
 

Samonasávací bazénová čerpadla 
s hrubým filtrem 
 
Samonasávacie bazénové čerpadlá 
s hrubým filtrom 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ                                 Návod k obsluze                                                         SK                               Návod na obsluhu 
1. Oblast použití 
- na čisté tekutiny bez látek abrazivních, nerozpuštěných pevných, 
explozivních, neagresivních na materiály čerpadla, o teplotě max. 
35°C  
- instalace v dobře větraných prostorách bez atmosférických vlivů 
s teplotou prostředí max. 40°C 
- odchylka od nominální hodnoty napětí na štítku +/- 6% 
- počet startů max. 10/h s pravidelným intervalem 
2. Instalace 
Čerpadlo umístit jen v horizontální poloze osy otáčení 
s upevňovacími patkami směrem dolů. Tak aby byla zajištěna 
ventilace motoru a usnadněna údržba (výměna filtru). Umístění 
co nejblíže sací nádrže.  
3. Potrubní připojení 
Upevnit všechny trubky tak, aby se pnutí a chvění nepřenášelo do 
čerpadla. Při sací výšce větší než 5m je vnitřní průměr sacího 
potrubí větší než sací hrdlo čerpadla. Průměr sacího potrubí 
nesmí být nikdy menší než průměr hrdla čerpadla. Sací potrubí 
musí být ve stálém spádu, aby se netvořily vzduchové kapsy. Sání 
podpoří instalace patního ventilu (zpětná klapka a sítko), který 
musí být stále ponořen. Sítko musí být umístěno na sací straně, 
aby zabránilo vniknutí cizích předmětů do čerpadla. Při sání 
z nádrží instalujte ventil se zpětnou klapkou. Při positivní sací 
výšce (nátoku) instalujte uzavírací ventil. Řiďte se místními 
předpisy pro tlak v síti.  
Do výtlačného potrubí instalujte tlakoměr a ventil pro regulaci 
dodávaného množství, tlaku a příkonu čerpadla. Do výtlačného 
potrubí s geodetickou výškou přesahující 15m instalujte zpětný 
ventil k zamezení tlakových rázů. Přesvědčte se o čistotě potrubí 
před instalací. 
4. Elektrické připojení 
Elektrické připojení musí provádět osoba k tomu oprávněná podle 
místních předpisů. Jednotka musí být správně uzemněná. 
Uzemnění připojte na kontakt k tomu označený. Porovnejte 
štítkový údaj s údajem o síti a připojte síťové napájení podle 
schéma uvedené ve skříni se svorkovnicí. Instalujte zařízení pro 
odpojení od napájení s oddálením kontaktů na vzdálenost min. 
3 mm u všech pólů. U třífázových motorů instalujte ochranu před 
přetížením motoru v souladu se štítkovými údaji. Jednofázové 
motory jsou dodávány s kondenzátorem a tepelnou ochranou. 
5. Start 
Vyzkoušejte šroubovákem v zářezu hřídele na straně ventilátoru, 
zda se dá rotorem otočit. Malý odpor v otáčení může být 
způsoben menší axiální vůlí oběžného kola. Po krátkém běhu se 
vůle obnoví a kolo se volně otáčí. 
Nikdy nenechte čerpadlo běžet na sucho. Startujte jej až po 
úplném naplnění tekutiny do plnícího otvoru. Jestliže je pod 
nátokem (positivní sací výška), naplňte čerpadlo otevřením sacího 
ventilu a současným otevřením výtlačného ventilu nechte unikat 
vzduch. U třífázových motorů zkontrolujte, jestli směr otáčení 
souhlasí s šipkou na tělese čerpadla, v opačném případě změňte 
připojení fází. Zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje v rozmezí 
hodnot, udávaných na typovém štítku. V opačném případě 
přivřete výtlačný ventil nebo jinou armaturu na výtlačné straně. 
Varování: čerpadlo dává minimální množství při maximálním 
příkonu – čerpadla nesmí nikdy běžet při zavřeném výtlaku.  
6. Údržba 
Hrozí-li zamrznutí, vypusťte kompletně čerpanou tekutinu. 
Odmontujte víko tělesa čerpadla, je-li to možné, k úplnému 
vyprázdnění. Po dlouhé provozní odstávce vyzkoušejte, jestli není 
oběžné kolo zablokované. V opačném případě vyčistěte 
hydraulickou část čerpadla. Naplňte ji pak úplně čerpanou 
tekutinou.  
UPOZORNĚNÍ: před každou servisní činností odpojte čerpadlo od 
el. sítě. 
7. Demontáž 
Uzavřete sací a výtlačný ventil a vyprázdněte tekutinu. 
Demontujte těleso čerpadla od motoru a demontujte větrák 
motoru (demontujte spojovací šroubové tyče motoru).  

