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NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU                                                              CZ            

1.  Všeobecné informace 

1.1  Účel použití 

Ponorná motorová čerpadla typové řady SCX a SCXT jsou vhodná pro čerpání vody ze 
studní, cisteren nebo nádrží a vrtů 6“ a větších pokud jsou bez spínacího plováku, k 
zavlažování i postřikování polí a zahrad i pro zásobování vodou. 

Čerpadlo se nesmí používat k vypouštění plaveckých bazénů. 

Čerpadlo se nesmí používat na hořlavé a výbušné tekutiny. 

1.2  Připojovací a výkonová data 

Data jsou součástí katalogu výrobce a dodavatele nebo jsou uvedena na jejich webových 
stánkách. 

Přípustná čerpaná média: voda bez pevných/sedimentujících látek, užitková voda, 
studená voda. Čerpání jiných médií vyžaduje souhlas dodavatele. 

Max.teplota čerpaného média:  35 OC 

Maximální hloubka ponoření:  20 m 

Maximální obsah pístu 40 g/m3 

Maximální počet sepnutí 30 – 45/h 

Výtlačné hrdlo:  G 1 1/4" 

Otáčky:  1-fáz.:2850 1/min      3-fáz.:2900 1/min 

Třída izolantu:  F 

Krytí: IP 68 

 

2.  Bezpečnost 

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je třeba respektovat při instalaci i 
při provozu. Proto je třeba, aby tento návod před montáží a uvedením do provozu 
bezpodmínečně přečetl montér i příslušný obsluhovatel. Je třeba respektovat nejenom 
všeobecné bezpečnostní pokyny, uvedené v této kapitole o bezpečnosti, ale i ty, které 
jsou jako speciální uvedeny v dalších kapitolách. 

2.1  Označování a upozornění v návodu 

Bezpečnostní pokyny, obsažené v tomto návodu, jejichž nedodržení může způsobit 
ohrožení osob, jsou zvláště označeny obecným symbolem nebezpečí 
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a při varování před elektrickým napětím symbolem 

 

 

U Bezpečnostních pokynů, jejichž nerespektování může ohrozit stroj a jeho funkci, je 
vloženo slovo  

 

2.2  Kvalifikace personálu 

Montážní personál musí mít pro tyto práce příslušnou kvalifikaci. 

2.3  Nebezpečí při nedbání bezpečnostních pokynů 

Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob i zařízení. Nedbání 
bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě jakýchkoli nároků na náhradu škody. 

Konkrétně může jejich nerespektování mít za následek tato ohrožení: 

- selhání důležitých funkcí zařízení, 

- ohrožení osob elektrickými nebo mechanickými vlivy. 

2.4  Bezpečnostní pokyny pro provozovatele 

Je třeba respektovat existující předpisy pro ochranu a bezpečnost při práci. 

Je třeba vyloučit ohrožení elektrickou energií. Dodržujte předpisy ČSN i místních 
energetických podniků. 

2.5  Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní práce 

Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré inspekční i montážní práce prováděl 
autorizovaný a kvalifikovaný personál, který získal dostatečné informace detailním 
studiem návodu k obsluze. 

Práce na zařízení se zásadně smějí provádět pouze v odstaveném stavu. 

2.6  Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů 

Úpravy zařízení jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a 
výrobcem autorizované příslušenství slouží bezpečnosti. Používání jiných součástí může 
zrušit ručení za následky z toho vzešlé. 

2.7  Nepřípustné způsoby provozování 

Bezpečnost provozu dodaného zařízení je zaručena pouze při přiměřeném používání 
v souladu s kapitolou 1 tohoto návodu. Mezní hodnoty, uvedené v katalogovém listě, se 
v žádném případě nesmějí překračovat. 

 

3.  Přeprava a skladování 

Čerpadlo se nesmí vystavovat teplotám pod -10 OC ani nad +50 OC. 

 

POZOR! 

