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1 Zásady bezpečnosti práce 
 

POZNÁMKA: Před zahájením montáže a uvedením čerpadla do provozu si pečlivě přečtěte návod pro 
montáž a obsluhu. Návod obsahuje zásadní pokyny, jimiž je nutné se řídit během montáže, provozu a 
údržby. S pokyny uvedenými v návodu se musí seznámit jak vedoucí montáže, tak všichni pracovníci 
odpovědní za obsluhu čerpadla, jmenovaní vedoucím provozu. Návod pro montáž a obsluhu musí být vždy 
k dispozici v místě provozu elektrického čerpadla. 

 

1.1 Označení kodifikovaných pokynů v tomto návodu 
 

Zásady BOZP uvedené v příručce, při jejichž nedodržení hrozí riziko fyzického úrazu, jsou označeny 
obecným symbolem nebezpečí. 

Rizika vyplývající z nedodržení zásad BOZP V důsledku nedodržení zásad bezpečnosti práce hrozí 
riziko fyzického úrazu nebo poškození majetku a životního prostředí. Nedodržení bezpečnostních pokynů 
může být důvodem pro zamítnutí záruční reklamace. 

Příklady důsledků nedodržení uvedených zásad BOZP: 
• závada na zařízení nebo omezení zásadních funkcí elektrického čerpadla, 
• kompromisní úkony údržby, 

• úrazy osob způsobené strojním nebo elektrickým zařízením. 

 

1.2 Základní informace 
 

Elektrické čerpadlo bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími technickými postupy a platnými normami a 
podrobilo se přísné kontrole kvality. 
Návod pro montáž a obsluhu vám pomůže porozumět jeho provozu a seznámit se s možnými účely použití. 
Návod pro montáž a obsluhu obsahuje důležitá doporučení nezbytná pro správný a hospodárný provoz 
elektrického čerpadla. Tato doporučení je nutné dodržovat, jen tak lze zajistit spolehlivost 
a životnost a zamezit rizikům vzniku nehody v důsledku nesprávného provozu. 
Elektrické čerpadlo nikdy neprovozujte mimo provozní rozpětí stanovená v technických parametrech 
zařízení. Dodržujte pokyny týkající se povahy, hustoty, teploty, průtoku a objemu čerpané kapaliny, 
rychlosti a směru otáčení, výkonu motoru a další pokyny obsažené v návodu pro montáž a obsluhu nebo 
ve smluvní dokumentaci. Typový štítek obsahuje informace o modelu, základní provozní parametry a 
výrobní číslo. Tyto údaje vždy uvádějte při požadavku na asistenci nebo podporu a při objednávce 
náhradních dílů. 

Výrobce nenese odpovědnost za nehody či škody způsobené nedbalostí, nesprávným provozem 
elektrického čerpadla nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu nebo provozem 
čerpadla za jiných podmínek než uvedených na typovém štítku zařízení. 

Přítomné děti nenechávejte bez dozoru a nedovolte jim si se zařízením hrát. 
 

2 Předběžná kontrola 
 

2.1 Dodání a obal 
Elektrická čerpadla se dodávají ve vlastním originálním obalu, v němž musí zůstat až do doby montáže. 
Nevystavujte čerpadlo zbytečným nárazům a úderům. 

 

 

 



CZ 

4 

2.2 Skladování a manipulace 
 

Skladovací teplota: 

Od -20 °C do +60 °C 

Čerpadlo nevystavujte působení přímého slunečního záření. Během odstávky chraňte elektrické čerpadlo 
před zamrznutím a působením klimatických vlivů. Během manipulace elektrické čerpadlo zavěste dle 
obrázku 2.C v kapitole „Přílohy“. 
Vybalte elektrické čerpadlo z obalových materiálů a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Rovněž 
zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku čerpadla odpovídají požadovaným hodnotám. V případě závady 
na čerpadle se ihned obraťte na svého dodavatele a informujte jej o typu závady. 

 

Máte-li pochybnosti o bezpečnosti elektrického čerpadla, nepoužívejte je. 
 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD ELEKTRICKÉHO ČERPADLA 

EH 3 / 7 T 6  

     
60 Hz (bez tohoto označení se jedná o čerpadlo 50 Hz) 

Tato pozice je u jednofázových čerpadel prázdná. (T) u třífázových čerpadel 

Počet stupňů 

Jmenovitý průtok m3/h 

 Model elektrického čerpadla 

 

3 Použití 
 

Horizontální vícestupňová čerpadla mají široké pole použití. Lze je efektivně používat v zemědělství, v 
průmyslu, v domácnostech, např: čerpání vody v obytném domě, čerpání vody do zásobníků, zalévání 
zahrady, malé zavlažovací systémy, tlakování řadu, klimatizace apod. 

 

3.1 Čerpané kapaliny 
 

Čisté, neagresivní kapaliny kompatibilní s materiály, z nichž je čerpadlo vyrobeno, bez obsahu pevných 
částic nebo vláken. 
Maximální obsah písku ve vodě nesmí překročit 50 g/m3. Při vyšší koncentraci písku dochází ke zkrácení 
životnosti elektrického čerpadla a ke zvýšení rizika zablokování. 

3.2 Teplota čerpaných kapalin 
 

Teplota čerpaných kapalin se musí v rámci stanoveného rozpětí: 
• s těsněním z materiálu EPDM: -15 °C až +110 °C 

• s těsněním z materiálu VITON: -15 °C až +90 °C 

• s těsněním z materiálu NBR: -15 °C až +80 °C 
 

4 Instalace a příprava 
 

4.1 Provozní podmínky 
Horizontální elektrická čerpadla jsou vícestupňová čerpadla, která se otáčejí po směru hodinových ručiček 
(při pohledu na čerpadlo od ventilátoru motoru). 

• Tato čerpadla nejsou samonasávací. 

• Maximální hustota čerpané kapaliny: 1,1 kg / dm³. 

