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1.0  VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1  Použití

Pøenosná ponorná èerpadla øady KDFU jsou spe ci ál ní 
èer pa dla urèená k èerpání vody zneèištìné ob sa hem 
bahna, písku, kamenné drtì, jílu a po dob ných hmot 
abrazivního úèinku. Obsah pøimísenin mùže tvoøit až 
30 % hmot nos ti o zrnitosti do 5 mm a hustotì kapaliny 
do 1200 kg.m-3. Maximální tep lo ta èer pa né kapaliny 
je 40°C. Maximální po nor je 10 m pøi hustotì kapaliny 
1000 kg.m-3. Èerpaná kapalina má dovolený roz sah 
hodnot pH 5-7,5.
Èerpadla nejsou vhodná pro èerpání vody s ob sa
hem ole jù a uhlovodíkù. Čerpadla na dopravu těchto 
kapalin je možno dodat po dohodě s výrobcem ve 
speciální úpravě.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami 
(včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální 
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí za-
braňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na 
ně nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány 
ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za 
jejich bezpečnost.
Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si 
nebudou se spotřebičem hrát.
Široké uplatnìní čerpadel je zejména ve sta veb nic tví, 
pøi výkopových pracích, pøi melioraèních pra cích, pøi 
od stra òo vá ní následkù povodní, jako od vod òo vá ní za-
to pe ných sklepù, suterénù apod.

Èerpadla jsou urèena pro práci ve svislé pracovní poloze, 
mohou však pracovat i v horizontální po lo ze. V pøípadì 
potøeby dvojnásobné dopravní výšky H odpovídající da né-
mu dopravnímu množství èer pa del je možno u velikosti 
èerpadla 80-KDFU a 125-KDFU po u žít tzv. kaskádního 
zapojení (obr. 3), které sestává ze dvou èerpadel vzájemnì 
propojených hadicí. Dolní èer pa dlo je ve standardním 
provedení, u horního èer pa dla po demontáži sacího síta se 
namontuje sací víko s hrdlem pro pøipojení hadice.

Hluènost
Skuteèná hodnota hladiny akustického tlaku A ve vzdá le-
nos ti 1 m od povrchu agregátu (pøi použití váhového filtru 
A) je LPA = 77 dBa (ISO 3764, ISO 9614)

1.2  Nepřípustné způsoby použití

- čerpadla svým názvem, konstrukcí a použitím 
stanoveným v kapitole 1.1 mají vymezený jedno-
značný účel použití a z hlediska bezpečnosti se 
nepředpokládá jejích použití pro jiný účel a to ani 
vědomě, náhodně nebo z neznalosti

- čerpadlo nesmí být použito v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu

- čerpadlo nesmí čerpat jiné kapaliny něž vodu
- čerpadla nesmí čerpat vodu s obsahem kyselin, 

louhů,  mořské vody, chemikálií, hořlavin a pod.
- za provozu čerpadla se v prostoru čerpané kapaliny 

nesmí nacházet osoby a osoby se nesmí čerpadla 
dotýkat, ani je držet

Tento návod k obsluze a montáži platí pro ponorné èer pa cí soustrojí typové øady KDFU. V tomto ná vo du jsou uve de ny 
pokyny nezbytné pro správné pro vo zo vá ní, ob slu hu, údržbu, bezpeènost provozu apod.
Nedovolené zásahy do èerpadla, event. nesplnìní po ža do va ných pokynù má za následek ztrátu zá ru ky.

1.3 Údajový štítek
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2.0  BEZPEÈNOST
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je 
nutno dodržet bìhem provozní instalace, provozu a údrž by 
èerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby pøíslušní od po vìd ní 
pracovníci a obsluhující osoby si pøed zahájením provozní 
instalace a uve de ní èerpadla do pro vo zu jeho text dùkladnì 
pro èet li. Je rovnìž nutné, aby návod k obsluze byl v místì 
provozní instalace èerpadla neustále k dis po zi ci.
Dodrženy musí být nejen výše uvedené všeobecné bez-
peè nost ní pokyny uvedené pod tímto základním bodem 
pro bezpeènost, ale také veškeré specifické bezpeènostní 
pokyny, uvedené pod ostatními zá klad ní mi body.
Bezpeènostní pokyny obsažené v tomto návodu k ob slu ze, 
jejichž nedodržení by mohlo vést k ohro že ní bez peè nos ti 
jsou oznaèeny symbolem

nebo v pøípadech zahrnujících elektrickou bez peè nost 
sym bo lem

Bezpeènostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z dù vo-
du bezpeèného provozu èerpadla nebo èer pa cí ho sou stro jí, 
jsou označeny návěstím 

Bezpeènostní po ky ny, je jichž nedodržení by mohlo ohrozit 
kva li tu ži vot ní ho pro støe dí jsou ozna èe ny symbolem

2.1 Souhrn dùležitých upozornìní,
  kterých je nutno dbát pøi ma ni pu la ci, obsluze a po u-

ží vá ní èerpadel

1. Zapojení na napìtí podle štítkových údajù.
2. Správný smysl otáèení.
3. Èerpadlo zvedat a spouštìt za držadlo, nikoliv za 
pøí vod ní kabel.
4. Pøi èerpání jímek se sypkým sedimentem a brusnými 
úèinky èerpadlo zavìsit na lano nebo øetìz nebo postavit 
na tvrdou podložku. Pøedejde se zbyteènému opo tøe be ní 
hydraulické èásti a "zahrabání" èerpadla.
5. Pøi zavìšení èerpadla na lano nebo øetìz nutno za
brá nit otáèení nebo otáèivému "ký vá ní" ko lem svislé 
osy èerpadla. Pøe de jde se tak pøí pad né mu poškození 
pøí vod ní ho ka be lu.
6. Pøi dolévání a kontrole stavu oleje dbát, aby pod zát-
kami bylo vždy nepoškozené tìsnìní a zátky byly øád nì 
do ta že ny.
7. Všechny šroubové spoje musí být øádnì do ta že ny 
a za jiš tì ny proti uvolnìní vložením pružné pod lož ky. Pod 
pružnou podložkou nutno umístit pod lož ku plo chou.
8. Všechny válcové spoje a dosedací plochy vèetnì "O" 
krouž kù a valivých ložisek musí být pøed mon tá ží èisté 
a nepoškozené. "O" kroužky pøe tøít pøed mon tá ží olejem, 