POZOR! 
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4.  Popis zařízení a příslušenství 

4.1  Popis čerpadla  

Ponorné motorové čerpadlo je konstruováno jako čerpadlo vícestupňové odstředivé. 
Součástí, které přicházejí do styku s čerpaným médiem, jsou z korozivzdorné oceli nebo 
z umělé hmoty. Motor na světelný proud je proti přetížení jištěn tepelným jističem. Při 
vypadnutí nadproudového jističe se musí přerušení odstranit stiskem tlačítka. Na patě 
čerpadla je ochranný koš. Čerpadlo jednofázové je kompletní včetně závěsného lana, 
připojovacího kabelu a zásuvkového tělesa nebo spínací skříňky, ve které je umístěn 
kondenzátor a nadproudová ochrana. Třífázové čerpadlo se dodává s volným koncem 
kabelu. 

SCX         1x230 V SCXT     3x400 V 

Spínací skříňka s vypínačem, 
tlačítkem pro spouštění po výpadku a 
kabel s vidlicí. 

volný konec kabelu 

Nadproudová ochrana 

Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Na škody na čerpadle, způsobené 
chodem nasucho, se záruka výrobce nevztahuje. 

4.2  Rozsah dodávky 

-  jednofázové čerpadlo s připojovacím kabelem a spínací skříňkou,  

třífázové čerpadlo s připojovacím kabelem, 

-  závěsné lano 20 m, 

-  návod k montáži a obsluze. 

4.3  Příslušenství 

Příslušenství se musí objednávat zvlášť. 

 

5.  Instalace a montáž 

5.1  Montáž čerpadla 

-  Upevněte závěsné lano na závěsné oko čerpadla, 

-  výtlačnou hadici připojte na výtlačné hrdlo příslušnou spojkou, 

-  síťový kabel připevněte volně sponkami k výtlačnému potrubí (max.rozteč 2 m). 

-  Čerpadlo opatrně spouštějte na závěsném laně a umístěte je tak, aby bylo trvale 
pod vodou (minimální ponor 0,2 m) a neustále viselo na závěsném laně. Čerpadlo 
se nesmí stavět na dno. Tím se předchází zanášení pískem a poškození čerpadla. 

Čerpadlo se smí provozovat pouze ve svislé poloze. 

5.2  Elektrické zapojení 

Napojení na přívod elektřiny musí provést elektroinstalatér s příslušným 
oprávněním dle vyhlášky č. 50 a v souladu s platnými předpisy ČSN. 

POZOR! 
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-  Překontrolujte druh proudu i napětí síťové přípojky. 

-  Respektujte údaje typového štítku motoru čerpadla. 

-  Jištění vůči síti: 16 A, s charakteristikou C příp. D. 

-  Dbát na uzemnění. 

-  Při zavlažování nebo postřikování polí a sadů je třeba nainstalovat proudový 
chránič s vybavovacím proudem 30 mA. 

-  Při napojení na spínač se svorkovnice propojuje takto: 
-  SCX (jednofázový motor): 

L1,N,PE:  síť 1  230 V / 50 Hz 

L2  L3:  můstky 
-  SCXT (třífázové motory): 

L1,L2,L3,N,PE:  síť 3  400 V / 50 Hz 

 vodič č. 1 2 3  žlutý/zelený 

připojení na síť L1 L2 L3 PE 

 
    C – kondenzátor  T – tepelná ochrana motoru 
 

-   SCX:  W,N,PE:  Přípoj pro jednofázový motor. Vedení je třeba 
propojit s bezpečnostní zásuvkou (součást 
stavební dodávky), na kterou se čerpadlo 
připojí. 

U  V:  můstky 

-  SCXT: U,V,W,N.PE:  Přípoj pro třífázový motor. 

-  WSK:  pro toto zařízení nemá význam 

-  natlakování:  přípoj pro plovákový spínač 
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-  Při napojování čerpadla s třífázovým motorem je třeba nainstalovat jako součást 
stavební dodávky motorový jistič. Musí se seřídit na jmenovitý proud podle 
typového štítku. 

-  Pokud by bylo nutno prodlužovat kabel čerpadla, musí toto prodloužení provádět 
autorizovaná odborná firma podle ustanovení ČSN. 

