm. Vodotesnosť spínača je dosiahnutá riadnym dotiahnutím krytu. 
ZAPNUTIE 
Všetky prevádzkové stavy sú zrejmé z rozsvietenie diód na prednej strane krytu. Pripojením do el. siete sa rozsvieti 
zelená dióda "Power on". Žltá dióda "pump on" značí prevádzku čerpadla. Čerpadlo je niekoľko sekúnd v prevádzke a 
napĺňa systém až do dosiahnutia požadovaného tlaku. Ak tento čas nestačí, rozsvieti sa červená dióda "Failure" 
(alarm) - stlačte a držte tlačidlo "Restart" až - pri otvorenom kohútiku - zhasne červená dióda. Potom pustite tlačítko a 
zatvorte kohútik. Spínač vypne čerpadlo po dosiahnutí požadovaného tlaku. 
PREVÁDZKA 
Po prvom zapnutí je spínač nastavený tak, že zapína čerpadlo automaticky pri každom otvorení kohútika alebo inom 
uvoľnenie prietoku tekutiny. Pri prevádzkových poruchách ako je nedostatok vody, upchatie trubiek a pod. sa rozsvieti 
červená dióda "Failure" a spínač vypne čerpadlo. Tak je zamedzené behu čerpadla na sucho. Po odstránení poruchy 
držte tlačidlo "Restart" tak dlho stlačené, až je dosiahnuté normálneho prevádzkového stavu. 
 

Technická data                                                                                                                          Technické dáta 
 
Jmenovité napětí     Menovité nastie    220 – 250 V               | 
Jmenovitý proud     Menovitý pruď    10 A                             | 
Třída ochrany     Trieda ochrany    IP 54                       | 
Max. provozní tlak     Max. prevádzkový tlak   10 bar               | 
Max. teplota tekutiny     Max. teplota tekutiny   60°C                             | 
Dimenze připojení se závitem    Dimenzia pripojenia so závitom  1“                                  | 
 
 

Třížilové kabely: 
Trojžilové káble: 
 
přívod od zdroje proudu    
prívod od zdroja prúdu 
 
 
 
k čerpadlu 
k čerpadlu 
 
 
 
 
Vstup tekutiny 
Vstup tekutiny 



Provozní poruchy                                                                                           Prevádzkové poruchy 
 
Chybové hlášení Příčina způsobená spínačem Příčina nezpůsobená spínačem 

Čerpadlo nestartuje - Defekt desky plošného spoje - Výpadek el. proudu 
- Čerpadlo je zablokované 
- Záměna vstupu kabelů (přívod od 
zdroje proudu / motor čerpadla) 

Čerpadlo se nevypíná - Defekt desky plošného spoje 
- Horní detektor průtoku blokován 
- „Restart“ tlačítko zablokováno 
- Čerpadlo nedává dostatečný tlak 

- Ztráty způsobené lekáží 
(netěsností), ta je větší než 0,6 l/min 
 

Čerpadlo pracuje neregulovaně - Defekt desky plošného spoje 
- Čerpadlo nedává dostatečný tlak 

- Ztráty způsobené lekáží 
(netěsností), ta je větší než 0,6 l/min 
 

Čerpadlo je zablokované - Defekt desky plošného spoje 
- Čerpadlo dává nižší tlak než tlak po 
restartu 
- Defekt membrány 

- Nedostatek vody k čerpání 
- Malá sací schopnost 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chybové hlásenie Príčina spôsobená spínačom  Príčina nespôsobená spínačom 

Čerpadlo neštartuje - Defekt dosky plošného spoja  
 

- Výpadok el. prúdu 
- Čerpadlo je zablokované 
- Zámena vstupu káblov (prívod od 
zdroja prúdu / motor čerpadla) 

Čerpadlo sa nevypína - Defekt dosky plošného spoja 
- Horný detektor prietoku blokovaný 
- "Restart" tlačidlo zablokované 
- Čerpadlo nedáva dostatočný tlak 

- Straty spôsobené lekáží 
(netesností), tá je väčší ako 0,6 l/min 
 

Čerpadlo pracuje neregulovane - Defekt dosky plošného spoja 
- Čerpadlo nedáva dostatočný tlak 

- Straty spôsobené lekáží 
(netesností), tá je väčší ako 0,6 l/min 

Čerpadlo je zablokované - Defekt dosky plošného spoja 
- Čerpadlo dáva nižší tlak než tlak po 
reštarte 
- Defekt membrány 

- Nedostatok vody k čerpaniu 
- Malá sacia schopnosť 
 

 
 
 
 
 
 

 

C
Z
 ES Prohlášení o shodě 

Prohlašujeme, že výrobky uvedené v tomto návodu 
uspokojují požadavky následujíc ch Směrnic: 
• 2006/42/CE 
• 2006/95/CE 

• 2004/108/CE 

 
Normy použité  k posouzení shody: 

• EN 60335-1/EN 60335-2-41 

EN ISO 12100/EN 61000-6-3/EN 62233 

S
K

 ES Vyhlásenie o zhode 
Prehlasujeme, že výrobky uvedené v tomto návode 
uspokojujú požiadavky nasledujúcich Smerníc: 
2006/42/CE 
2006/95/CE 

• 2004/108/CE 

 
Normy použité  na posúdenie zhody: 

• EN 60335-1/EN 60335-2-41 

EN ISO 12100/EN 61000-6-3/EN 62233 

 

 
 

 
 