nebo mazacím tu kem. Všech ny èásti musí být smon to vá ny 
ve vzá jem né poloze tak, jako pøed demontáží.
9. Pøi montáži pøívodního kabelu motoru èerpadla se musí 
dbát na to, aby byl zasunut do ucpáv ko vé ho vývodu kry-
tu svorkovnice tak daleko, aby vnìj ší izo la ce pøeènívala 
nejménì 8 mm pøes dno vál co vé ho otvoru do svor kov-
ni co vé ho pro sto ru.
10. Pøed každou delší provozní pøestávkou nutno èer pa-
dlo ponoøit za chodu motoru do èisté vody - pokud bylo 
po u ži to k èerpání smìsí nebo agre siv nìj ší vody - a pak 
nechat èerpadlo v chodu na su cho po dobu 10-15 se kund. 
Zaschnutí a pøi le pe ní me cha nic kých pøi mí se nin v hyd-
rau lic ké èásti by zpù so bi lo pøi zno vu uve de ní do pro vo zu 
zby teè né opo tøe be ní.
11. Po nìkolikatýdenní provozní pøestávce nutno pøed 
zno vu uve de ním do provozu nìkolikrát pro to èit obìž ným 
kolem po sejmutí sacího síta.
12. Za mrazu se nesmí nechat èerpadlo ve vodì, kte rá by 
v èerpadle mimo provoz mohla za mrz nout.
13. Stane-li se, že v èerpadle zamrznou po vytažení  zbytky 
vody, aniž èerpadlo bylo vysušeno, jak je uve de no v bodì 
10, nutno pøed novým uve de ním do pro vo zu èer pa dlo 
ponoøit do vody, aby došlo k jeho roz mra ze ní. V žád ném 
pøípadì se nesmí po u žít k roz mra zo vá ní pla me ne.
Pøi sejmutém sacím sítu za chodu èer pa dla je tøe ba nejvìtší 
opatrnosti, aby ne do šlo k úrazu otá èe jí cím se obìžným 
kolem buï pøí mým vsu nu tím prstù nebo ná øa dí.
14. Pøi každé revizi a opravì èerpadla doporuèujeme kon-
t ro lu izolaèního odporu elektromotoru.
15. Zvláštní pozornost nutno vìnovat stavu vý vod ky pro 
pøívodní kabel a pøi ja kém ko liv po ško ze ní ji okamžitì 
vymìnit.
16. Pøi jakékoliv manipulaci v elektrické èásti èer pa dla 
nutno pøedem odpojit pøívod od sítì a za brá nit mož nos ti 
pøipojení na sí� omy lem. To též platí pøi údržbì a se øi zo vá ní 
rotujících èás tí.
17. Prohlídky, revize a opravy elektromotoru èer pa dla nut-
no provádìt s ohledem na prostøedí po u ži tí podle in ter ních 
pøedpisù provozovatele a plat ných norem ÈSN.
18. Demontáž a seøizování, pøípadnì revize ná roè nìj ších 
partií èerpadla je popsána podrobnìji.
V závorce uvedená èísla za jednotlivými díly jsou shod-
ná s pozicemi použitými k oznaèení tìchto dílù v øezu 
èerpadla. Jinak je nutno se seznámit pøed každou de-
mon tá ží s uspoøádáním jed not li vých  èás tí èerpadla pod le 
pøiloženého øezu.
19. Pokud je nutné pøi demontáži použít páèení, musí 
se použít pod páèidlo vhodné kovové pod lož ky s vìtší 
plo chou, aby nedošlo k omaèkávání èásti èer pa dla, nebo� 
jsou vesmìs zhotoveny z hli ní ko vé slitiny. Po u ži je-li se 
k demontáži po kle pu (jako napø. pøi stahování pláštì 
151), pak je nutno použít olo vì né, gumové nebo jiné 
mìkké palièky.
20. Není vylouèeno malé zneèištìní kapaliny olejem z ná-
pl nì (napø. pøi opotøebení ucpávky).
21. Ponorné èerpací soustrojí se nesmí pøenášet, je-li 
pod napìtím.
22. Ponorné èerpací soustrojí není urèeno pro pro støe dí 
s nebezpeèím výbuchu.

POZOR !

POZOR !
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Tabulka 13.0  TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 Výkonová charakteristika
Podpětová spoušť s cívkou 230V

v izolační skříni IP55 + vidlice 3P+N+PE 16A
ESM 1-20ESM 1-4 ESM 1-10 ESM 1-10

 do rozvaděče

2.2  Analýza zůstatkových rizik

- při poškození těsnících prvků může dojít k zapl-
nění a natlakování olejového prostoru, případně 
i prostoru elektromotoru čerpanou kapalinou. Při 
kontrole oleje a demontáži čerpadla je nutno si 

počínat opatrně – hrozí riziko výronu a potřísnění 
čerpanou kapalinou.