 

6.  Uvedení do provozu 

U čerpadel s třífázovými motory je třeba provést kontrolu smyslu otáčení: 

Před ponořením do studny: 

Čerpadlo volně zavěsíme a krátce zapneme. Při tom se čerpadlo pohybuje proti smyslu 
otáčení rotoru. Smysl otáčení je správný, jestliže se čerpadlo točí ve směru šipky "Start 
Reaction" na vrchní straně tělesa čerpadla. Při nesprávném smyslu otáčení přehodíme 2 
fáze přípojky. 

Jestliže je čerpadlo již ponořeno, můžeme smysl otáčení překontrolovat takto: 

-  zavřeme uzavírací šoupě na výtlaku, 

-  zapneme čerpadlo a sledujeme tlak na manometru, 

-  přehodíme dvě fáze síťového kabelu a čerpadlo znovu zapneme. Porovnáváme tlak 
manometru s prvním zapnutím. 

Zapojení s vyšším tlakem je správné. Podle potřeby musíme případně znovu přehodit 
fáze. 

6.1  Čerpadlo se spínací skříňkou a tlakovým spínáním 

-  Kontrola správného nastavení tlaku dusíku v membránové tlakové nádrži s pomocí 
zkoušečky pneumatik při zařízení bez tlaku, seřízení podle tabulky tlaků, nalepené 
na membránové tlakové nádrži. 

-  Kontrola dostatečného stavu vody ve vstupní nádrži nebo ve studni. 

-  Seřizování tlakového spínače: 

-  Otevřeme kryt tlakového spínače, 

-  otevřeme uzavírací šoupě na výtlačné straně a jeden vypouštěcí ventil, 

-  pomocí centrálního šroubu (- P +) seřídíme vypínací tlak, červený ukazatel vedle 
indikace tlaku udává nastavený tlak. 

Vypínací tlak se vypočítá z: 

geodetického rozdílu výšek mezi místem instalace zařízení a nejvýše 
položeného vypouštěcího ventilu 

+  minimální tlak proudění v nejvyšším vypouštěcím ventilu (1,5-2,0 bar) 

+  suma tlakových ztrát v potrubí (ca.0,15-0,2 z geodetické výšky) 

+  rozdíl tlaků p (1,0-1,5 bar) mezi zapínacím a vypínacím tlakem. 

-  Zařízení zapneme, 
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-  pomalu zavíráme vypouštěcí ventil, 

-  na manometru kontrolujeme vypínací tlak a podle potřeby jej upravujeme, 

-  šroubem (p-+) seřizujeme spínací tlak, 

-  ručně vypneme hlavním vypínačem, 

-  nasadíme zpět kryt tlakového spínače. 

 

7.  Údržba 

Před kontrolou musíme čerpadlo vypnout! 

 

Čerpadlo pracuje téměř bezúdržbově. 

Kdyby se ucpal filtr, což poznáme na drastickém poklesu čerpacího výkonu, je třeba filtr 
vymontovat a vyčistit kartáčem pod tekoucí vodou. 

Opravy čerpadla nebo výměnu elektrického přívodu smí provádět pouze odborný servis. 

Při objednávání náhradních dílů je třeba udávat veškeré údaje z typového štítku zařízení. 

 

8.  Záruka, servis 

Záruční podmínky stanovuje prodejní organizace. Při dodržení podmínek pro montáž a 
provoz lze poskytnout záruku až 2 roky od data prodeje, uvedeného na faktuře obchodní 
organizace. 

V případě poruchy v záruční době i po jejím uplynutí se obraťte na prodejní nebo na 
servisní organizaci. Organizace zajistí i dodávku náhradních dílů. 

Při uplatňování záruky je nutno ponechat čerpadlo v zabudovaném stavu, aby bylo možno 
posoudit dodržení záručních podmínek. 

 

 

 

 

 

 

9.  Poruchy,  jejich příčiny a odstraňování 

Při opakovaném vypadávání nadproudové ochrany musí čerpadlo přezkoušet odborný 
servis. Nelze-li provozní poruchu odstranit, obraťte se laskavě na odborný servis. 

