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Vícestupňové ponorné čerpadlo                                                       CZ 
 
 
 

Věnujte pozornost při uvedení do provozu 

 
- Elektrické připojení musí být uskutečněno jen do zásuvky s uzemněním o napětí 230 V – 50 Hz.  
  Minimální jištění 16 A. 
 
Pozor! (Pro bezpečnost) 

Před uvedením do provozu vašeho nového ponorného čerpadla musí bít odborným technikem 
přezkoušeno: 
- Ochrana elektrického připojení před vlhkostí 
- V případě nebezpečí zatopení prodloužit kabel až na bezpečné místo 
- Zabránit čerpání agresívních tekutin nebo inertních (brusných) materiálů 
- Čerpadlo ochránit před mrazem 
- Zabránit zásahu dětí vhodnými opatřeními 
- Čerpadlo musí být provozováno jen ve vertikální poloze 
 
Omezení použití 

NEBEZPEČÍ Čerpadlo není vhodné pro hořlavé nebo výbušné tekutiny 
NEBEZPEČÍ Čerpadlo není vhodné pro zahradní nádrže a plovací bazény 
POZOR  max. hloubka ponoru  20 m 
  max. teplota tekutiny  35°C 
  max. obsah písku  40 g/hl 
 
Instalace 

POZOR    Zamezte provozu na sucho 
Zamezte, aby hladina čerpané tekutiny klesla pod sací otvory čerpadla (děrovaná část uprostřed délky 
čerpadla) 
POZOR  Jestliže výtlačná roura čerpadla z umělé hmoty, doporučuje se zavěsit čerpadlo na 
nylonovou šňůru nebo ocelové lanko. 
Přesvědčte se před ponořením čerpadla do vrtu, jestli je vrt dostatečného průměru a jestli je přímý bez 
zúženi a ohybů. Jestli je s obsahem písku do stanoveného max. množství. 
 
Elektrické připojení 

Přesvědčit se o řádném uzemnění el. sítě je povinností instalující osoby/instalatéra. Motor čerpadla je 
opatřen zemnícím kabelem (zelenožlutý kabel), podle platných bezpečnostních norem, stejné délky a 
průměru jako silový el. kabel. 
NEBEZPEČÍ Zemnění zajistit před začátkem provozu. 
 
-  Jednofázová verze:  Jednofázové motory musí být ve spínací skříni vybaveny rozběhovým 
kondenzátorem a proudovou ochranou. Jsou pro napětí 230 V. 
-  Třífázová verze: Třífázové motory jsou pro napětí 400 V (na vyžádání i 230 V). Čerpadlo musí být 
připojeno na třífázovou sít přes vhodnou spínací skříň. 
 
Vždy při novém připojení třífázového čerpadla na síť existuje nebezpečí nesprávného směru otáčení 
hydrauliky čerpadla. Při nesprávném směru dodává čerpadlo výrazně menší čerpané množství tekutiny o 
výrazně nižším tlaku. Správný směr otáčení je ten, při kterém dává čerpadlo větší množství tekutiny s větším 
tlakem. 
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Údržba 

Čerpadlo je kvalitním výrobkem, který nevyžaduje údržbu. Při delším neprovozování se doporučuje před 
novým uvedením do provozu provést všeobecnou kontrolu. 
POZOR  Vytáhněte vždy kabel ze zásuvky před začátkem údržby. 
 
Vyhledávání příčin závad 

Závada    Příčina     Odstranění závady 

Čerpadlo nepracuje  Výpadek el. sítě 
Motor se netočí  Zásuvka nesprávně zastrčená 
    Automatický spínač vypnut 
    Jistič vyhořen (3-fázová čerpadla) 
    Tepelná ochrana aktivována  Spínač po vychladnutí motoru 
        automaticky sepne (1-fáz)  
  Motorová ochrana aktivována  Mikrospínač sepnout 

Čerpadlo nepracuje  Sací otvory ucpány 
Motor se točí   Výtlačná roura ucpána 
    Zablokovaná zpětná klaka 
    Nízká hladina vody 

Čerpadlo dodává malé  Sací otvory částečně ucpány 
množství tekutiny  Výtlačná roura přicpána 
    Nesprávný směr otáčení  Kontrola směru otáčení 

Čerpadlo po krátké době  Cizí těleso v hydraulice, 
zastaví.    které omezuje otáčení čerpadla 
Aktivuje se zabudovaná  Vysoká teplota tekutiny 
ochrana.   Vnitřní závada 
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Venujte pozornosť pri uvedení do prevádzky 

- Elektrické pripojenie musí byť uskutočnené len do zásuvky s uzemnením o napätí 230 V - 50 Hz. 
   Minimálne istenie 16 A. 
 