- před jakoukoliv manipulací s čerpadlem je nutno 
čerpadlo odpojit od sítě – v případě poruchy na 
elektroinstalaci hrozí riziko poranění elektrickým 
proudem.
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3.2 Rozmìry èerpadel

Obr. 1

Obr. 2

Tabulka 2

DN 75*

* Na požadavek DN 52 (záměna výtlačného hrdla)
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4.0 TECHNICKÝ POPIS ÈER PA DLA

Ponorné pøenosné kalové èerpadlo typu KDFU (obr. 4) je 
jed no stup òo vé s rozvadìèem (149), obìžné kolo (230) je 
ví ce lo pat ko vé, otevøené, odolné proti opo tøe be ní.
Za obìžným kolem je pogumovaná pøíložka (135), kte rá je 
tvarována podle profilu zadního disku obìž né ho kola a lo-
pa tek, které vyènívají pøes zadní disk. Aby se dala nastavit 
minimální vùle mezi obìžným ko lem a jeho pøíložkou, je 
obìžné kolo opatøeno po suv ným pouzdrem (544), kte ré ho 
se mùže zároveò po u žít jako stahováku.
Pogumované sací víko (162) je kuželovitého tvaru s vr-
cho lo vých úhlem shodným se sklonem lopatek obìž né ho 
kola.
Poloha sacího víka vzhledem k obìžnému kolu se na sta vu-
je pomocí  závitových matic (920.4) umís tì ných na pìti 
svornících (902.1), na které je také sací víko na su nu to.
Pogumovaný rozvadìè usmìròuje proud vody ve smìru 
podélné osy èerpadla, tj. pøevádìcími kanály ve spodním 
ložiskovém tìlese (350.1), dále pak pøes prs ten co vý pro-
stor mezi pláštìm statoru elek tro mo to ru (811) a vnìj ším 
pláš tìm èerpadla (151), v je hož vrch ní èás ti je vý tlaè né 
hrdlo opatøeno na konci zá vi tem pro na šrou bo vá ní pevné 
èásti požární rych lo spoj ky, na kte rou se na sa zu je po hyb li vá 
èást rych lo spoj ky s po žár ní ha di cí uvnitø po gu mo va nou.
U nìkterých velikostí je pøipevnìna hadice na vý tlaè né 
koleno pomocí upínacích spon - viz obr. 2.
Elektromotor tvoøí s èerpadlem jeden celek. Rotor elek tro-
mo to ru (818) je uložen ve valivých ložiskách (321.1; 321.2) 
ma za ných tukem, s høídelem pro dlou že ným pro upev nì ní 
obìžného kola. Horní ložisko (321.2) je v pro ve de ní 
zavøeném, aby se zabránilo vy té ká ní ma za cí ho tuku.
Mezi hydraulickou èástí èerpadla a elektromotorem je 
ole jo vá vana s náplní oleje, která je proti èerpané kapalinì 
utìsnìna mechanickou ucpávkou (433), opat øe nou tìs ni cí-
mi kroužky ze slinutých karbidù. Ty jsou ma zá ny a chla ze ny 
olejem. Olej slouží také jako zá bra na proti pøímému vniknutí 
vody do lo žis ko vé ho pro sto ru.
Olejová vana s olejovou náplní je proti prostoru elek tro-
mo to ru  utìsnìna kroužky gufero (420) z tep lo vzdor né 
pry že, které jsou umístìny pod spodním ku liè ko vým 
lo žis kem (321.1) a zabraòují zároveò vy té ká ní ma za cí ho 
tuku z ložiska.
Pro pøipojení elektromotoru na sí� je použito vo do tìs né ho 
šestižilového kabelu (824), jehož dvì žíly se za po jí do ovlá-
da cí ho okruhu stykaèe nebo do ob vo du podpì�ové cívky 
jistièe. Pøí vod ní ka bel je ze svor kov ni co vé ho pro sto ru 
vy ve den vývodkou (826.1), kte rá je ve víku svor kov ni ce 
utìs nì na proti vniknutí vody.
Hlídaèe teploty rozpínají ovládací okruh stykaèe pøi tep lo tì 
vinutí 130°C ± 5°C a chrání motor pøed pøe høá tím, pøí pad-
nì spálením a musí být po dobu zá ru ky zapojeny, vèet nì 
nadproudové ochrany, jinak se záruka neposkytne. Pøi 
normální práci èerpadla, kdy okolo motoru protéká voda, 
je motor intenzivnì chla zen a teplota vinutí je hluboko pod 
vypínací teplotou hlídaèù teplot.

Zvýšení teploty vinutí na kritickou vypínací mez pøi chá zí 
v úvahu po dlou ho tr va jí cím chodu na sucho nebo s uza-
vøe ným výtlakem a ne do sta teè nì ponoøeným èer pa dlem 
apod.
Èerpadlo musí být provozováno s pøíslušným ovlá da cím 
a jistícím zaøízením.

4.1   Kaskádní zapojení èerpadel 
(80-KDFU 125-KDFU)

Zaøízení pro kaskádní zapojení dvou ponorných èer pa del 
(obr. 3) ve standardní úpravì sestává v podstatì:

a)  ze sacího víka, kterým se nahradí u horního èerpadla 
(II) ochranné sací síto;

b) ze spojovací hadice o standardní délce 1 m.

