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Provozní a montážní předpisy pro  čerpadla typu 
LOWARA DOMO   7, 10, 15 a 20 (VX), (T) 
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1. Bezpečnostní pokyny 
1.1. Všeobecně 

Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu a údržbě čerpadla. 
Proto je bezpodmínečně nutné, aby se s ním seznámil příslušný odborný personál/provozovatel. Tento návod musí být neustále 
k dispozici v místě používání čerpadla. 
Tento provozní a montážní návod se vztahuje na ponorná kalová čerpadla DOMO 7 až DOMO 20. Je nutno dbát nejen 
bezpečnostních pokynů uvedených v tomto odstavci „Bezpečnostní pokyny“ a všeobecných pokynů týkajících se bezpečnosti, 
nýbrž i zvláštních bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny v jiných odstavcích. 

1.2. Kvalifikace a proškolování personálu 

Personál určený k obsluze, údržbě, kontrole a montáži musí mít pro tyto práce potřebnou kvalifikaci. Provozovatel musí 
přesně stanovit rozsah zodpovědnosti, příslušnosti a kontroly personálu (obsluhy). 

1.3. Nebezpečí při nedodržování bezpečnostních pokynů 

Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek jak ohrožení osob, prostředí, tak i zařízení. Zanedbání 
bezpečnostních pokynů může vést i ke ztrátě nároků na náhradu škody. 

Konkrétně může zanedbání bezpečnostních pokynů vést například k nebezpečí: 
• Selhání důležitých funkcí zařízení 
• Selhání předepsaných metod údržby a obsluhy 
• Nebezpečí ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy. 

1.4. Bezpečnostně uvědomělé konání 

Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, existující národní předpisy 
k zabránění nehod a rovněž event. vnitřní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 

1.5. Bezpečnostní pokyny pro provozovatele 

Ochranné kryty proti nebezpečnému dotyku pohyblivých částí nesmějí být u zařízení, které je v provozu, nikdy odstraňovány. 
Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem. 

1.6. Bezpečnostní pokyny pro údržbu, inspekci a montáž 

Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré opravy, inspekční a montážní práce byly provedeny autorizovanými                 
a kvalifikovanými odborníky, kteří jsou dostatečně informováni na základě podrobného studia tohoto montážního                   a 
provozního návodu. Zásadně se všechny práce na čerpadle provádějí za jeho klidu a odpojení od elektrického proudu. 
Bezpodmínečně musí být dodržen postup k uvedení zařízení do klidu popsaný v tomto montážním a provozním návodu. 
Bezprostředně po ukončení prací musí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení uvedena v činnost. Před opětným 
uvedením do provozu je nutno dodržovat body uvedené v odstavci  5. Uvedení do provozu. 

1.7. Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů 

Přestavba a změny na čerpadlech jsou přípustné pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Bezpečnost zaručují originální 
náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství. Použití jiných dílů má za následek zrušení odpovědnosti za následky 
z toho vyplývající. 
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1.8. Nedovolený způsob provozu 

Provozní bezpečnost dodávaných čerpadel je zaručena pouze dodržováním ustanovení podle tohoto návodu k montáži             
a obsluze. V technických údajích uvedené mezní hodnoty nesmějí být v žádném případě překročeny. 

2. Účel použití 
Čerpadla LOWARA řady DOMO jsou jednostupňová ponorná motorová odstředivá čerpadla určená k čerpání znečištěné 
kapaliny. Čerpadlo může čerpat vodu s omezeným obsahem pevných látek, nikoli ovšem kamenů a podobných přimísenin, 
aniž by došlo k ucpání nebo poškození čerpadla. Čerpadla mohou být používána jak pro automatický, tak i ruční provoz, jsou 
vhodná pro pevnou instalaci i pro přenosné použití. 

Čerpadlo nesmí být používáno pro dopravu zápalných medií, např. motorového oleje a hořlavin. 

Oblast použití čerpadla: 
 Snížení hladiny podzemní vody 
 Čerpání dešťové a povrchové vody ze sběrných šachet s přítokem za střešních okapů, tunelů apod. 
 Vyprazdňování nádrží, bazénů a pod. 
 Vyprazdňování odpadních vod z domácností z odkalovacích jímek a septiků. 
 Odčerpávání sanitárních nádrží odpadních vod. 

Při používání čerpadla v bazénu, v rybnících nebo na podobných místech nesmí být ve vodě žádná osoba. 

Nedodržování ustanovení tohoto návodu při používání čerpadla může mít za následek blokaci čerpadla nebo jeho zvýšené 
opotřebení. V tomto případě padá jakákoliv záruka ze strany LK Pumpservice. 

2.1. Skladovací a provozní podmínky 

Teplota skladovacích prostor do - 0 oC. 
Minimální teplota média - 0 oC. 
Maximální teplota média - + 35 oC. 
Ponorná hloubka - max. 5 m pod hladinou kapaliny. 
Hustota čerpaného média - max. 1100 kg/ m3. 
Krytí IP 68. 
Maximální hladina hluku čerpadel při 
částečném ponoření nepřesahoje 70 dB(A). 
Technické údaje - viz typový  štítek čerpadla. 