1. Oblast použitia 
- Na čisté tekutiny bez látok abrazívnych, rozpustených pevných, 
explozívnych, neagresívnych na materiály čerpadla, o teplote max. 
35 ° C 
- Inštalácia v dobre vetraných priestoroch bez atmosférických 
vplyvov s teplotou prostredia max. 40 ° C 
- Odchýlka od nominálnej hodnoty napätia na štítku +/- 6% 
- Počet štartov max. 10 / h s pravidelným intervalom 
2. Inštalácia 
Čerpadlo umiestniť len v horizontálnej polohe osi otáčania s 
upevňovacími pätkami smerom nadol. Tak aby bola zaistená 
ventilácia motora a uľahčená údržba (výmena filtra). Umiestnenie 
čo najbližšie sacej nádrže. 
3. Potrubné pripojenie 
Upevniť všetky trubky tak, aby sa pnutie a chvenie neprenášalo do 
čerpadla. Pri sacej výške väčšej ako 5m je vnútorný priemer sacieho 
potrubia väčší ako sacie hrdlo čerpadla. Priemer sacieho potrubia 
nesmie byť nikdy menší ako priemer hrdla čerpadla. Sacie potrubie 
musí byť v stálom spáde, aby sa netvorili vzduchové kapsy. Sanie 
podporí inštalácie pätného ventilu (spätná klapka a sitko), ktorý 
musí byť stále ponorený. Sitko musí byť umiestnené na sacej 
strane, aby zabránilo vniknutiu cudzích predmetov do čerpadla. 
Pri saní z nádrží inštalujte ventil so spätnou klapkou. Pri pozitívnej 
sacej výške (prítoku) inštalujte uzatvárací ventil. Riaďte sa 
miestnymi predpismi pre tlak v sieti. 
Do výtlačného potrubia inštalujte tlakomer a ventil pre reguláciu 
dodávaného množstva, tlaku a príkonu čerpadla. Do výtlačného 
potrubia s geodetickou výškou presahujúcou 15m inštalujte spätný 
ventil na zamedzenie tlakových rázov. Presvedčte sa o čistote 
potrubie pred inštaláciou. 
4. Elektrické pripojenie 
Elektrické pripojenie musí vykonať osoba na to oprávnená podľa 
miestnych predpisov. Jednotka musí byť správne uzemnená. 
Uzemnenie pripojte na kontakt k tomu označený. Porovnajte 
štítkový údaj s údajom o sieti a pripojte sieťové napájanie podľa 
schémy uvedenej v skrini so svorkovnicou. Inštalujte zariadenie na 
odpojenie od napájania s oddialením kontaktov na vzdialenosť 
min. 3 mm u všetkých pólov. U trojfázových motorov inštalujte 
ochranu pred preťažením motora v súlade so štítkovými údajmi. 
Jednofázové motory dodávané s kondenzátorom a tepel. ochranou. 
5. Štart 
Vyskúšajte skrutkovačom v záreze hriadeľa na strane ventilátora, či 
sa dá rotorom otočiť. Malý odpor v otáčaní môže byť spôsobený 
menšie axiálne vôľou obežného kolesa. Po krátkom behu sa vôľa 
obnoví a koleso sa voľne otáča. 
Nikdy nenechajte čerpadlo bežať na sucho. Štartujte ho až po 
úplnom naplnení tekutiny do plniaceho otvoru. Ak je pod prítokom 
(pozitívny sacia výška), naplňte čerpadlo otvorením sacieho ventilu 
a súčasným otvorením výtlačného ventilu nechajte unikať vzduch. U 
trojfázových motorov skontrolujte, či smer otáčania súhlasí s 
šípkou na telese čerpadla, v opačnom prípade zmeňte pripojenie 
fáz. Skontrolujte, či čerpadlo pracuje v rozmedzí hodnôt, udávaných 
na výrobnom štítku. V opačnom prípade privrite výtlačný ventil 
alebo inú armatúru na výtlačnej strane. 
Varovanie: čerpadlo dáva minimálne množstvo pri maximálnom 
príkone - čerpadla nesmie nikdy bežať pri zatvorenom výtlaku. 
6. Údržba 
Ak hrozí zamrznutie, vypustite kompletne čerpanú tekutinu. 
Odmontujte veko telesa čerpadla, ak je to možné, k úplnému 
vyprázdneniu. Po dlhej prevádzkovej odstávke vyskúšajte, či nie je 
obežné koleso zablokované. V opačnom prípade vyčistite 
hydraulickú časť čerpadla. Naplňte ju potom úplne čerpanú 
tekutinou. 
UPOZORNENIE: pred každou servisnou činnosťou odpojte čerpadlo 
od el. siete. 
7. Demontáž 
Uzavrite sací a výtlačný ventil a vyprázdnite tekutinu. Demontujte 
teleso čerpadla od motora a demontujte vetrák motora 
(demontujte spojovacie skrutkové tyče motora). 