Spojovací hadice je chemlonová, jeden její konec je zapojen 
na výtlak dolního èerpadla (I) spoèívajícího na dnì jím ky 
nebo pøí mo terénu, druhý konec se zapojí na zvláš� uprave-
né sací víko horního èerpadla (II). Sací víko je nasunuto na 
tìleso rozvadìèe horního èerpadla (II), utìsnìno pryžovým 
krouž kem a pøitaženo pìti maticemi.
Pro kaskádní èerpání je nutno dodržet podmínku H2>H1  
nebo� jinak by docházelo ke zploš�ování spo jo va cí hadice 
mezi obìma èerpadly vlivem sa cí ho úèinku horního èer-
pa dla (II) a k nepravidelnì do dá va né mu množství tímtéž 
èerpadlem. Tedy H2 nesmí být menší než H1. Nej op ti mál-
nìj ší je kas kád ní za po je ní podle standardní úpravy s 1me-
t ro vou spojovací hadicí, která je bez jakýchkoliv problémù 
z hlediska technického i provozního.
Pokud nebudou obì èerpadla v kaskádním zapojení 
spouš tì na souèasnì jedním spínacím okruhem, je vhodné 
jejich postupné samostatné spouštìní ve sledu situaèního 
uspo øá dá ní. To znamená nejdøíve spouštìt èerpadlo dolní 
(I) a pak èerpadlo horní (II), vždy bezprostøednì za se bou 
v èasovém intervalu 1-5 sekund.
Zastavování èerpadel je zase vhodné v opaèném postupu 
než spouštìní.
Opìtovné spouštìní èerpadel by pokud možno ne mì lo 
následovat døíve než skonèí odtok èerpané kapaliny z vý tlaè-
né ho systému pøes obì èerpadla zpìt do jímky, po nì vadž 
pøi tomto zpìtném prou dì ní  dochází k sa mo vol né mu 
roztoèení èerpadel v opaèném smyslu.
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162.1 -  sací víko s pùlspojkou
412    -  pryžový tìsnicí kroužek
550    -  podložka
719    -  hadicová spojka
739    -  spojovací hadice v délce 1 m
920    -  matice

Obr. 3

Příklad vyobrazení a příslušenctví pro kaskádní zapojení 80-KDFU
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4.2 Øez èerpadlem

135    - pøíložka obìžného kola
143    - sací síto
149    - rozvadìè
151    - vnìjší pláš� 
160.1 - dno olejové vany 
160.2 - víko ložiska
162    - sací víko  
230    - obìžné kolo
321.1 - ložisko dolní
321.2 - ložisko horní 
350.1 - spodní ložiskové tìleso

350.2 - horní ložiskové tìleso
420    - gufero          
433    - mechanická ucpávka
544    - závitové posuvné pouzdro
576    - držadlo
811    - tìleso statoru 
818    - rotor 
824    - kabel 
826.1 - vývodka
833    - víko svorkovnice  
900.1 - šroub M5x12

902.1 - závrtný šroub
903    - kontrolní šroub (imbus)
912    - zátka
920.3 - matice M8 
920.4 - matice M8 
920.6 - matice M5 
922    - matice obìžného kola
931    - pojistná podložka
940    - pero

Obr. 4
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5.0  ELEKTROPØÍSLUŠENSTVÍ
5.1  Všeobecnì
Elektropøíslušenství kalového èerpadla KDFU mùže tvoøit 
jistiè, pøemístitelná pøí stro jo vá skøíò nebo pevnì instalovaný 
rozvadìè vy ba ve ný snímacím za øí ze ním vodní hladiny, které 
øídí automatický chod na základì její výšky. 
Soustrojí musí být odpojitelné od sítě zařízením, které má 
rozpojení kontaktů ve všech pólech a zajistí úplné odpojení při 
podmínkách přepětí kategorie III. Toto zařízení musí být vesta-
věno do pevného vedení a v souladu s předpisy pro vedení.

5.2  Zapojení èerpadla
Elektrické zapojení v èerpadle je uvedeno na obr. 5.

Jednotlivé žíly pøívodního kabelu a vývody vinutí elek tro mo to ru 
jsou pøeznaèeny následovnì:
svorka barva svorka barva
U èerná  zelená/žlutá 
V hnìdá T1, T2 bílá
W šeï tmavá 

Svorky T1, T2 - obvod bimetalových hlídaèù teploty vinutí 
elektromotoru.

Obvod bimetalových hlídaèù teploty musí být za po jen do 
ovládacího obvodu èerpadla, jinak se záruka na èerpadlo 
neposkytuje. Bimetalové hlídaèe tep lo ty mají rozpínací kon tak ty 
s minimálními pa ra me try:
Un = 250V
In  = 2,5A (cos j = 1)
In  = 1,6A (cos j = 0,6)

Èerpadlo musí být jištìno proti nadproudu jistièem nebo 
nadproudovým relé s tøídou setrvaènosti T1 nebo T2 a proti 
zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavena na jistící 
proud èerpadla (elek tro mo to ru), který je uveden v kapitole 3.0 
tabulka 1 nebo na štítku èerpadla.
Ochranu èerpadla proti nebezpeènému do ty ko vé mu na pì tí 
neživých èástí je tøeba zabezpeèit podle plat ných pøed pi sù.
Schéma zapojení èerpadla s dodávaným elek tro pøí slu šen stvím 
(jistič a na kabelu napojená vidlice) je na obr. 6.

Jistiè a vidlici lze dodat jen u èerpadel 65-KDFU a 80-KDFU.
Jistič (spouštěč) se připevňuje na podložku a (nebo) zavěšuje 
se na konzolu pro ovládání čerpadla.

5.3   Provedení ochrany pøed ne bez peè ným 
do ty ko vým napìtím

Ochrana èerpadla proti nebezpeènému do ty ko vé mu na pì tí 
se zabezpeèuje podle ÈSN 33 2000-4-41 a norem pøi dru že-
ných (z hlediska místa nasazení) a to pøevážnì ochra nou - 
samoèinným odpojením od zdroje a proudovým chránièem.
Ponorné kalové èerpadlo se nesmí pøenášet, je-li pod 
napìtím.