• Přípustné kolísání napětí: ±5 % (jednofázové napájení 220 až 240 V 50 Hz, třífázové napájení 220 - 
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240 V / 380 - 415 V 50 Hz < 4 kW, třífázové napájení 380 - 415 V / 660 - 690 V 50 Hz 
≥ 4 kW - jednofázové napájení 220 - 230 V 60 Hz, třífázové napájení 220 - 230 V / 380 - 400 V 60 Hz). 

• Stupeň vnitřního krytí: IP55. 

• Hladina akustického tlaku nižší než 70 dB (A). 

• Rozměry a celkové rozměry jsou uvedeny v technickém katalogovém listě. 
• Maximální okolní teplota:+40 °C 

 

4.2 Minimální tlak na sání 
Zkontrolujte charakteristické křivky elektrických čerpadel a vyhodnoťte faktor čisté pozitivní sací výšky 
(NPSH) tak, abyste dokázali zamezit kavitaci (viz obrázek 1.B). 
 

4.3 Maximální tlak na sání 
Je důležité udržovat součet vstupního a výstupního tlaku, druhá hodnota se zavřeným otvorem musí být 
vždy nižší, než je maximální přípustný provozní tlak elektrického čerpadla. Maximální hodnota provozního 
tlaku nesmí nikdy překročit 10 bar (viz obrázek 1.A). 
 

4.4 Minimální jmenovitý průtok 
Při provozu elektrického čerpadla na úrovni minimálního jmenovitého průtoku může dojít k přehřátí s 
následným poškozením zařízení. 

 

Nikdy neprovozujte elektrické čerpadlo se zavřeným výtlačným ventilem. 

 
 

5 Elektroinstalace 
  

Před zahájením práce na elektrickém čerpadle se ujistěte, že jste zařízení odpojili od napájecí 
sítě a že nemůže dojít k jeho náhodnému spuštění. 

Elektrické připojení čerpadla může být složitější, než se na první pohled zdá. Proto musí 
elektrické připojení čerpadla provést výhradně kvalifikovaný a oprávněný elektrotechnik. 

 

1. Filtr (max. velikost částic 1 mm) 

2. Filtr ventilu (max. velikost částic 1 mm) 

3. Uzavírací ventil 

4. Manometr 

5. Zpětný ventil 

6. Pozitivní výška 

7. Kotevní prvky čerpadla 

8. Zásobník 

 

Legenda k obrázku č.1 
 

Existují dva základní typy použití čerpadla: 

• Příklad na obr. 1.A (kapitola Přílohy): Soustava s čerpadlem pod pozitivní výškou, např. v nádrži nebo 
ve vodovodním řadu. Čerpadlo je nezbytné chránit proti chodu nasucho. 

• Příklad na obr. 1.B (kapitola Přílohy): Soustava se sacím čerpadlem. 

6 Montáž 
 

Čerpadlo namontujte na dobře přístupné místo, kde bude chráněno před mrazem. Čerpadlo umístěte co 
nejblíže zdroji čerpané kapaliny. 
Elektrické čerpadlo upevněte k základně kotevními šrouby. 
Ponechte kolem čerpadla dostatek volného prostoru pro provádění údržby a pro zachycení vypouštěných 
nebezpečných kapalin nebo kapalin s teplotou vyšší než 60 °C. V každém případě se ujistěte, že šířka 
prostoru v místě chladicího ventilátoru činí nejméně 100 mm. 
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Sací i výtlačné potrubí uložte na zvláštní podpěry tak, aby nedocházelo k přenášení namáhání na čerpadlo 
(viz obr. 1, pozice 7 kapitola Přílohy). 
Chcete-li se vyhnout tvorbě vzduchových kapes, které by narušily provoz čerpadla, zajistěte sklon sacího 
potrubí min. 2 % (viz obr. 1, pozice 6 kapitola Přílohy). 
Chraňte čerpadlo před hydraulickým rázem tak, že na výtlačné potrubí namontujete zpětný ventil. Na sací 
potrubí před čerpadlo a na výtlačné potrubí za čerpadlo namontujte uzavírací ventil, kterým budete moci 
čerpadlo oddělit od soustavy během provádění údržby a demontáže čerpadla. 
Průměr sacího potrubí nesmí být nikdy menší než průměr vstupní příruby čerpadla. 
Hodnoty průměru přípojek jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Typ čerpadla 

DN závitových objímek 

Sání Výtlak 

3 1" ¼ 1" 

5 1" ¼ 1" 

9 1" ½ 1" ¼ 

15 2" 1"½ 

20 2" 1" ½ 

 

6.1 Elektroinstalace 
 

Před zahájením práce na elektrickém čerpadle se ujistěte, že jste zařízení odpojili od napájecí sítě a že 
nemůže dojít k jeho náhodnému spuštění. 

Elektrické zapojení čerpadla smí provést výhradně kvalifikovaný elektrotechnik, který dodrží požadavky 
platných elektrotechnických předpisů. 

Ověřte si, že údaje na typovém štítku čerpadla odpovídají parametrům napájecí sítě. Čerpadlo 
připojte až poté, co jste si ověřili, že je funkční zemnicí síť. Je povinností provozovatele zařízení 
zajistit připojení čerpadla v souladu s předpisy a normami platnými v zemi provozu čerpadla. 

Připojte elektrické čerpadlo přes externí síťový vypínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm u všech 
pólů. 
Elektrický kabel připojte k motoru podle schématu umístěného na vnitřní straně krytu svorkovnice. 

 

• U modelů s jednofázovým napájením postupujte dle obr. 3.A kapitola Přílohy. 

• U modelů s třífázovým napájením postupujte dle obr. 3.B kapitola Přílohy. 
 

Použijte kabel splňující požadavky platných předpisů, včetně zemnícího vodiče (3 vodiče u modelů 
s jednofázovým napájením, 4 vodiče u modelu s třífázovým napájením). 

