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1 Úvod 
 

Tento návod obsahuje důležité informace pro bezpečné používání a údržbu čerpadla 

PUMPA. Rovněž poskytuje důležité informace, takže si přečtěte pečlivě následující 

pokyny před uvedením do provozu. Rozumná péče a bezpečné metody by měly být 

přísně praktikovány. Chtěli bychom využít příležitosti a poděkovat vám za nákup čerpadla řady 

PUMPA. Doufáme, že jste spokojen se svým nákupem a že vám naše čerpadla poskytnou 

dlouhou službu a vynikající výkon. Kontaktujte nás, prosím, pokud budete mít nějaký návrh. 

Pečlivě jej posoudíme a odpovíme vám, zda váš návrh použijeme nebo nepoužijeme. 

Všechna data, obrázky a technické údaje v tomto návodu odpovídají nejnovějším údajům o 

výrobku. Pokud zjistíte, že existuje rozdíl mezi štítkem a návodem, použijte jako referenční 

údaj štítek. 

 

2 Před použitím 
 

Jestliže chcete zajistit uspokojivou servisní životnost a bezpečné používání čerpadla, 

přečtěte si před použitím pečlivě tento návod. 

Čerpadlo musí být spolehlivě uzemněno za účelem zamezení svodovému proudu. Z 

důvodu bezpečnosti nesmí být zástrčka mokrá a zásuvka musí být umístěna v místě, 

kde nemůže být ovlivněna vlhkostí. 

Jestliže je čerpadlo v provozu, neumývejte se a neplavte v blízkosti pracovní plochy čerpadla, 

aby nedošlo k úrazu. Udržujte zvířata mimo pracovní plochu čerpadla. 

Zamezte zasažení čerpadla proudem vody. 

Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu kolem vodního čerpadla. 

V případě mrazu vyprázdněte čerpadlo. Před prováděním údržby čerpadlo vypněte a 

vytáhněte ze zásuvky. 

Toto čerpadlo je třeba používat pouze pro čerpání vody. Nečerpejte hořlavé kapaliny. 
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3 Použití  
 

Proudová čerpadla jsou široce používána pro zvyšování tlaku v potrubí a zásobování vodou. 

Může se také používat k zásobování vodou nebo odvodňování ve oblasti farmářství nebo v 

zahradách, hotelích, kavárnách, závodech, dolech a vysokých budovách. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 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. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. 

 

4 Štítek čerpadla 

 

5 Provozní podmínky 
 

(1) Čerpané médium: čistá voda při venkovních teplotách 
(2) pH čerpaného média: 6 – 8 
(3) Frekvence: 50 Hz; jmen. napětí: 230V pro jednofázové motory, 400V pro třífázové 
motory 

 
Hladina akustického tlaku A  ≤70 (dB). 
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6 Instalace a výstraha 
 

 

1. Před použitím se přesvědčte, že jsou namontovány všechny šrouby spojů. Izolační 

odpor motoru má být vyšší než 1 bilion Ohmů. 

2. Před uvedením do provozu zkontrolujte ventilátor, zda se čerpadlo otáčí plynule. 

Naplňte komoru čerpadla čerpanou vodou. Nakonec utáhněte plnicí zátku a spusťte 

čerpadlo. Při spuštění otočte ventil dolů. Za účelem kontroly, zda čerpadlo čerpá řádně 

vodu, nechejte čerpadlo normálně pracovat. Pak nastavte ventil na požadovaný průtok. 

Správný směr otáčení ventilátoru je ve směru pohybu hodinových ručiček při pohledu 

na čerpadlo ze strany ventilátoru. 

 

3. Jestliže mezi pracovištěm a místem napájení existuje velká vzdálenost, mělo by se 

použít předimenzované napájecí vedení (napájecí vedení musí být delší než síťový 

kabel). V opačném případě bude napětí příliš nízké pro spuštění čerpadla. 

 

4. Zajistěte, aby pryžová trubka, kterou používáte v přívodním vedení, nebyla příliš 

měkká. Patní ventil je třeba umístit 30 cm od vodního dna, aby se zamezilo nasávání 

bahna a písku. Všechny spoje přívodního a výstupního vedení musí být pevně 

utěsněny. Snižte používání spojovacích kolen na minimum, v opačném případě 

nedochází k čerpání vody (obr.1). 