5.4  Montáž

Montáž elektropøíslušenství (t.j. pøemístitelné pøí stro jo vé 
skøínì pevnì instalovaného roz vadì èe apod.) musí provádìt 
osoba s pøí sluš nou elek tro tech nic kou kvalifikací a to podle 
platných norem a v souladu s místními pøed pi sy.
Pøi montáži je tøeba pøekontrolovat (nastavit) hod no tu jistícího 
proudu nadproudového relé podle tab. 1 v kapitole 3.0.

5.5  Uvedení do provozu
Pøed uvedením èerpadla do provozu je tøeba pro vést kon t ro lu 
(revizi) elektrické èásti a to zejména:
- kontrolu neporušenosti pøívodního kabelu k èer pa dlu
- mìøení izolaèního odporu (musí být vìtší než 20MΩ)
- kontrolu správného nastavení nadproudové ochrany
- kontrola zajištìní ochrany pøed nebezpeèným do ty ko vým 
napìtím
Kontrolu správného smìru otáèení èerpadla provést podle 
bodu  6.2.

5.6  Provoz a obsluha

Ponorné èerpací soustrojí mohou obsluhovat osoby sezná
mené s „Návodem k obsluze a montáži“.

Obr. 5

Obr. 6

9



Ponorné èerpací soustrojí se nesmí pøenášet, jestliže je 
pod napìtím!

Zjistíli se pøi obsluze závada na elektrickém pøí slu šen ství 
nebo na ponorném èerpadle, musí se èer pa dlo ihned 
vypnout a o závadì informovat osobu s elek tro tech nic kou 
kvalifikací.

5.7  Údržba
Elektropøíslušenství je tøeba kontrolovat pøi èas tìj ším po u ží vá ní 
aspoò 1x za mìsíc, pøi obèasném po u ží vání 1x za dva mìsíce 
a pøed každým uvedením do provozu a to oso bou s elektrotech
nickou kva li fi ka cí podle vyhl. 50/78 Sb. §5 odst. 1.
Zejména se provádí kontrola zajištìní ochrany pøed ne bez peè-
ným dotykovým napìtím, mìøení izo laè ní ho odporu (vìt ší 
než 2MΩ), kontrola neporušenosti  pøívodního kabelu nebo 
èerpadla.
Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen 
výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně odborně 
kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace.
Veškeré opravy se mohou provádìt jen pøi vypnutém a za jiš-
tì ném stavu. Výmìnu kabelu i opravu dalších èástí èer pa dla, 
pøi které dochází k uvolòování tìs ní cích  ploch je tøe ba svìøit 
servisnímu støedisku èi oprav nì, protože je tøeba zpìt nì zajistit 
tìsnost všech ro ze bí ra nýc h tìsnících spojù.
Upozornìní:

Jakékoliv práce na èerpadle spojené s de mon tá ží svor kov ni
co vé ho prostoru, elek tric kým za po je ním a od po je ním motoru 
musí provádìt od bor ník s náležitou kva li fi ka cí pøi dodržování 
plat ných pøedpisù o za po jo vá ní elek tric kých strojù.
Zapojení pøívodního kabelu NESMÍ být pro vá dì no oso bou 
neznalou a nepovolanou.

Zjistíli se na elektrickém zařízení nebo na čerpadle závada, 
musí se čerpadlo vypnout a o závadě informovat osobu s 
elektrotechnickou kvalifikací.

6.0  PROVOZ ÈERPADLA

6.1  Všeobecné požadavky
Pøed uvedením èerpadla do provozu je nutno ob slu hu jí cí 
osoby seznámit s pokyny podle tohoto ná vo du, po tøeb ný mi 
pro správné a bezpeèné pro vo zo vá ní. Na nutnost do dr žo vá ní 
tohoto požadavku je kla den  dùraz, protože se jedná o výrobek, 
který pra cu je v mokrém prostøedí, které je z hle dis ka ne bez-
pe èí úra zu elektrickým proudem hod no ce no jako zvláš� 
ne bez peè né.

6.2  Pøíprava èerpadla k uvedení do pro vo zu
1. Dává-li se do provozu èerpadlo nové nebo po delší pro voz ní 
pøestávce (2-3 týdny), nutno sejmout sací síto a pomocí klíèe 

nasazeného na matici obìžného kola (230) nìkolikrát rotorem 
èerpadla pro to èit.
2. Po zapojení èerpadla na sí� je nutno se pøesvìdèit 
o správném smyslu otáèení. Jelikož není na obìžné kolo 
a rotující èásti èerpadla ve smon to va ném stavu vidìt, 
nutno se pøesvìdèit o správ ném smyslu otáèení ná sle du-
jí cím zpùsobem:
Èerpadlo buï ponoøíme do vody a nadzvedneme nebo 
povìsíme na lano nebo øetìz, uchopíme je lehce za dr ža dlo 
a zapneme krátce elektromotor. Èerpadlo bìží správnì tehdy, 
pootoèí-li se (škub ne) proti smìru ho di no vých ruèièek, což je 
opaè nì, než jak znázoròuje smì ro vý štítek, který udá vá smysl 
otáèení rotoru.
Kontrolu otáèení lze provádìt také tím, že èer pa dlo po sta ví me 
na zem, vychýlíme ponìkud na stra nu  tak, aby stálo na ob-
vodové hranì dna sa cí ho síta a uchopíme za držadlo a krátce 
za pne me motor.
Má-li èerpadlo snahu otoèit se ve smìru otáèení ho di no vých 
ruèièek, je z toho zøejmé, že smysl otá èe ní je špatný a nutno 
zamìnit vzájemnì dvì li bo vol né fáze.
Špatný smysl otáèení obìžného kola má za ná sle dek znaènì 
zmenšený výkon èerpadla. Pøi pøe ru še ní do dáv ky proudu nutno 
znovu správný smys l otáèení èerpadla zkontrolovat. Kontrolu 
u nového èerpadla je však nutno pro vá dìt jen pøi ponoøení 
celého síta ve vodì. Bez pøedchozích popsaných metod lze 
se také o správ ném smyslu otáèení pøesvìdèit podle rych los ti 
naplòování hadice, je-li èerpadlo ponoøeno. Ten to zpùsob je 
možno si osvojit jen praxí.
Pøi èerpání z jímek, v nichž jsou usazeny sypké látky, není 
vhodné stavìt èerpadlo na tyto usa ze ni ny, nebo� èerpadlo se 
jednak "za hra be" a jed na k se zbyteènì opotøebí funkèní plochy 
hyd rau lic ké èás ti. V takovém pøípadì nutno dát pod sací síto 
tvr dou podložku, není-li možno èerpadlo po vì sit.