Zabraňte kontaktu mezi elektrickými kabely a potrubím nebo jinými díly čerpadla, kabely pečlivě 
ochraňte izolací před vlhkem. 

Modely s jednofázovým napájením jsou vybaveny vnitřním kondenzátorem proměnného výstupu. 
Vinutí motorů všech jednofázových modelů jsou vybavena tepelnou ochranou proti přetížení (odpojení v 
případě přetížení). 
Třífázové modely je nezbytné připojit přes externí ochranu (rychlý magnetický odpojovač při přetížení) s 
vypínacím časem nastaveným na následující hodnoty: 
• Méně než 10 s při 5 x I 

• Méně než 10 s při 1,5 x I 

I = maximální jmenovitý proud uvedený na typovém štítku zařízení. 

Čerpadlo musí být připojeno přes proudový chránič (RCD) se zbytkovým vypínacím proudem ≤30 mA 
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6.2 Kontrola směru otáčení 
 

Při připojení napájení může u třífázových modelů čerpadel dojít k nesprávnému zapojení fází. V takovém 
případě má čerpadlo výrazně nižší výkon, než udávají jmenovité parametry. Chcete-li ověřit správnost 
zapojení fází, postupujte následujícím způsobem: 

 

1) Spusťte čerpadlo a ověřte si, že se otáčí ve směru šipky uvedené na skříni čerpadla.  
Upozornění! Spouštíte-li čerpadlo nasucho, nechte je běžet pouze několik vteřin. 

2) Otáčí-li se čerpadlo nesprávným směrem, prohoďte zapojení dvou fází. 
 

Čerpadlo připojte k zemnicí síti. 

 
 

7  Uvedení do provozu 

POZOR: Čerpadlo NEZAPÍNEJTE, pokud jste je předtím nenaplnili kapalinou. Jeho použití na sucho 
nevratně poškodí mechanickou ucpávku. 

7.1 Napouštění 
 

7.1.1 Naplnění elektrického čerpadla  

1. Zavřete uzavírací ventil na výtlaku elektrického čerpadla, aby mohlo dojít k naplnění čerpadla a kapalina 
neprocházela dále do soustavy. 

2. Sejměte zátku z plnicího otvoru (viz obrázek 2.A). 

3. Otevřete uzavírací ventil na sání elektrického čerpadla a vypusťte z čerpadla kapalinu. Ujistěte se, že 
rozdíl mezi čerpadlem a sací výškou je dostatečný pro naplnění čerpadla. 

4. Po dosažení souvislého průtoku kapaliny otvorem vraťte zátku zpět do otvoru. 
5. Spusťte čerpadlo a u třífázových modelů si ověřte že se otáčí ve směru šipky uvedené na skříni čerpadla. 

Otáčí-li se čerpadlo nesprávným směrem, prohoďte zapojení dvou fází. 
6. Pomalu otevírejte uzavírací ventil na výtlaku na maximum. 

 

Věnujte zvýšenou pozornost bodu 3 - je-li čerpadlo naplněno horkou nebo nebezpečnou kapalinou, 
hrozí riziko úniku kapaliny z vypouštěcího otvoru a poranění okolostojících osob. Ujistěte se, že 
stojíte v dostatečné vzdálenosti od čerpadla. V takových případech uzavřete uzavírací ventil po 
dosažení konstantního průtoku kapaliny a umístěte zpět zátku do otvoru. Vyhněte se kontaktu s 
kapalinou. 
 
V závislosti na teplotě čerpané kapaliny mohou povrchy elektrického čerpadla dosáhnout vysokých 
teplot. Budete-li to považovat za nezbytné, nainstalujte ochranné kryty, které zabrání náhodnému 
dotyku horkých ploch. 

 

7.1.2 Sání čerpadla  

1. Zavřete uzavírací ventil na výtlaku elektrického čerpadla, aby mohlo dojít k naplnění čerpadla a kapalina 
neprocházela dále do soustavy. 

2. Sejměte zátku z plnicího otvoru (viz obrázek 2.A). 

3. Otevřete uzavírací ventil na sání elektrického čerpadla a vypusťte z čerpadla kapalinu. Ujistěte se, že 
rozdíl mezi čerpadlem a sací výškou je dostatečný pro naplnění čerpadla. 

4. Naplňte čerpadlo dle pokynů na obrázku 2.A, dokud nezačne kapalina proudit z plnicího otvoru. 
5. Zavřete opatrně plnicí otvor zátkou. 
6. Spusťte elektrické čerpadlo a u třífázových modelů si ověřte, že se otáčí ve směru šipky uvedené na 

skříni čerpadla. Otáčí-li se čerpadlo nesprávným směrem, prohoďte zapojení dvou fází. 
7. Pomalu otevírejte uzavírací ventil na výtlaku na maximum. 
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V závislosti na teplotě čerpané kapaliny mohou povrchy elektrického čerpadla dosáhnout 
vysokých teplot. Budete-li to považovat za nezbytné, nainstalujte ochranné kryty, které zabrání 
náhodnému dotyku horkých ploch. 

 

8 Údržba a servis 
 

Elektrické čerpadlo je prakticky bezúdržbové. Budou-li opravy čerpadla provádět technici, kteří nebyli 
oprávněni výrobcem zařízení, hrozí riziko zneplatnění záruky. V takových případech hrozí riziko provozu 
potenciálně nebezpečného zařízení. 

 
Před jakýmkoli zásahem na elektrickém čerpadle se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájecí 
sítě a nelze je během provádění údržby náhodně spustit. 

Chcete-li ochránit elektrické čerpadlo před zamrznutím, vypusťte z něj kapalinu. Vyjměte zátku 
vypouštěcího a plnicího otvoru (viz obrázek 2.B kapitola Přílohy) a vypusťte veškerou kapalinu z čerpadla. 
Při uvádění čerpadla zpět do provozu umístěte zátku vypouštěcího otvoru zpět a naplňte čerpadlo od kroku 
3 dále. 