 
 

 

                                                                                                                                       
 

 

CZ                     Bezpečnostní opatření                                                         SK                  Bezpečnostné opatrenie 
- Starostlivo si prečítajte návod na obsluhu pred montážou a 
štartovaniem. Spotrebič nesmie byť používaný operátormi, ktorí 
nie sú dôkladne zoznámeni s pokynmi tejto príručke (návod na 
obsluhu). Navyše, prístroj nesmú používať osoby mladšie ako 16 
rokov. 
- Užívateľ je zodpovedný voči tretím stranám v oblasti, kde je 
zariadenie v prevádzke. 
- Pred začatím je potrebné skontrolovať, či sú splnené elektrické 
ochranné opatrenia, za pomoci systému testu vykonanného 
odborníkom. 

 

 Pri používaní čerpadla, by nemala existovať 
žiadna osoba vo vode alebo kvapaline, a vykonávanie 
akéhokoľvek typu údržby je prísne zakázané. Čerpadlo 
môže byť pripojené iba za pomoci systému 
bezpečnostného spínača pre poruchové prúdy, 
s rozpinacím menovitým prúdom až 30 mA a zásuvkou 
so zemnícím kontaktom v súlade s predpismi. 
Ochrana: Najmenej 10 Amp. 
Prevádzka v bazénoch a záhradných jazierkách nie je 
odporúčaná. 
Pre ostatné prevádzky, ustanovenia v súlade se 
standardy VDE 0100 časť 702 musí byť rešpektovaná. 
UPOZORNENiE: Pred kontrolou, odpojte čerpadlo od 
elektrickej siete! 
Výmena napájacieho kábla vyžaduje použitie špeciálne 
nástroje, a preto je nutné riešiť cez autorizovaný 
popredajný servis. 
Čerpadlo môže pracovať iba s použitiem predlužovacieho 
kabla len pomocou káblovej mod. H07 RNF a s prierezom 
vodiča  najmenej 1 mm, v súlade s DIN 57282 alebo DIN 
57245 normy. 

 

• Nikdy sa nepokúšajte zdvihnúť či premiestniť čerpadlo tiahnutím 
za napájací kábel, zatiaľ čo je zapojený do siete. 
• Uistite sa, že elektrické spoje sú v bezpečí pred povodňami a sú 
chránené pred vlhkosťou. 
• Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je zástrčka a spojovacie 
línie nie sú poškodené. 
• Odpojte od elektrickej siete pred vykonávaním prác na čerpadle. 
• Vyhýbajte sa priamemu vystaveniu čerpadla do prúdu vody. 
• Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie miestnych premisou, 
týkajúce sa montáže a bezpečnosti. 
• Používateľ prijatím vhodných opatrení (napr. inštalácia alarmu, 
rezervné čerpadlo a podobne) bude musieť vylúčiť možnosť 
nepriamých škod, spôsobené z dôvodu poruchy čerpadla zatopením 
miestností. 
• V prípade zlyhania čerpadla, môže opravy vykonávat iba technicky 
servis. Musia byť použité iba originálne náhradné diely. 
• Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je zástrčka a spojovacie 
línie sieťový nie sú poškodené. 
Upozorňujeme, že v zmysle zakona o zodpovednosti za výrobok 
                                        nemôžeme niesť zodpovednosť 
za škody spôsobené naším spotrebičom: 
a) vykonaním neodborných opráv, ktoré neboli vykonané odborným 
personálem povoleným od nás; alebo 
b) ak originálne náhradné diely nie sú použité na nahradenie 
vadných; alebo 
c) v prípade, že údaje a ustanovenia uvedené v pokynoch nie sú 
dodržané. Rovnaké ustanovenia sú platné i pro príslušenstva. 

 