6.3  Obsluha èerpadla za provozu
Bìhem provozu nepotøebuje èerpadlo žád nou obsluhu, jen je 
tøeba dbát, aby výtlaèná hadice nebyla nikde ohnu tá  "zlo
mená", nebo� tím se znaènì snižuje výkon a aby neležela, 
nebo ne by la dynamickými úèinky proudící vody pøi tla èo vá na 
na ostré hrany stavebních konstrukcí, ka me nù atd.

7.0  ÚDRŽBA

7.1  Všeobecnì
Údržba tìchto èerpadel v dobì provozu je mi ni mál ní a omezuje 
se na jednoduché úkony pre ven tiv ní ho cha rak te ru, jak je patrno 
v dále uvedených bo dech. I pøes tuto sku teè nost je tøeba této 
èinnosti vìnovat náležitou pozornost, nebo� na jejím do dr-
žo vá ní do znaèné míry spoèívá spo leh li vost, bez po ru cho vý 
provoz a životnost dùležitých dílù, jako je me cha nic ká ucpávka, 
elektromotor, ložiska a také i bez peè nost provozu.

7.2   Kontrola oleje mechanické ucpávky  
a motorového prostoru

U nového èerpadla nebo po výmìnì mechanické ucpávky 
nutno po 20-30 hodinách provést kontrolu oleje, zda ne na stal 
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úbytek nebo zda nevnikla voda do oleje, což pro ve de me tímto 
zpùsobem:
Èerpadlo položíme nejlépe na vyvýšené podložky, po vo lí me 
a vyšroubujeme zátku (912). Hladina ole je má být 5 až 10 mm 
od konce závitového otvoru; pak zátku vèetnì tìs nì ní zašrou-
bujeme rukou. Pak oto èí me èerpadlem tak, aby zátka byla 
v nejnižší po lo ze. Kdyby totiž vnikla do oleje voda, usadí se dole 
a po vyšroubování zátky by nejdøíve vytekla. Na sta ví me proto 
èistou nádobku nebo dlaò a vy puš tì ním obsahu o nìkolika 
cm3 zjistíme lehce, jde-li o emul zi, vodu nebo olej. Je-li vše 
v poøádku, zátku utáh ne me až po vychladnutí ole je, po kud 
do šlo bì hem pro vo zu k jeho za høá tí.
Tutéž kontrolu doporuèujeme provést po 600 až 800 ho di-
nách a èerpá-li se suspenze s obzvláštì abra ziv ní mi úèin ky, 
pak i èastìji.

Objevíli se však voda nebo svìtle zbar ve ná emulze po 
delší dobì nasazení, do po ru èu je me vymìnit olej a po 50 
až 60 hodinách pro vo zu provést znovu kon t ro lu. Objevíli se 
voda nebo emulze znovu, pak nutno vymìnit me cha nic kou 
ucpávku (433).
Pøi každé kontrole olejové náplnì provádíme také kontrolu 
tìsnosti motorového prostoru. Èerpadlo postavíme do svislé 
polohy a vyšroubujeme kon t rol ní šroub (903). Pak èer pa dlo 
ponìkud vychýlíme a ot vo rem zjistíme, zda pro stor elektromo-
toru je su chý. Dojdeli k vytékání vody nebo olejové emul ze, 
je nutné èerpadlo bez pod mí neè nì vy øa dit z dalšího provo
zování a nechat jej opravit. Za ne dbá ní tìchto èinností vede 
k havárii èerpadla vèet nì shoøení vinutí elek tro mo to ru.
Použije se olej turbinový TB 32 (tøídìní ISO podle vis ko zi ty 
3448 ISO WG 32).

7.3   Nastavení vùle sacího víka a pøíložky  
obìžného kola

U nového èerpadla je optimální vùle mezi sacím ví kem (162), 
pøíložkou (135) a obìžným kolem (230) již na sta ve na ve 
výrobním závodì.
Pøi opotøebování obìžného kola a pogumovaných sou èás tí, tj. 
sacího víka (162) a pøíložky obìžného kola, je sice èer pa dlo dále 
provozuschopné, ale jeho výkon se tím znaènì zmenší. Nutno 
proto zvìtšené vùle vzniklé opotøebením znovu nastavit.