 

9 Tabulka řešení problémů 
 

Před jakýmkoli zásahem na elektrickém čerpadle se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájecí 
sítě a nelze je během provádění údržby náhodně spustit. 

Dopravujete-li čerpadlem nebezpečné kapaliny, jste povinni o této skutečnosti informovat techniky, 
kteří budou opravu provádět. V takovém případě čerpadlo před zahájením opravy pečlivě vyčistěte, 
aby nedošlo k ohrožení osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SK 

9 

Obsah 

1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE ......................................................................................................................... 10 

1.1 IDENTIFIKÁCIA KODIFIKOVANÝCH POKYNOV V TOMTO NÁVODE .............................................................................. 10 
1.2 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE ...................................................................................................................................... 10 

2 PREDBEŽNÁ KONTROLA .................................................................................................................................... 10 

2.1 DODANIE A OBAL................................................................................................................................................ 10 
2.2 SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA ............................................................................................................................ 11 

3 POUŽITIE ................................................................................................................................................................ 11 

3.1 ČERPANÉ KVAPALINY ......................................................................................................................................... 11 
3.2 TEPLOTA ČERPANÝCH KVAPALÍN ......................................................................................................................... 11 

4 INŠTALÁCIA A PRÍPRAVA ................................................................................................................................... 11 

4.1 PODMIENKY PREVÁDZKY .................................................................................................................................... 11 
4.2 MINIMÁLNY TLAK NA NASÁVANÍ ........................................................................................................................... 12 
4.3 MAXIMÁLNY TLAK NA NASÁVANÍ .......................................................................................................................... 12 
4.4 MINIMÁLNY MENOVITÝ PRIETOK .......................................................................................................................... 12 

5 ELEKTROINŠTALÁCIA ......................................................................................................................................... 12 

6 MONTÁŽ ................................................................................................................................................................. 12 

6.1 ELEKTROINŠTALÁCIA .......................................................................................................................................... 13 
6.2 KONTROLA SMERU OTÁČANIA ............................................................................................................................. 14 

7 UVEDENIE DO PREVÁDZKY ................................................................................................................................ 14 

7.1 NAPÚŠŤANIE ..................................................................................................................................................... 14 
7.1.1 Naplnenie elektrického čerpadla ............................................................................................................. 14 
7.1.2 Nasávanie čerpadla................................................................................................................................. 14 

8 ÚDRŽBA A SERVIS ............................................................................................................................................... 15 

9 TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV..................................................................................................................... 15 

10 PŘÍLOHY / PRÍLOHY ......................................................................................................................................... 16 

11 SERVIS A OPRAVY ........................................................................................................................................... 20 

12 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ / LIKVIDÁCIA ZARIADENIA ........................................................................................ 20 

13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / VYHLÁSENIE O ZHODE ....................................................................................... 21 

ZÁZNAM O SERVISU A PROVEDENÝCH OPRAVÁCH / ZÁZNAM O SERVISE A VYKONANÝCH OPRAVÁCH: .. 23 

SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK / ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK .............................................................. 23 

 

 
  



SK 

10 

1 Zásady bezpečnosti práce 
 

POZNÁMKA: Pred začiatkom inštalácie a uvedením čerpadla do prevádzky si pozorne prečítajte návod na 
inštaláciu a prevádzku. Príručka obsahuje základné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pri inštalácii, 
prevádzke a údržbe. Pokyny v návode si musí prečítať vedúci inštalácie aj všetci pracovníci zodpovední 
za prevádzku čerpadla. Návod na inštaláciu a obsluhu musí byť vždy k dispozícii na mieste prevádzky 
elektrického čerpadla. 

 

1.1 Identifikácia kodifikovaných pokynov v tomto návode 
 

Zásady BOZP uvedené v návode, ktorých nedodržanie môže spôsobiť riziko fyzického zranenia, 
sú označené symbolom všeobecného nebezpečenstva. 

Riziká vyplývajúce z nedodržiavania zásad BOZP: V dôsledku nedodržiavania zásad BOZP existuje riziko 
fyzického zranenia alebo poškodenia majetku a životného prostredia. Nedodržanie bezpečnostných 
pokynov môže byť dôvodom na zamietnutie záručnej reklamácie. 

Príklady dôsledkov nedodržania týchto zásad BOZP: 

• Porucha zariadenia alebo obmedzenie základných funkcií elektrického čerpadla, 

• Ohrozenie činností údržby, 

• Zranenia osôb spôsobené strojmi alebo elektrickými zariadeniami. 
 

1.2 Základné informácie 
 

Elektrické čerpadlo bolo vyrobené v súlade s najnovšími technickými postupmi a platnými normami a 
prešlo prísnou kontrolou kvality. 

Návod na inštaláciu a obsluhu vám pomôže pochopiť jeho fungovanie a oboznámiť sa s možnosťami jeho 
použitia. Návod na inštaláciu a obsluhu obsahuje dôležité odporúčania potrebné na správnu a hospodárnu 
prevádzku elektrického čerpadla. Tieto odporúčania sa musia dodržiavať, len tak je možné zabezpečiť 
spoľahlivosť a trvanlivosť a zabrániť riziku nehôd v dôsledku nesprávnej obsluhy. 

Elektrické čerpadlo nikdy nepoužívajte mimo prevádzkových rozsahov uvedených v špecifikáciách 
zariadenia. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa druhu, hustoty, teploty, prietoku a objemu čerpanej kvapaliny, 
rýchlosti a smeru otáčania, výkonu motora a ďalšie pokyny uvedené v návode na inštaláciu a prevádzku 
alebo v zmluvnej dokumentácii. Typový štítok musí obsahovať informácie o modeli, základné prevádzkové 
parametre a sériové číslo. Tieto informácie vždy uvádzajte pri žiadosti o pomoc alebo podporu a pri 
objednávaní náhradných dielov. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené nedbalosťou, nesprávnou 
prevádzkou elektrického čerpadla alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode, alebo 
prevádzkou čerpadla za iných podmienok, ako sú uvedené na typovom štítku zariadenia. 