V následující tabulce můžete jednoduše odvodit předpokládanou příčinu poruchy a 
navrhovaný způsob jejího odstranění podle chování čerpadla. 
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17) Porucha 

18)  Motor neběží  

19)  Motor běží, čerpadlo nečerpá   

20)  Nedostatečný čerpací výkon    

21)  Opakované odstavení výpadkem motorového jističe     

22) Příčina     

23) Chybí síťové napětí     

24) Vadná pojistka     

25) Motorový jistič vypnul, čerpadlo běží ztuha/je 
zablokované 

    

26) Vypnula ochrana proti běhu nasucho, hladina vody příliš 
poklesla 

    

27) Vadné čerpadlo     

28) Nesprávný smysl otáčení motoru     

29) Ucpaný sací otvor     

30) Zablokovaný zpětný ventil     

31) Ucpaný výtlak     

32) Cizí látky v čerpadle     

33) Čerpadlo běží nasucho     

 

10.  Tabulky technických dat jednotlivých typů čerpadel s uvedením těchto údajů tak,   

         jak  jdou v tabulce za sebou: 
  

 Síťové napětí 
 Proud 
 Příkon 
 Třída izolace 
 Stupeň krytí 
 Otáčky motoru 
 Kapacita kondenzátoru 
 Napětí kondenzátoru 
 Doporučené jištění 
 Dopravní výška maximální (výtlak) 
 Dopravované množství maximální 
 Hloubka ponoru maximální 
 Dimenze výtlačného potrubí minimálně 
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NÁVOD K MONTÁŽI A PREVÁDZKE              SK            
 
1. Všeobecné informácie 

1.1 Účel použitia 

Ponorné motorové čerpadlá typovej rady SCX a SCXT sú vhodné pre čerpanie vody zo 
studní, cisterien alebo nádrží a vrtov 6 "a väčších ak sú bez spínacieho plaváka, na 
zavlažovanie i postrekovanie polí a záhrad aj na zásobovanie vodou. 
Čerpadlo sa nesmie používať na vypúšťanie plaveckých bazénov. 
Čerpadlo sa nesmie používať na horľavé a výbušné tekutiny. 

1.2 Pripojovacie a výkonová dáta 

Dáta sú súčasťou katalógu výrobcu a dodávateľa alebo sú uvedené na ich webových 
stránkach. 
Prípustné čerpané médiá: voda bez pevných / sedimentujúcich látok, úžitková voda, 
studená voda. Čerpanie iných médií vyžaduje súhlas dodávateľa. 
Max.teplota čerpaného média:  35 OC 

Maximálna hĺbka ponorenia:   20 m 

Maximálny obsah piestu    40 g / m3 

Maximálny počet zopnutí   30 - 45 / h 

Výtlačné hrdlo:     G 1 1/4 " 

Otáčky:      1-fáz.: 2850 1 / min 3-fáz.: 2900 1 / min 

Trieda izolantu:     F 

Krytie:      IP 68 

 

2.  Bezpečnosť 

Tento návod na obsluhu obsahuje základné pokyny, ktoré je potrebné rešpektovať pri 
inštalácii aj pri prevádzke. Preto je potrebné, aby tento návod pred montážou a 
uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítal montér i príslušný obsluhovateľ. Je 
potrebné rešpektovať nielen všeobecné bezpečnostné pokyny, uvedené v tejto kapitole o 
bezpečnosti, ale aj tie, ktoré sú ako špeciálny uvedené v ďalších kapitolách. 

2.1  Označovanie a upozornenia v návode 

Bezpečnostné pokyny, obsiahnuté v tomto návode, ktorých nedodržanie môže 
spôsobiť ohrozenie osôb, sú obzvlášť označené všeobecným symbolom 
nebezpečenstva 

 

 

a pri varovanie pred elektrickým napätím symbolom 
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U Bezpečnostných pokynov, ktorých nerešpektovanie môže ohroziť stroj a jeho funkciu, 
je vložené slovo 

 

2.2  Kvalifikácia personálu 

Montážny personál musí mať pre tieto práce príslušnú kvalifikáciu. 