a) Nastavení vùle mezi zadním profilem obìžného kola (230) 
a jeho pøíložkou:
Úpravu této vùle nutno provést pøed na sta vo vá ním  sacího 
víka. Èerpadlo položíme na mon táž ní stùl, po vo lí me a sešrou-
bujeme pìt matic (920.3), vèet nì pruž ných podložek a pak 
sejme me sací síto (143) se dnem. Pak odjistíme po jist nou 
pod lož ku (931), povolíme a sejmeme matici obìž né ho kola 
(922) a závitové pouz d ro (544) do táh ne me na doraz a obìžné 
kolo zatlaèíme tak da le ko, až svým profilem narazí na pøíložku, 
po tom zá vi to vé pouz dro (544) povolujeme nejlépe ru kou, až 
svým osa ze ním dosedne na náboj obìž né ho kola, což je patrno 
z toho, že pøi dalším otá èe ní  by se kolo zaèalo posouvat ven. 
Vùle mezi pøí lož kou (135) a obìžným kolem (230) se tedy na-
sta ví  tak, že po dosednutí zá vi to vé ho pouzdra na obìžné kolo 

toto "vytáhneme" otá èe ním pouz d ra o 180°. Pak na su ne me 
pojistnou pod lož ku (931) a matici obìž né ho kola (922), kterou 
utáh ne me. Kolo se musí leh ce otáèet. Matici obìž né ho kola pak 
za jis tí me podložkou.
b) Nastavení vùle mezi sacím víkem a obìžným kolem:
Povolíme pìt matic (920.4), které jsou ze strany roz vadì èe 
(149) a vyšroubujeme je nahoru. Pøi ta ho vá ním  spodních matic 
(920.4) lehce pøi tla èí me sací víko (162) k obìžnému kolu (230) 
tak, aby rotor pøi pro tá èe ní kla dl zvìtšený odpor. Ten to stav nám 
ur èu je výchozí po lo hu pro na sta vo vá ní vùle.
Sešroubujeme horní matice tak, až lehce do sed nou k sacímu 
víku a pøistoupíme k vlastnímu vy me zo vá ní vùle. Zvolíme si libo-
volný závitový svor ní k, od kterého bu de me vycházet. Zaèneme 
tím, že horní matice po stup nì dále pøitahujeme, až zjis tí me, že 
ro to rem jde s mír ným a ply nu lým odporem protáèet. Pokud 
se to ho to stavu nedosáhne a rotorem jde stále ztuha protáèet, 
mírnì povolíme spodní matice a po kra èu je me v dalším oddálení 
sacího víka až do sáh ne me žá dou cí ho protáèení rotoru.

7.4  Mazání ložisek, chod èerpadla na su cho
Domazávání valivých ložisek nutno vìnovat ná le ži tou pozor
nost, nebo� se jím mùže pod stat nì ovlivnit jejich životnost. 
K domazávání spodního ložiska (321.1) nutno využít každé 
pøí le ži tos ti, když se z nìjakých dùvodù - napø. kontrola ucpá vek 
- zpøí stup ní ložiskový prostor. Jinak nut no do ma zá vat po 2500 
až 3000 provozních hodinách. Úplnou vý mì nu ma za cí ho tuku 
doporuèujeme pro vést po 1 až 1 1/2 roce. Použít tuk LV2-3.
U horního kulièkového ložiska tuková náplò po sta èu je na 2000 
provozních hodin. Potom nutno starou tukovou náplò vymìnit 
a naplnit novým tukem. U tìchto typù ložisek se používá krycích 
plechù buï jednostranných nebo oboustranných. Jsou-li krycí 
plechy jednostranné, je vý mì na tuku snadná. Jsou-li však krycí 
plechy obou stran né, nutno jeden z nich odstranit (jen z jedné 
strany) a po vyjmutí ložiska a jeho naplnìní tukem ložisko 
na mon to vat tak, aby krycí plech byl na stranì rotoru elek tro-
mo to ru. Krycí plech brání vytékání tuku z ložiska v pracovní 
po lo ze èerpadla, tj. vertikální.
Chod èerpadla na "sucho" není na dovolen. 

7.5  Ochrana a údržba hadic
Nutno pøedejít tomu, aby hadice naplnìné vo dou byly 
pøejíždìny vozidly. Tento po ža da vek pla tí stejnì u prázd ných 
hadic, nebo� pøi míst ním za tí že ní pøejíždìjícím vo zi dlem by 
mohlo na stat zlomení hadice v záhybech ploché šíøe, ze jmé na 
gumové vrstvy. Pøed uložením nutno hadici øád nì umýt, ob zvláš-
tì bylo-li jí použito pro èerpání za hní va jí cí vody, propláchnout 
èistou vodou a vysušit.

7.6  Kontrola mechanického stavu
Spoèívá ve vizuální prohlídce èerpadla z hlediska jeho mecha-
nického stavu. Zejména sledujeme:
l Neporušenost pøívodního kabelu (824) a jeho upev nì ní ve 
vývodce. Dbáme na to, aby ve vý vod ce u kabelu nezùstávaly 
zatvrdnuté neèistoty, jako písek, hlí na a jiné agre siv ní hmoty, 
o které by se prodíral vnìjší ochranný obal kabelu, èímž by 
do šlo k pronikání vlh kos ti do svor kov ni co vé ho a mo to ro vé ho 
prostoru. Dále kon t ro lu je me, zda tì le so vý vod ky (826.1) je 
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maticemi (920.3) do sta teè nì do ta že no  z dùvodù øádného 
utìsnìní pøí vod ní ho ka be lu.
l Neporušenost ochranného síta na sání èerpadla.
Vzniklé otvory vìtších rozmìrù, zpùsobené me cha nic kým 
poškozením jsou nežádoucí, nebo� jimi mohou vni kat do 
èerpadla vìtší pøedmìty a ucpá vat tak obìžné kolo, pøípadnì 
mechanicky po ško dit  dílce;
l Neporušenost dílù, zajiš�ujících kry tí sou èás tí, které jsou 
pod proudem, tj. prostory svor kov ni ce a elek tro mo to ru. Patøí 
k nim ze jmé na víko svor kov ni co vé ho pro sto ru (833), horní 
lo žis ko vé tì le so (350.2), tìleso sta to ru (811), tìleso vý vod ky 
(826.1) a šroubové spoje. Pøi se be men ším zjiš tì ní pøí zna kù 
porušenosti tìchto dílù èer pa dlo ihne d vy øa dit z provozu.
l Míru opotøebitelnosti dílù, zpùsobovanou pro vo zo vá ním.
Zejména vìnujeme pozornost dílùm hydraulické èásti (obìžné 
kolo, pogumované díly, me cha nic ká ucpávka (433) ). Na ve-
likosti opotøebení totiž zá vi sí po ho to vost ní hydraulický výkon 
a další pro vo zu schop nost.