Nenechávajte deti bez dozoru a nedovoľte im hrať sa so zariadením. 

 

2 Predbežná kontrola 
 

2.1 Dodanie a obal 
Elektrické čerpadlá sa dodávajú v originálnom balení, v ktorom majú ostať až do inštalácie. 
Nevystavujte čerpadlo zbytočným nárazom a otrasom. 
 



SK 

11 

2.2 Skladovanie a manipulácia 
Teplota skladovania: -20 °C – +60 °C 

Čerpadlo nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Počas odstávky chráňte elektrické čerpadlo pred 
zamrznutím a poveternostnými vplyvmi. Pri manipulácii zaveste elektrické čerpadlo tak, ako je znázornené 
na obrázku 2-C v kapitole "Prílohy". 
Vybaľte elektrické čerpadlo z obalu a skontrolujte, či nie je poškodené. Skontrolujte tiež, či údaje na 
typovom štítku čerpadla zodpovedajú požadovaným hodnotám. V prípade poruchy čerpadla okamžite 
kontaktujte svojho dodávateľa a informujte ho o type poruchy.. 

 

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti elektrického čerpadla, nepoužívajte ho. 
 

IDENTIFIKAČNÝ KÓD ELEKTRICKÉHO ČERPADLA 

EH 3 / 7 T 6  

     
60 Hz (bez tohto označenia ide o 50 Hz Hz čerpadlo) 

Prázdne pre jednofázové, (T) pre trojfázové čerpadlá 

            Počet stupňov 

                      Menovitý prietok m3/h 
                       Model elektrického čerpadla 

 

3 Použitie 
 

Horizontálne viacstupňové čerpadlá majú široké spektrum použitia. Môžu sa efektívne využívať v 
poľnohospodárstve, v priemysle, v domácnostiach, napr. na čerpanie vody v obytnom dome, čerpanie vody 
do zásobníkov, zavlažovanie záhrad, malé zavlažovacie systémy, tlakové potrubia, klimatizáciu atď. 

 

3.1 Čerpané kvapaliny 
 

Čisté, neagresívne kvapaliny kompatibilné s materiálmi, z ktorých je čerpadlo vyrobené, bez pevných častíc 
alebo vlákien. 

Maximálny obsah piesku vo vode nesmie presiahnuť 50 g/m3. Vyššie koncentrácie piesku skracujú životnosť 
elektrického čerpadla a zvyšujú riziko jeho upchatia. 

3.2 Teplota čerpaných kvapalín 
 
Teplota čerpaných kvapalín musí byť v stanovenom rozsahu: 

- s tesnením z materiálu EPDM: -15 °C až +110 °C 

- s tesnením z materiálu VITON: -15 °C až +90 °C 

- s tesnením z materiálu: -15 °C až +80 °C 

 

4 Inštalácia a príprava 
 

4.1 Podmienky prevádzky 
Horizontálne elektrické čerpadlá sú viacstupňové čerpadlá, ktoré sa otáčajú v smere hodinových ručičiek 
(pri pohľade na čerpadlo od ventilátora motora). 

- Tieto čerpadlá nie sú samonasávacie. 
- Maximálna hustota čerpanej kvapaliny: 1,1 kg/dm³. 
- Prípustné kolísanie napätia: ±5 % (jednofázové napájanie 220 až 240 V 50 Hz, trojfázové napájanie 
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220 až 240 V / 380 až 415 V 50 Hz < 4 kW, trojfázové napájanie 380 až 415 V / 660 až 690 V 50 Hz 
- ≥ 4 kW - jednofázové napájanie 220 - 230 V 60 Hz, trojfázové napájanie 220 - 230 V / 380 - 400 V 

60 Hz). 
- Stupeň vnútornej ochrany: IP55. 
- Hladina akustického tlaku nižšia ako 70 dB (A). 
- Rozmery a celkové rozmery sú uvedené v technickom liste. 
- Maximálna teplota okolia: +40 °C 

 

4.2 Minimálny tlak na nasávaní 
Skontrolujte charakteristické krivky elektrických čerpadiel a vyhodnoťte faktor čistej kladnej sacej výšky 
(NPSH), aby ste zabránili kavitácii (pozri obrázok 1.B). 
 

4.3 Maximálny tlak na nasávaní 
Dôležité je dodržiavať súčet vstupného a výstupného tlaku, pričom táto hodnota musí byť pri zatvorenom 
výtlaku vždy nižšia ako maximálny prípustný prevádzkový tlak elektrického čerpadla. Maximálny 
prevádzkový tlak nesmie nikdy prekročiť 10 barov (pozri obrázok 1.A). 
 

4.4 Minimálny menovitý prietok 
Ak sa elektrické čerpadlo prevádzkuje pri minimálnom menovitom prietoku, môže dôjsť k prehriatiu s 
následným poškodením zariadenia. 

 

Nikdy nepoužívajte elektrické čerpadlo so zatvoreným výtlačným ventilom. 
  

 

5 Elektroinštalácia 
  

Pred začiatkom práce na elektrickom čerpadle sa uistite, že ste zariadenie odpojili od elektrickej 
siete a že sa nemôže náhodne spustiť. 

Elektrické pripojenie čerpadla môže byť zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Elektrické pripojenie 
čerpadla preto môže vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný elektrotechnik. 