• Nikdy se nepokoušejte zvednout či přemístit čerpadlo táhnutím 
za napájecí kabel, zatímco je zapojen do sítě. 
• Ujistěte se, že elektrické spoje jsou v bezpečí před povodněmi a 
jsou chráněny před vlhkostí. 
• Před použitím je třeba zkontrolovat, zda je zástrčka a spojovací 
linie nejsou poškozeny. 
• Odpojte od elektrické sítě před prováděním prací na čerpadle. 
• Vyhýbejte se přímému vystavení čerpadla do proudu vody. 
• Uživatel je odpovědný za dodržování místních premisou, týkající 
se montáže a bezpečnosti. 
• Uživatel přijetím vhodných opatření (např. Instalace alarmu, 
rezervní čerpadlo a podobně) bude muset vyloučit možnost 
nepřímých škod, způsobené z důvodu poruchy čerpadla 
zatopením místností. 
• V případě selhání čerpadla, může opravy provádět pouze 
technicky servis. Musí být použity pouze originální náhradní díly. 
• Před použitím je třeba zkontrolovat, zda je zástrčka a spojovací 
linie síťový nejsou poškozeny. 
Upozorňujeme, že ve smyslu zákona o odpovědnosti za výrobek 
                                        nemůžeme nést odpovědnost 
za škody způsobené naším spotřebičem: 
a) provedením neodborných oprav, které nebyly provedeny 
odborným personálem povoleným od nás; nebo 
b) pokud originální náhradní díly nejsou použity na nahrazení 
vadných; nebo 
c) v případě, že údaje a ustanovení uvedená v pokynech nejsou 
dodrženy. Stejná ustanovení jsou platné i pro příslušenství. 

• Napětí (230 V, 400 V), uvedené na štítku čerpadla, 
musí odpovídat dostupnému síťovému napětí.  
• Teplota kapaliny nesmí překročit 35 ° C. 
 

 

• Napätie (230 V, 400 V), uvedené na štítku čerpadla, 
musí zodpovedať dostupnému sieťovému napätiu. 
• Teplota kvapaliny nesmie překročit 35 ° C. 

 



 

 CZ                                                                                         Tabulka pro určení poruch 
 

Porucha Příčiny Řešení 

Motor nefunguje • Nepřichází napětí ze sítě 

• Oběžné kolo je zaseknuté 

• Odpojený termostat 

• Zkontrolovat přívod napětí 
• Demontovat hydraulickou část a ověřit, zda 

nic nepřekáží otáčení oběžného kola, znovu 
namontovat 

• Termostat zapnout 

Čerpadlo nenasává 
• Sací ventil není ponořen ve vodě 
• Komora čerpá bez přítomnosti vody 
• Vzduch v sací větvi 
• Sací ventil netěsní dokonale 
• Sací filtr (sací ventil) Překročení 

max. sací výšky 

• Ponořit do vody (min. 30 cm) 
• Nalít vodu do sací větve 
• Ověřit těsnost systému u sací větve 
• Vyčistit sací ventil 
• Vyčistit sací filtr 
• Zkontrolovat a upravit výšku sání 

Výkon čerpadla je velmi nízký • Sací výška je příliš vysoká 
• Sací filtr je znečištěn 
• Hladina vody rychle klesá 
• Výkon čerpadla je snížen přítomností 

cizích předmětů 

• Zkontrolovat výšku sání 
• Vyčistit filtr 
• Umístit do nižší polohy sací ventil 
• Vyčistit čerpadlo, odstranit překážky a 

opotřebené součásti vyměňte 

Tepelná pojistka vypíná čerpadlo • Přetížený motor 
• Vysoké zatížení(tření) z důvodu 

přítomnosti cizích předmětů 

• Odstranit cizí předměty a vyčkat 
uvolnění tepelné pojistky (asi 20 min.) 

 
 

 

 

 

 

 SK                                                                                      Tabuľka pre určenie porúch 
 

Porucha Příčiny Řešení 

Motor nefunguje • Neprichádza napätie zo siete 

• Obežné koleso zablokované     

• Termostat bol vypnutý 

• Kontrola napätia  
• Demontovať hydraulickú časť a overiť, či nič 

neprekáža otáčania obežného kolesá, 
starostlivé znovu namontovat 

• Termostat zapojit 

Čerpadlo nenasáva 
• Sací ventil nie je vo vode 
• Čerpaca komora bez vody  
• Vzduch v sacom potrubí  
• Netesnosť  v sacím koši  
• Filter špinavý  
• Max. sacia výška prekročená 

• Ponorte sací ventil do vody 30 cm  
• Naliať vodu do nasávacej vetvy  
• Skontrolujte tesnosť sacieho potrubí 
• sací koš čistit  
• Vyčistite filter  
• kontrolujte saciu výšku a upravte ju 

Výkon čerpadla je veľmi nízky • Sacia výška príliš vysoká  
• Filter špinavý  
• Hladina vody rýchlo klesá  
• Výkon čerpadla znížený – 

cudzie teleso v čerpadle 

• Skontrolujte saciu výšku  
• Vyčistite filter  
• Umiestnite sací ventilu hlbše  
• Vyčistite čerpadlo, odstráňte prekážky a 

opotrebené diely vymente 

Tepelná poistka vypína čerpadlo • Motor přetažený  
• Príliš vysoké zaťaženie (trení) – 

cudzorodé látky v čerpadle  

• Odstránit cudzie teleso a vyčkať  
na uvoľnené tepelnej poistky (asi 20 min.) 

 

 



 