Pozor! (Pre bezpečnosť) 

Pred uvedením do prevádzky vášho nového ponorného čerpadla musí biť odborným technikom preskúšané: 
- Ochrana elektrického pripojenia pred vlhkosťou 
- V prípade nebezpečenstva zatopenia predĺžiť kábel až na bezpečné miesto 
- Zabrániť čerpanie agresívnych tekutín alebo inertných (brúsnych) materiálov 
- Čerpadlo ochrániť pred mrazom 
- Zabrániť zásahu detí vhodnými opatreniami 
- Čerpadlo musí byť prevádzkované len vo vertikálnej polohe 

Obmedzenie použitia 

NEBEZPEČENSTVO  Čerpadlo nie je vhodné pre horľavé alebo výbušné tekutiny 
NEBEZPEČENSTVO  Čerpadlo nie je vhodné pre záhradné nádrže a plávacie bazény 
POZOR   max. Hĺbka ponoru 20 m 

max. teplota tekutiny 35 ° C 
max. obsah piesku 40 g / hl 

 
Inštalácia 

POZOR   Zabráňte prevádzky na sucho 
Zamedzte, aby hladina čerpanej tekutiny klesla pod sacie otvory čerpadla (dierovaná časť 
uprostred dĺžky čerpadla) 
POZOR   Ak výtlačná roura čerpadla z umelej hmoty, odporúča sa zavesiť čerpadlo na 
nylonovú šnúru alebo oceľové lanko. 
Presvedčte sa pred ponorením čerpadla do vrtu, či je vrt dostatočného priemeru a či je priamy bez 
zúženia a ohybov. Či je s obsahom piesku do stanoveného max. Množstva. 
 
Elektrické pripojenie 

Presvedčiť sa o riadnom uzemnenie el. siete je povinnosťou inštalujúci osoby / inštalatéra. Motor 
čerpadla je vybavený uzemňovacím káblom (zelenožltý kábel), podľa platných bezpečnostných 
noriem, rovnakej dĺžky a priemeru ako silový el. kábel. 
NEBEZPEČENSTVO  Uzemnenie zaistiť pred začiatkom prevádzky. 
 
 
- Jednofázová verzia:  Jednofázové motory musia byť v spínacej skrini vybavené rozbehovým 
kondenzátorom a prúdovou ochranou. Sú pre napätie 230 V. 
- Trojfázová verzia:  Trojfázové motory sú pre napätie 400 V (na vyžiadanie aj 230 V). Čerpadlo musí byť 
pripojené na trojfázovú siet cez vhodnú spínacie skriňa. 
 
Vždy pri novom pripojení trojfázového čerpadla na sieť existuje nebezpečenstvo nesprávneho smeru 
otáčania hydrauliky čerpadla. Pri nesprávnom smere dodáva čerpadlo výrazne menšie čerpané množstvo 
tekutiny o výrazne nižšom tlaku. Správny smer otáčania je ten, pri ktorom dáva čerpadlo väčšie množstvo 
tekutiny s väčším tlakom. 
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Údržba 

Čerpadlo je kvalitným výrobkom, ktorý nevyžaduje údržbu. Pri dlhšom bez prevádzky sa odporúča pred 
novým uvedením do prevádzky previesť všeobecnú kontrolu. 
POZOR    Vytiahnite vždy kábel zo zásuvky pred začiatkom údržby. 
 
Vyhľadávanie príčin poruch 

Problém    Príčina      Odstránenie poruchy 

Čerpadlo nepracuje   Výpadok el. siete 
Motor sa netočí   Zásuvka nesprávne zastrčená 

Automatický spínač vypnutý 
Istič vyhorenia (3-fázové čerpadlá) 
Tepelná ochrana aktivovaná   Spínač po vychladnutí motora  
     automaticky zopne (1- fáz) 
Motorová ochrana aktivovaná   Mikrospínač zopnúť  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čerpadlo nepracuje   Sacie otvory upchané 
Motor sa točí    Výtlačná rúra upchaná 

Zablokovaná spätná klak 
Nízka hladina vody 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čerpadlo dodáva malé   Sacie otvory čiastočne upchané 
množstvo tekutiny   Výtlačná roura upchaná 

Nesprávny smer otáčania   Kontrola smeru otáčania 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čerpadlo po krátkej dobe  Cudzie teleso v hydraulike, 
zastaví.    ktoré obmedzuje otáčanie čerpadla 
Aktivuje sa zabudovaná  Vysoká teplota tekutiny 
ochrana.    vnútorná závada 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Schéma zapojení pro jednofázová čerpadla: 
 1 černá - společný     2 modrošedá - hlavní 
 3 červená - pomocný     4 žlutozelená - zemnící 
 C – kondenzátor     T – tepelné relé 
 
 

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 

 