 
1. Filter (max. veľkosť častíc 1 mm) 
2. Ventilový filter (max. veľkosť častíc 1 mm) 
3. Uzatvárací ventil 
4. Tlakomer 
5. Spätný ventil 
6. Pozitívna výška 
7. Kotviace prvky čerpadiel 
8. Zásobník 
 
Legenda k obrázku 1 
 
Existujú dva základné typy použitia čerpadiel: 
- Príklad na obrázku 1.A (kapitola Prílohy): systém s čerpadlom pod kladnou hladinou, napr. v nádrži 
alebo vo vodovodnom potrubí. Čerpadlo musí byť chránené proti chodu nasucho. 
- Príklad na obr. 1.B (kapitola Prílohy): systém s nasávacím čerpadlom. 

6 Montáž 
 

Čerpadlo nainštalujte na ľahko prístupné miesto, kde bude chránené pred mrazom. Čerpadlo umiestnite čo 
najbližšie k zdroju čerpanej kvapaliny. 
Elektrické čerpadlo upevnite k základni pomocou kotviacich skrutiek. 
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Okolo čerpadla ponechajte dostatočný voľný priestor na údržbu a na zachytenie vypúšťaných 
nebezpečných kvapalín alebo kvapalín s teplotou nad 60 °C. V každom prípade sa uistite, že šírka priestoru 
pri chladiacom ventilátore je aspoň 100 mm. 
Umiestnite sacie a výtlačné potrubie na špeciálne podpery tak, aby sa na čerpadlo neprenášalo žiadne 
napätie (pozri obr. 1, pozícia 7 kapitola Prílohy). 
Aby ste zabránili tvorbe vzduchových vreciek, ktoré by mohli narušiť prevádzku čerpadla, zabezpečte 
minimálny sklon sacieho potrubia aspoň 2 % (pozri obr. 1, pozícia 6 kapitola Prílohy). 
Čerpadlo chráňte pred hydraulickými rázmi namontovaním spätného ventilu na výtlačné potrubie. Na 
nasávacom potrubí pred čerpadlom a na výtlačnom potrubí za čerpadlom nainštalujte uzatvárací ventil, aby 
sa čerpadlo počas údržby a demontáže čerpadla odpojilo od systému. 
Priemer sacieho potrubia nesmie byť nikdy menší ako priemer vstupnej príruby čerpadla. 
Hodnoty priemeru pripojenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Typ čerpadla 

DN závitových objímok 

Nasávanie Výtlak 

3 1" ¼ 1" 

5 1" ¼ 1" 

9 1" ½ 1" ¼ 

15 2" 1"½ 

20 2" 1" ½ 

 

6.1 Elektroinštalácia 
 

Pred začiatkom práce na elektrickom čerpadle sa uistite, že ste zariadenie odpojili od elektrickej siete a 
že sa nemôže náhodne spustiť. 

Elektrické pripojenie čerpadla môže vykonávať len kvalifikovaný elektrotechnik ktorý spĺňa požiadavky 
platných elektrických predpisov. 

Uistite sa, že údaje na typovom štítku čerpadla zodpovedajú parametrom napájacieho systému. 
Čerpadlo pripojte až po overení funkčnosti uzemňovacej siete. Prevádzkovateľ zariadenia je 
povinný zabezpečiť, aby bolo čerpadlo pripojené v súlade s predpismi a normami platnými v 

krajine prevádzky čerpadla. 

Elektrické čerpadlo pripojte cez externý sieťový spínač s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm na 
všetkých póloch. 

Pripojte elektrický kábel k motoru podľa schémy umiestnenej na vnútornej strane krytu svorkovnice. 

- Pri modeloch s jednofázovým napájaním postupujte podľa obrázka 3.A kapitola Prílohy. 

- Pri modeloch s trojfázovým napájaním postupujte podľa obrázka 3.B kapitola Prílohy. 

Použite kábel, ktorý spĺňa požiadavky platných predpisov, vrátane uzemňovacieho vodiča (3 
vodiče pre jednofázové modely, 4 vodiče pre trojfázové modely). 

Zabráňte kontaktu elektrických káblov s potrubím alebo inými časťami čerpadla a káble starostlivo 
chráňte izoláciou proti vlhkosti. 

Modely s jednofázovým napájaním sú vybavené vnútorným premenlivým výstupným 
kondenzátorom. 

Vinutie motora všetkých jednofázových modelov je vybavené tepelnou ochranou proti preťaženiu 
(odpojenie v prípade preťaženia). 

Trojfázové modely musia byť pripojené cez externú ochranu (rýchly magnetický odpojovač preťaženia) s 
časom vypnutia nastaveným na nasledujúce hodnoty: 

- Menej ako 10 s pri 5 x I 

- Menej ako 10 s pri 1,5 x I 

I = maximálny menovitý prúd uvedený na typovom štítku zariadenia. 

Čerpadlo musí byť pripojené cez prúdový chránič (RCD) so zvyškovým vypínacím prúdom ≤30 mA. 
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6.2 Kontrola smeru otáčania 
 
Pri pripájaní napájania môže pri trojfázových modeloch čerpadiel dôjsť k nesprávnemu zapojeniu fáz. V 
tomto prípade má čerpadlo výrazne nižší výkon, ako sú menovité parametre. Ak chcete overiť správne 
zapojenie fáz, postupujte takto: 
 
1) Spustite čerpadlo a overte, či sa otáča v smere šípky uvedenej na plášti čerpadla. Pozor! Ak čerpadlo 
spúšťate nasucho, nechajte ho bežať len niekoľko sekúnd. 
2) Ak sa čerpadlo otáča nesprávnym smerom, prehoďte zapojenie oboch fáz. 
 

 
Čerpadlo pripojte k uzemňovacej sieti. 

 

7  Uvedenie do prevádzky 

POZOR: Čerpadlo NEZAPÍNAJTE, pokiaľ ste ho predtým nenaplnili tekutinou. Používanie na sucho 
nenávratne poškodí mechanickú upchávku. 