3. Elektrické připojení 
Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy. Čerpadlo musí být montážně zajištěno a mělo by být 
zapojeno na externí silový spínač. Není-li čerpadlo umístěno v bezprostřední blízkosti spínače, pak musí být vybaven 
zablokovatelným spínačem. Je nutno dbát, aby na typovém štítku čerpadla uvedené elektrické údaje byly v souladu 
s existujícími proudovými hodnotami. 

Z bezpečnostních důvodů musí být čerpadlo bezpodmínečně napojeno na 
zemnicí zástrčku. V případě pevné instalace musí být použit ochranný spínač FI 
s vybavovacím jmenovitým proudem < 30 mA. 

Čerpadla s trojfázovým motorem musí být připojena na externí ochranný 
motorový vypínač s diferenciálním vybavovačem, jehož nastavitelný jmenovitý 
proud musí být v souladu s údaji o el. síti uvedeným na typovém štítku čerpadla. 
Je nutno dát pozor na pólové rozpojovací zařízení s kontaktním rozměrem ústí o 
min. rozměru 3 mm (na každý pól). Je-li plovákový spínač napojen na čerpadlo 
s trojfázovým motorem, pak je nutný ochranný motorový vypínač 
s elektromagnetickým diferenciálním vybavovačem. 
Čerpadla s jednofázovým motorem mají vestavěný termospínač a proto nepotřebují další ochranu motoru. 

Při přetížení motoru se termospínač motoru automaticky vypne. Po dostatečném ochlazení se motor opět automaticky 
zapne. 

3.1. Kontrola směru otáčení (jen u třífázových motorů) 

Postup: Je-li čerpadlo napojováno na novou instalaci, musí být provedena kontrola směru otáčení.  

1. Čerpadlo umístit tak, aby bylo možno pozorovat oběžné kolo. 
2. Na krátkou dobu čerpadlo zapojit. 
3. Pozorovat směr otáčení oběžného kola. Správný směr otáčení oběžného kola je dán šipkou  na plášti  čerpadla (při pohledu 
shora ve směru hodinových ručiček). Při změně směru otáček je nutno na motoru zaměnit dvě přívodní fáze. 
 
 
 
 



  DOMO 

3 

Postup: Je-li čerpadlo instalováno na potrubní systém, pak se kontrola směru otáčení provádí následujícím způsobem: 

1. Čerpadlo zapojit a zkontrolovat množství vody nebo dopravní výšku. 
2. Čerpadlo vypnout a na motoru zaměnit dvě fáze. 
3. Čerpadlo zapojit a zkontrolovat množství vody nebo dopravní výšku. 
4. Čerpadlo vypnout. 

Nyní porovnejte výsledky obdržené činností uvedené pod bodem 1. a 3. Správný je ten směr otáčení, který vykazuje větší 
množství vody. 

4. Montáž 
Montáž čerpadla může provádět pouze kvalifikovaný odborný pracovní personál.  

Zajistit, aby osoby nemohly ani nedopatřením přijít do styku s oběžným kolem. 

4.1. Připojení 

V případě stacionární instalace se doporučuje namontovat nejen 
plovákový spínač (2), ale i na tlakové potrubí šroubení (3), zpětnou 
klapku (1) a uzavírací ventil (4). Je nutno čerpadlo dimenzovat tak, aby 
přítok vody k čerpadlu nebyl větší jako dopravní množství čerpadla. 
Tlakové potrubí se napojí na výtlačné hrdlo.  

4.2. Uložení/Instalace 

Čerpadlo může být provozováno stojící nebo ležící, vždy tak, aby 
výtlačné hrdlo bylo nejvyšším bodem. V průběhu čerpání musí být 
vtokové síto vždy ponořeno v dopravovaném médiu. Po montáži trubky 
nebo hadice může být čerpadlo nainstalováno. 

Čerpadlem se nikdy nesmí manipulovat pomocí elektrického kabelu. 

Čerpadlo musí být uloženo tak, aby vtokové síto nebylo zcela nebo i jen částečně ucpáno bahnem, nečistotami, apod. 
V případě stacionární instalace je nutno studnu ještě před uložením čerpadla zbavit bahna, štěrku a podobně (doporučuje se 
upevnit čerpadlo na pevnou podložku). Čerpadlo nesmí být zavěšeno na tlakovém potrubí. 

4.3. Nastavení plovákového spínače 

U čerpadel s plovákovým spínačem může být diference mezi zapnutím 
a vypnutím měněna zkrácením nebo prodloužením volné délky kabelu 
mezi plovákovým spínačem a držákem kabelu. Čím delší je volná délka 
kabelu, tím větší je diference mezi úrovní zapnutí a vypnutí. Za tím 
účelem se kabel upraví do žádoucí polohy provlečením držákem kabelu 
umístěném na rukojeti čerpadla.  

Aby nenasávalo vzduch, musí být hladina vypnutí nad vtokovým sítem. 