2.3  Nebezpečenstvo pri zanedbaní bezpečnostných pokynov 

Zanedbanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok ohrozenie osôb a zariadení. 
Ignorujúc bezpečnostných pokynov môže viesť k strate akýchkoľvek nárokov na náhradu 
škody. 

Konkrétne môže ich nerešpektovanie mať za následok tieto ohrozenia: 

- Zlyhanie dôležitých funkcií zariadenia, 

- Ohrozenie osôb elektrickými alebo mechanickými vplyvmi. 

2.4  Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa 

Je potrebné rešpektovať existujúce predpisy pre ochranu a bezpečnosť pri práci. 

Je potrebné vylúčiť ohrozenie elektrickou energiou. Dodržujte predpisy STN aj miestnych 
energetických podnikov. 

2.5  Bezpečnostné pokyny pre inšpekčné a montážne práce 

Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky inšpekčné aj montážne práce vykonával 
autorizovaný a kvalifikovaný personál, ktorý získal dostatočné informácie detailným 
štúdiom návodu na obsluhu. 

Práce na zariadení sa zásadne môžu vykonávať len v odstavenom stave. 

2.6  Svojvoľná prestavba a výroba náhradných dielov 

Úpravy zariadenia sú prípustné len po dohode s výrobcom. Originálne náhradné diely a 
výrobcom autorizované príslušenstvo slúži bezpečnosti. Používanie iných súčastí môže 
zrušiť ručenia za následky z toho vzišla. 

2.7  Prípustné spôsoby prevádzky. 

Bezpečnosť prevádzky dodaného zariadenia je zaručená iba pri primeranom používaní 
podľa kapitoly 1 tohto návodu. Limity, uvedené v katalógovom liste, sa v žiadnom prípade 
nesmú prekračovať. 

 

3.  Přeprava a skladování 

   Čerpadlo sa nesmie vystavovať teplotám pod -10 °C ani nad +50 °C. 

POZOR! 

POZOR! 
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4.  Opis zariadenia a príslušenstvo 

4.1 Opis čerpadla 

Ponorné motorové čerpadlo je konštruované ako čerpadlo viacstupňové odstredivé. 
Súčasťou, ktoré prichádzajú do styku s čerpaným médiom, sú z nehrdzavejúcej ocele 
alebo z umelej hmoty. Motor na svetelný prúd je proti preťaženiu istený tepelným ističom. 
Pri vypadnutí nadprúdového ističa sa musí prerušenie odstrániť stlačením tlačidla. Na 
päte čerpadla je ochranný kôš. Čerpadlo jednofázové je kompletný vrátane závesného 
lana, pripojovacieho kábla a zásuvkového telesa alebo spínacej skrinky, v ktorej je 
umiestnený kondenzátor a nadprúdová ochrana. Trojfázové čerpadlo sa dodáva s voľným 
koncom kábla. 

SCX         1x230 V SCXT     3x400 V 

Spínacia skrinka s vypínačom, 
tlačítkom pre spustenie po výpadku a 
kábel s vidlicou. 

voľný koniec kábla 

Nadprúdová ochrana 
 

                                   Čerpadlo nesmie bežať na sucho. Na škody na čerpadle, spôsobené    
                           chodom nasucho, sa záruka výrobcu nevzťahuje. 
 
4.2  Rozsah dodávky 
-  Jednofázové čerpadlo s prípojným káblom a spínacou skrinkou, 
- trojfázové čerpadlo s prípojným káblom, 
-  Závesné lano 20 m, 
-  Návod na montáž a obsluhu. 

4.3  Príslušenstvo 

Príslušenstvo sa musí objednávať osobitne. 
 
5.  Inštalácia a montáž 

5.1  Montáž čerpadla 

- Upevnite závesné lano na závesné oko čerpadlá, 
- Výtlačnú hadicu pripojiť na výtlačné hrdlo príslušnú spojkou, 
- Sieťový kábel pripevnite voľne sponkami k výtlačnému potrubia (max.rozteč 2 m). 
- Čerpadlo opatrne spúšťajte na závesnom lane a umiestnite ich tak, aby bolo trvale pod  
vodou (minimálna ponor 0,2 m) a neustále viselo na závesnom lane. Čerpadlo sa nesmie 
stavať na dno. Tým sa predchádza zanášanie pieskom a poškodeniu čerpadla. 
Čerpadlo sa smie prevádzkovať len vo zvislej polohe. 