 

5. Dávejte pozor na hladinu vody, aby se patní ventil nedostal nad hladinu vody (obr.2). 

 

6. Čerpadlo spusťte jednou denně. 

Pokud nebude čerpadlo 

používáno po dlouhou dobu, 

úplně je vyprázdněte, 

vypláchněte je čistou vodou a 

aplikujte na hlavní komponenty 

antikorozní olej. Poté je 

uskladněte na suché místo pro 

budoucí použití. 

 

  

Obr. 1 Obr. 2 
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7 Pokyny pro instalaci 
 

1. Vypouštěcí zátka 

2. Elektrické čerpadlo 

3. Výstupní trubka 

4. Šroubení 

5. Plnící (zavodňovací) zátka 

6. Přívodní trubka 

7. Patní ventil 

 

 

8 Technické údaje 
 

Model Napětí Výkon 
Sání / 
Výtlak 

Max. 
průtok 
(L/min) 

Max. 
výtlak 

(m) 

Sací schopnost 
(m) 

PJWm/15M 230V/50Hz 1,1kW 1" x 1" 70 52 9 

 

9 Hledání a odstraňování závad 
  

Závady Příčiny Řešení 
Motor se nespustí 1. Oběžné kolo je 

zablokováno 
2. Vinutí statoru shořelo 
3. Zlomený kabel 

1. Uvolněte jej zasunutím 
šroubováku do hřídele na 
straně ventilátoru a 
odstraňte blokující 
nečistoty. 
2. Vyměňte vinutí statoru 
3. Vyměňte kabel 

Čerpadlo nečerpá vodu 
nebo čerpá nedostatečné 
množství vody 

1. Hladina vody se 
nachází pod patním 
ventilem 
2. Netěsnost sacího 
vedení 
3. Poškození 
mechanické ucpávky 
4. Poškození oběžného 
kola 
5. Ucpané síto filtru 

1. Nastavte přívodní 
trubku tak, aby 
umožňovala ponoření 
patního ventilu do vody. 
2. Zkontrolujte všechny 
spoje přívodního a 
výtlačného potrubí a 
rovnoměrně je utáhněte. 
3. Vyměňte mechanickou 
ucpávku 
4. Vyměňte oběžné kolo 
5. Vyčistěte patní ventil a 
odstraňte rozličný 
materiál. 

 
Motor pracuje 
přerušovaně nebo 
spálení vinutí statoru 

1. Dlouhodobý chod při 
přetížení 
2. Oběžné kolo 
zablokováno nebo 
dlouhodobý chod při 
přetížení 
3. Špatné uzemnění 
nebo přerušení kabelu, 
jiskření čerpadla 

1. Namontujte ventil na 
výstup, aby se snížil 
průtok vody 
2. Odstraňte nečistoty 
v komoře čerpadla a 
zajistěte, aby čerpadlo 
pracovalo v rozsahu 
jmenovitého průtoku. 
3. Vyměňte cívku vinutí 
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10 Prohlášení o shodě 
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Záznam o servisu a provedených opravách: 
 

Datum: Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko 
servisu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Seznam servisních středisek 
 

 

V pracovní době v Po-Pá od 7:00 do 17:00 hod volejte: 

 
PUMPA, a.s., servis, U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.: 548 422 655, 724 049 622, 602 
737 009, 548 422 657, 602 737 008, 602 726 136. 
 
PUMPA, a.s., pobočka Praha, U pekáren 2, 102 00 Praha,  
tel.: 272 011 611, 272 011 618 

 
 
Mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích volejte:   
 
SERVIS PUMPA  24 hod.   tel.:  602 737 009 
 
 
 
 
 
 

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích se dozvíte na 
internetové adrese www.pumpa.cz nebo na bezplatné telefonní lince  
800 100 763. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pumpa.cz/
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Vyskladněno z velkoobchodního 
skladu PUMPA, a.s. 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

Typ (štítkový údaj)  

Výrobní číslo (štítkový údaj)  

 

           Tyto údaje doplní prodejce při prodeji 

Datum prodeje  

Poskytnutá záruka spotřebiteli  
24 měsíců 

 
Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž 

a provoz, uvedených v tomto dokladu. 
Název, razítko a podpis prodejce  

Mechanickou instalaci přístroje provedla firma 
(název, razítko, 
podpis, datum) 

 

Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně 
způsobilá firma (název, razítko, podpis, datum) 

 