5. Uvedení do provozu  
Před uvedením do provozu musí být na čerpadle bezpodmínečně namontováno vtokové síto a to musí být ponořeno do 
čerpaného média. 
Otevřít uzavírací ventil (pokud zde je) a zkontrolovat nastavení plovákového spínače. Síťovou zástrčku zasunout do zásuvky, 
popř. (pokud je) zapnou síťový spínač. 
Pro provedení kontroly směru otáčení se ovšem může čerpadlo krátkodobě zapojit, aniž by bylo ponořeno v čerpaném médiu. 

6. Provoz a údržba  
Před započetím prací na čerpadle musí být bezpodmínečně odpojeno napájecí napětí. Dále musí být učiněna opatření i proti 
náhodnému opětovnému zapojení proudu. 

Před zahájením prací spojených s provozem a údržbou se musí čerpadlo pečlivě propláchnou čistou vodou a při demontáži se 
musí části čerpadla očistit čistou vodou. 

Jednou za rok se musí zkontrolovat stav čerpadla. Pokud čerpané médium obsahuje abrazivní látky nebo pokud čerpadlo 
pracuje nepřetržitě, pak je nutno čerpadlo kontrolovat v kratších časových intervalech.  

Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany zdraví musí být tyto činnosti prováděny kvalifikovanými odborníky a přitom musí 
být dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. 

Při demontáži čerpadla je nutno dbát nejvyšší opatrnosti, protože se při ní mohou uvolnit části s ostrými hranami. 
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7. Přehled poruch 

 
Porucha Příčina Způsob odstranění 

Motor bez přívodu proudu Obnovit přívod proudu 

Motor byl vypnut plovákovým spínačem Nastavit nebo vyměnit plovákový spínač 
Spálené pojistky Vyměnit pojistky 

Ochrany motoru jsou vypnuty Znovu zapojit spínač ochrany motoru nebo 
počkat, až se termospínač znovu zapojí 

Čerpadlo blokováno nečistotami Oběžné kolo deblokovat 

1. Čerpadlo po zapnutí nenaběhne 

V kabelu nebo v motoru nastal zkrat Vyměnit poškozené části 
Příliš vysoká teplota média Nutno použít jiný typ čerpadla 
Čerpadlo blokováno nečistotami Oběžné kolo deblokovat 
Výpadek fáze Povolat elektrikáře 
Příliš nízké napětí Povolat elektrikáře 
Spínač ochrany motoru je nastaven příliš 
nízko 

Změnit polohu nastavení 

2. Spínač ochrany motoru nebo  
    termospínač se po krátké době  
    vypne 

Nesprávný směr otáčení (viz odstavec 
3.1. Kontrola směru otáčení) 

Změnit směr otáčení 

Čerpadlo je částečně ucpáno nečistotami Čerpadlo vyčistit 
Výtlačné potrubí nebo ventil jsou zčásti 
ucpány 

Vyčistit výtlačné potrubí 

Oběžné kolo není správně upevněno na 
hřídeli 

Dotáhnou matici oběžného kola 

Nesprávný směr otáčení (viz odstavec 
3.1. Kontrola směru otáčení) 

Změnit směr otáčení 

Plovákový spínač není správně nastaven Plovákový spínač správně nastavit 
Čerpadlo je pro zvolený účel malé Zaměnit čerpadlo jiným 

3. Konstantní nebo snížený výkon 

Oběžné kolo je opotřebované Vyměnit oběžné kolo 
Čerpadlo je ucpáno nečistotami Čerpadlo vyčistit 
Výtlačné potrubí nebo ventil jsou zčásti 
ucpány 

Vyčistit výtlačné potrubí 

Oběžné kolo není správně upevněno na 
hřídeli 

Dotáhnou matici oběžného kola 

Vzduch v čerpadle Odvzdušnit a výtlačné potrubí 
Stav kapaliny příliš nízký. Vtokové síto 
není plně ponořeno do dopravovaného 
média 

Čerpadlo ponořit do dopravovaného média 
nebo nastavit plovákový spínač 

4. Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu 

Plovákový spínač není volně pohyblivý Znovu obnovit volnou pohyblivost 
plovákového spínače 

 
Dodávky náhradních dílů, poradenskou službu a autorizovaný servis poskytují:  

LK Pumpservice, Kolbenova 898/11 ,  190 02  Praha 9, tel: 266 03 22 11 

LK Pumpservice, Kolískova 2, 602 00  Brno,  tel: 545 57 88 95 

LK Pumpservice, Moravská 452,  569 92  Bystré u Poličky, tel.: 461 74 16 23 

LK Pumpservice, Bratislavská ul., areál ČOV, 690 11  Břeclav, tel: 519 32 69 64 

LK Pumpservice, areál ČOV Bystřany, 417 61  Bystřany, tel: 417 53 15 35 

 

P o d m í n k o u  u z n á n í  z á r u k y  j e  n e z a s a h o v á n í  d o  č e r p a d l a  u ž i v a t e l e m  ! ! !  
 


	Před započetím prací na čerpadle musí být bezpodmínečně odpojeno napájecí napětí. Dále musí být učiněna opatření i proti náhodnému opětovnému zapojení proudu. 
	Porucha