5.2  Elektrické zapojenie 

  Napojenie na prívod elektriny musí vykonať elektroinštalatér s príslušným  
 oprávnením podľa vyhlášky č. 50 a v súlade s platnými predpismi STN. 
 Překontrolujte druh proudu i napětí síťové přípojky. 

POZOR!                      
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- Rešpektujte údaje typového štítku motora čerpadla. 

- Istenie voči sieti: 16 A, s charakteristikou C príp. D. 

- Dbať na uzemnenie. 

- Pri zavlažovanie alebo postrekovanie polí a sadov je potrebné nainštalovať prúdový 
chránič s vybavovacím prúdom 30 mA. 

 

- Pri napojení na spínač sa svorkovnice prepája takto: 
-  SCX (jednofázový motor): 

L1,N,PE:  síť 1  230 V / 50 Hz 

L2  L3:  mostiky 

-  SCXT (trojfázové motory): 

L1,L2,L3,N,PE:  síť 3  400 V / 50 Hz 

 vodič č. 1 2 3  žltý/zelený 

pripojenie na sieť L1 L2 L3 PE 

 

 
   C – kondenzátor    T - tepelná ochrana motora 
 
 - SCX: W, N, PE:     Prípojka pre jednofázový motor. Vedenie je 

       potrebné prepojiť s bezpečnostnou zásuvkou 

       (súčasť stavebnej dodávky), na ktorú sa  

       čerpadlo pripojí. 

  U  V:    mostíky 

 - SCXT: U, V, W, N.PE:    Prípojka pre trojfázový motor. 

 - WSK:      pre toto zariadenie nemá význam 

 - Natlakovanie:     prípoj pre plavákový spínač 
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- Pri spojení čerpadlá s trojfázovým motorom je potrebné nainštalovať ako súčasť 
stavebné dodávky motorový istič. Musí sa nastaviť na menovitý prúd podľa 
typového štítku. 

- Ak by bolo nutné predlžovať kábel čerpadla, musí toto predĺženie vykonávať 
autorizovaná odborná firma podľa ustanovenia STN. 

 

6.  Uvedenie do prevádzky 

U čerpadiel s trojfázovými motormi je potrebné vykonať kontrolu zmysle otáčania: 

Pred ponorením do studne: 

Čerpadlo voľne zavesíme a krátko zapneme. Pri tom sa čerpadlo pohybuje sa proti smeru 
rotora. Zmysel otáčania je správny, ak sa čerpadlo točí v smere šípky "Štart Reaction" na 
vrchnej strane telesa čerpadla. Pri nesprávnom zmysle otáčania prehodíme 2 fázy 
prípojky. 

Ak je čerpadlo už ponorené, môžeme zmysel otáčania prekontrolovať nasledovne: 

- Zavrieme uzatvárací posúvač na výtlaku, 

- Zapneme čerpadlo a sledujeme tlak na manometri, 

- Prehodíme dve fázy sieťového kábla a čerpadlo znova zapneme. Porovnávame tlak 
manometra s prvým zapnutím. 

Zapojenie s vyšším tlakom je správne. Podľa potreby musíme prípadne znovu prehodiť 
fázy. 

6.1 Čerpadlo so spínacou skrinkou a tlakovým spínačom 

 -   Kontrola správneho nastavenia tlaku dusíka v membránovej tlakovej nádrži s  
  pomocou skúšačky pneumatík pri zariadení bez tlaku, nastavenie podľa tabuľky   

           tlakov, nalepené na membránové tlakovej nádrži. 

      -   Kontrola dostatočného stavu vody vo vstupnej nádrži alebo v studni. 