7.1 Napúšťanie 
 

7.1.1 Naplnenie elektrického čerpadla  
1) Uzavrite uzatvárací ventil na výtlaku elektrického čerpadla, aby sa čerpadlo mohlo naplniť a kvapalina 

sa nedostala ďalej do systému. 
2) Odstráňte zátku z plniaceho otvoru (pozri obrázok 2.A). 
3) Otvorte uzatvárací ventil na saní elektrického čerpadla a vypustite kvapalinu z čerpadla. Uistite sa, že 

rozdiel medzi čerpadlom a sacou hlavou je dostatočný na naplnenie čerpadla. 
4) Po dosiahnutí plynulého prietoku kvapaliny otvorom vráťte zátku späť do otvoru. 
5) Spustite čerpadlo a v prípade trojfázových modelov sa uistite, že sa otáča v smere šípky uvedenej na 

kryte čerpadla. Ak sa čerpadlo otáča nesprávnym smerom, prehoďte zapojenie oboch fáz. 
6) Pomaly otvorte uzatvárací ventil na výtlaku na maximum. 
 

Uzavrite uzatvárací ventil na výtlaku elektrického čerpadla, aby sa čerpadlo mohlo naplniť a kvapalina sa 
nedostala ďalej do systému. 
Odstráňte zátku z plniaceho otvoru (pozri obrázok 2.A). 
Otvorte uzatvárací ventil na nasávaní elektrického čerpadla a vypustite kvapalinu z čerpadla. Uistite sa, že 
rozdiel medzi čerpadlom a sacou hlavou je dostatočný na naplnenie čerpadla. 
Po dosiahnutí plynulého prietoku kvapaliny otvorom vráťte zátku späť do otvoru. 
Spustite čerpadlo a v prípade trojfázových modelov sa uistite, že sa otáča v smere šípky uvedenej na kryte 
čerpadla. Ak sa čerpadlo otáča nesprávnym smerom, prehoďte zapojenie oboch fáz. 
Pomaly otvorte uzatvárací ventil na výtlaku na maximum. 

7.1.2 Nasávanie čerpadla  
1. Zatvorte uzatvárací ventil na výtlaku elektrického čerpadla, aby sa čerpadlo mohlo naplniť a kvapalina sa 
nedostala ďalej do systému. 
2. Vyberte zátku z plniaceho otvoru (pozri obrázok 2.A). 
3. Otvorte uzatvárací ventil na nasávaní elektrického čerpadla a vypustite z čerpadla kvapalinu. Uistite sa, 
že rozdiel medzi čerpadlom a sacou hlavou je dostatočný na naplnenie čerpadla. 
4. Čerpadlo naplňte podľa pokynov na obrázku 2.A, kým nezačne z plniaceho otvoru vytekať kvapalina. 
5. Plniaci otvor opatrne uzavrite zátkou. 
6. Spustite elektrické čerpadlo a na trojfázovom modeli sa uistite, že sa otáča v smere šípky uvedenej na 
kryte čerpadla. Ak sa čerpadlo otáča nesprávnym smerom, prehoďte zapojenie oboch fáz. 
7. Pomaly otvorte uzatvárací ventil na výtlaku na maximum. 

 

V závislosti od teploty čerpanej kvapaliny môžu povrchy elektrického čerpadla dosahovať 
vysoké teploty. V prípade potreby nainštalujte kryty, aby ste zabránili náhodnému 
kontaktu s horúcimi povrchmi. 
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8 Údržba a servis 
 

Elektrické čerpadlo je prakticky bezúdržbové. Ak opravy čerpadla vykonávajú technici, ktorí nemajú 
oprávnenie od výrobcu zariadenia, hrozí riziko straty záruky. V takýchto prípadoch hrozí riziko prevádzky 
potenciálne nebezpečného zariadenia. 

 
Pred akoukoľvek prácou na elektrickom čerpadle sa uistite, že je zariadenie odpojené od elektrickej 
siete a nemôže byť náhodne spustené počas údržby. 

 
Aby ste ochránili elektrické čerpadlo pred zamrznutím, vypustite z neho kvapalinu. Odstráňte vypúšťaciu a 
plniacu zátku (pozri obrázok 2.B kapitola Prílohy) a vypustite všetku kvapalinu z čerpadla. Pri opätovnom 
uvedení čerpadla do prevádzky vymeňte vypúšťaciu zátku a naplňte čerpadlo od kroku 3. 
 

9 Tabuľka riešenia problémov 
 

Pred akoukoľvek prácou na elektrickom čerpadle sa uistite, že je zariadenie odpojené od elektrickej 
siete a počas údržby nemôže byť náhodne spustené. 

Ak čerpadlom prepravujete nebezpečné kvapaliny, musíte o tom informovať technikov, ktorí budú 
opravu vykonávať. V takom prípade čerpadlo pred začatím opravy dôkladne vyčistite, aby ste 
predišli ohrozeniu osôb. 
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10 Přílohy / Prílohy 

NAPÁJANIE 
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Plniaci otvor so zátkou 

Plniaci otvor so zátkou 

Vypúšťací otvor so zátkou 

MENOVITÉ NAPÄTIE 
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Poznámky:  
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Poznámky:  
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11 Servis a opravy 

Servisní opravy provádí autorizovaný servis Pumpa, a.s.  

/  

Servisné opravy vykonáva autorizovaný servis Pumpa, a.s. 

 

12 Likvidace zařízení / Likvidácia zariadenia 

V případě likvidace výrobku je nutno postupovat v souladu s právními předpisy státu ve kterém je likvidace 

prováděna.  

/  

V prípade likvidácie výrobku je nutné postupovať v súlade s právnymi predpismi štátu v ktorom je likvidácia 

vykonávaná. 

Změny vyhrazeny. / Zmeny vyhradené. 

 

Tento produkt nesmí používat osoby do věku 18 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud jsou pod dozorem nebo 

byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím produkt 

mohou používat. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí 

provádět děti bez dozoru. 

/  

Tento produkt nesmie používať osoby do veku 18 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Ak sú pod dozorom 

alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 

nebezpečenstvám produkt môžu používať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu 

vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
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13 Prohlášení o shodě / Vyhlásenie o zhode 
 

 

 

 

EU prohlášení o shodě 

Výrobce: 

FRANKLIN ELEVTRIC S.r.L. 

Via Asolo, 7-336031 – Dueville, Vicenza, Italy 

Phone +39(0)444361114 – Fax +39(0)444365247 

Sales.it @fele.com www.franklinwater.eu 

Prohlašuje na vlastní zodpovědnost: 

Ponorná čerpadla VS 4“,6“,8“ AISI 304 a AISI316 

Vertikální vícestupňová čerpadla EV 1-3-6-10-15-20-30-45-65-95 AISI 304 a AISI 316 

Horizontální vícestupňová čerpadla EH 3-5-6-15-20 AISI 304 a AISI 316 

Ponorná čerpadla 5“ ES a VN 

Vícestupňová čerpadla in line VL 

Vertikální vícestupňová čerpadla close coupled EM 3-5-9 

Jednostupňové čerpadla FNC-FNS-FNE 

Drenážní a kalová čerpadla ED-EDV-EGN-EGT 

 

Jsou v souladu s následujícími příslušnými harmonizačními normami a předpisy Evropské unie: 

Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení; Směrnice 2014/35/EU pro nízké napětí; Směrnice 2014/30/EU 

pro elektromagnetickou kompatibilitu; Směrnice 2011/65/EU (omezení používání některých nebezpečných 

látek v elektrických a elektronických zařízeních; Směrnice 2009/125/EC o stanovení rámce pro určení 

požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie; Směrnice 2012/19/EU o kontrole 

nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice 

Rady 96/82/ES; 

 

A jsou navrženy a vyrobeny v souladu s následujícími technickými normami: 

EN 809:2009; IEC 60034-30-1:2014; UNI EN 733:1997; UNI EN ISO 12100:2010; IEC 60034-

9:2003+A1:2007; ISO 9906 stupeň 3B 

 

 

 

 

 

„Překlad původního prohlášení o shodě“ 

http://www.franklinwater.eu/


CZ/SK 

22 

Preklad pôvodného EÚ Vyhlásenie o zhode 

 

 

 

 

EU vyhlásenie o zhode 

Výrobca: 

FRANKLIN ELEVTRIC S.r.L. 

Via Asolo, 7-336031 - Dueville, Vicenza, Taliansko 

Telefón +39(0)444361114 - Fax +39(0)444365247 

Sales.it @fele.com www.franklinwater.eu 

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť: 

Ponorné čerpadlá VS 4", 6", 8" AISI 304 a AISI316 

Vertikálne viacstupňové čerpadlá EV 1-3-6-10-15-20-30-45-65-95 AISI 304 a AISI 316 

Horizontálne viacstupňové čerpadlá EH 3-5-6-15-20 AISI 304 a AISI 316 

5" ponorné čerpadlá ES a HV 

In-line viacstupňové čerpadlá VL 

Vertikálne viacstupňové čerpadlá close cupled EM 3-5-9 

Jednostupňové čerpadlá FNC-FNS-FNE 

Odvodňovacie a kalové čerpadlá ED-EDV-EGN-EGT 

 

Spĺňajú tieto príslušné harmonizačné normy a predpisy Európskej únie: 

Smernica 2006/42/ES pre strojové zariadenia; smernica 2014/35/EÚ pre nízke napätie; smernica 
2014/30/EÚ pre elektromagnetickú kompatibilitu; smernica 2011/65/EÚ (obmedzenie používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach; smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca 
na určenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov; smernica 2012/19/EÚ o kontrole 
nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a následne 
zrušuje smernica Rady 96/82/ES; 

 

A sú navrhnuté a vyrobené v súlade s týmito technickými normami 

: 

EN 809:2009; IEC 60034-30-1:2014; UNI EN 733:1997; UNI EN ISO 12100:2010; IEC 60034-

9:2003+A1:2007; ISO 9906 stupeň 3B 
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Záznam o servisu a provedených opravách / Záznam o servise a 
vykonaných opravách: 
 

 

Datum / 
Dátum: 

Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko servisu /  
Popis reklamovanej chyby, záznam o oprave, pečiatka servisu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Seznam servisních středisek / Zoznam servisných stredísk 
 

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích a seznam servisních středisek je v aktuální 

podobě dostupný na našich webových stránkách /  

Podrobné informácie o našich zmluvných servisných strediskách a zoznam servisných stredísk je v 

aktuálnej podobe dostupný na našich webových stránkach 

www.pumpa.eu  

http://www.pumpa.eu/
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Vyskladněno z velkoobchodního skladu / 

Vyskladnené z veľkoobchodného skladu:  
PUMPA, a.s. 

 

                    ZÁRUČNÍ LIST  / ZÁRUČNÝ LIST 

Typ (štítkový údaj)  

Výrobní číslo / Výrobné číslo (štítkový údaj)  

                       Tyto údaje doplní prodejce při prodeji /  
                       Tieto údaje doplní predajca pri predaji 

Datum prodeje / Dátum predaja  

Poskytnutá záruka spotřebiteli / Poskytnutá záruka spotrebiteľovi 24 měsíců / 
mesiacov 

Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž 
a provoz, uvedených v tomto dokladu /  

Záruka je poskytovaná pri dodržaní všetkých podmienok pre montáž 
a prevádzku, uvedených v tomto doklade. 

Název, razítko a podpis prodejce /  
Názov, pečiatka a podpis predajcu 

 

Mechanickou instalaci přístroje provedla firma 
(název, razítko, podpis, datum) /  
Mechanickú inštaláciu prístroja vykonala firma 
(názov, pečiatka, podpis, dátum) 

 

Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně 
způsobilá firma (název, razítko, podpis, datum) / 
Elektrickú inštaláciu prístroja vykonala odborne 
spôsobilá firma (názov, pečiatka, podpis, dátum) 

 