      -   Nastavovanie tlakového spínača: 

- Otvoríme kryt tlakového spínača, 
- Otvoríme uzatvárací posúvač na výtlačnej strane a jeden vypúšťací ventil, 
- Pomocou centrálneho skrutky (- P +) nastavíme vypínací tlak, červený   
  ukazovateľ vedľa indikácie tlaku udáva nastavený tlak. 

Vypínací tlak sa vypočíta z: 
geodetického rozdílu výšek mezi místem instalace zařízení a nejvýše položeného 
vypouštěcího ventilu 
+  minimální tlak proudění v nejvyšším vypouštěcím ventilu (1,5-2,0 bar) 
+  suma tlakových ztrát v potrubí (ca.0,15-0,2 z geodetické výšky) 

+  rozdíl tlaků p (1,0-1,5 bar) mezi zapínacím a vypínacím tlakem. 

-  Zařízení zapneme, 

-  Pomaly zatvárajú vypúšťací ventil, 
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-  Na manometri kontrolujeme vypínací tlak a podľa potreby ho upravujeme, 

-  Skrutkou (p-+) nastavujeme spínací tlak, 

-  Ručne vypneme hlavným vypínačom, 

-  Nasadíme späť kryt tlakového spínača 

 

7.  Údržba 

Pred kontrolou musíme čerpadlo vypnúť! 
 

Čerpadlo pracuje takmer bezúdržbovo. 

Keby sa upchal filter, čo spoznáme na drastickom poklese čerpacieho výkonu, je treba 
filter vymontovať a vyčistiť kefou pod tečúcou vodou. 

Oprava čerpadla alebo výmenu elektrického prívodu smie vykonávať len odborný servis. 

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné udávať všetky údaje z typového štítku 
zariadenia. 

 

8.  Záruka, servis 

Záručné podmienky určuje predajné organizácie. Pri nedodržaní podmienok pre montáž a 
prevádzku možno poskytnúť záruku až 2 roky od dátumu predaja, uvedeného na faktúre 
obchodnej organizácie. 

 

V prípade poruchy v záručnej dobe i po jej uplynutí sa obráťte na predajné alebo na 
servisnú organizáciu. Organizácia zabezpečí aj dodávku náhradných dielov. 

Pri uplatňovaní záruky je nutné ponechať čerpadlo v zabudovanom stave, aby bolo 
možné posúdiť dodržanie záručných podmienok. 

 

 

 

 

 

 

9.  Poruchy, ich príčiny a odstraňovanie 

Pri opakovanom vypadávanie nadprúdovej ochrany musí čerpadlo preskúšať odborný 
servis. Ak nemožno poruchu odstrániť, obráťte sa láskavo na odborný servis. 

V nasledujúcej tabuľke môžete jednoducho odvodiť predpokladanú príčinu poruchy a 
navrhovaný spôsob jej odstránenie podľa správania čerpadla. 
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17) Porucha 

18)  Motor nebeží  

19)  Motor beží, čerpadlo nečerpá   

20)  Nedostatočný čerpací výkon    

21)  Opakované odstavenie výpadkom motorového ističa     

22) Príčina     

23) Chybí sieťové napätie     

24) Vadná pojistka     

25) Motorový jistič vypne, čerpadlo beží tuho / je 
zablokované 

    

26) Vypla ochrana proti behu nasucho, hladina vody príliš 
poklesla 

    

27) Vadné čerpadlo     

28) Nesprávny zmysel otáčania motora     

29) Upchatý sací otvor     

30) Zablokovaný zpetný ventil     

31) Upchatý výtlak     

32) Cudzie látky v čerpadle     

33) Čerpadlo beží nasucho     

 

10.  Tabuľky technických dát jednotlivých typov čerpadiel s uvedením týchto údajov     
 tak, ako idú v tabuľke za sebou:  

 Sieťové napätie 
 Prúd 
 Príkon 
 Trieda izolácie 
 Stupeň krytia 
 Otáčky motora 
 Kapacita kondenzátora 
 Napätie kondenzátora 
 Odporúčané istenie 
 Dopravná výška maximálnej (výtlak) 
 Dopravované množstvo maximálnu 
 Hĺbka ponoru maximálna 
 Dimenzie výtlačného potrubia minimálne 
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