8.0  OPRAVY

8.1  Všeobecnì
S ohledem na konstrukèní provedení jednotlivých dílù mají 
opravy tìchto èerpadel pøevážnì cha rak ter výmìny dílù nebo 
uzlù. Opravovat je možno jen statorový paket el mo to ru, a to 
pøevinutím vi nu tí v pøípadì jeho po ško ze ní. Provádìní výmìn 
funkè nì a montážnì dùležitých dílù nebo uzlù je popsáno dále 
v pøíslušných statích.

Pøi demontáži dílù musí být èer pa dlo èisté, zba ve né všech 
po zù stat kù èer pa né kapaliny. Pøi èerpání che mic ky zne
èiš tì ných kapalin pro veï te ne ut ra li za ci dílcù. Používejte 
ochran né po mùc ky, dodržujte hy gi e nic ké pøedpisy! 
 
8.2  Výmìna obìžného kola
Je-li nutno vymìnit opotøebované obìžné kolo (230), sejme-
me sací síto (143) po uvolnìní pìti matic (920.3) a pak po 
sešroubování dalších pìti matic (920.4) vy su ne me  sací víko 
(162) odjištìním, po vo le ním a se jmu tím matice obìžného kola 
(922) stáh ne me obìž né kolo (230) z høídele (818). V pøí pa dì, 
že obìž né kolo se nedá lehce stáhnout, po u ži je me k tomu 
zá vi to vé ho po suv né ho pouz d ra (544) a ma ti co vé ho klí èe. 
Po stu pu je me pøi tom tak, že na ploš ky zá vi to vé ho pouz d ra 
(544), vyènívajícího z ná bo je obìž né ho kola, na su ne me  klíè, 
který opøeme o šrou by (902.1). Potom po mo cí delší páky, 
vsunuté mezi lopatky obìžného kola, obìžným kolem otá èí me 
a tím je sta hu je me. Montáž nového oběžného kola se provede 
opačným postupem.
Vùle mezi pøíložkou, sacím víkem a obìžným ko lem se nastaví 
podle èlánku 7.3.

8.3  Výmìna pøíložky obìžného kola
Pøi výmìnì pøíložky obìžného kola (135) se po stu pu je stej nì 
jako pøi výmìnì obìžného kola. Navíc se sešroubují další matice 

(920.4) a stáhne se roz vadìè (149), kterým je pøíložka obìžného 
kola pøi tla èo vá na  ke dnu olejové vany.
Po zasunutí nové pøíložky obìžného kola (135) do roz vadì èe 
(149) se provede montáž opaèným zpù so bem.

8.4   Výmìna mechanické ucpávky a krouž kù 
gufero

Demontáž se provede stejnì jako pøi výmìnì pøí lož ky obìž né ho 
kola, dále se vyšroubují dva šrouby (900.1). Po vy jmu tí pera 
(940) se opatrnì stáhne po hyb li vá èást me cha nic ké ucpávky 
po pøed cho zím vy puš tì ní oleje a namazání olejem èásti høídele, 
pøes kte rý se mechanická ucpávka stahuje. Po de mon tá ži dna 
olejové vany (160.1) vytlaèíme stacionární èást mechanické 
ucpávky. Montáž se provede ob rá ce ným postupem.
Upozoròujeme na dùsledné dodržování èis to ty!
Pøi revizi tìsnicích kroužkù gufero (420), resp. pøi je jich výmìnì, 
se povolí a sešroubuje 5 matic (920.6), vy táh ne se ložiskové 
víèko (160.2), èímž se umož ní pøí pad ná vý mì na tìsnicích 
kroužkù. Je tøe ba také pro hléd nout ochran né pouzdro na 
høí de li, zda v místì styku nejsou vybìhány drážky. Po kud 
drážky jsou, je nutná výmìna i pouzdra u ve li kos tí 65, 80, 
100-KDFU, u velikosti 125-KDFU po sta èí vyjmutí jedné nebo 
obou podložek pod gu fe ry.
Pøi této pøíležitosti doporuèujeme domazat spodní ku liè ko vé 
ložisko tukem.

8.5  Výmìna statorového svazku
Jestliže se pøi kontrole izolaèního odporu statoru ukáže, že 
má nulovou hodnotu, musí být stator vy mì nìn. Sní že ný 
izolaèní stav u navlhlého vinutí lze odstranit vy sou še ním podle  
ČSN 35 0010. Je-li však nutná výmìna, po stu pu je se takto:
Demontují se horní dílce èerpadla a stator vèetnì pláštì se po-
staví na podložku tak, aby doraz elek tro mo to ru byl vždy nahoøe, 
pak se pláš� statoru za høe je rozptýleným pla me nem na teplotu 
150 až 160°C, pokud stator sám ne vy pad ne, poklepe se na jeho 
plech z horní strany. Nový sta tor se musí na své válcové èásti 
oèistit a event. místní ne rov nos ti uvnitø pláštì z hli ní ko vé slitiny 
zpùsobené pøi de mon tá ži se musí za rov nat, aby po jeho ohøátí 
mohl být stator volnì za su nut. Výmìnu poškozeného sta to ru 
no vým možno provést pøi jednom ohøátí pláštì.

9.0  NÁHRADNÍ DÍLY

Všechny souèásti èerpadel jsou vymìnitelné.
Pøi objednávání náhradních dílù a jiných jednáních je tøe ba 
uvést:
l typ èerpadla,
l výrobní èíslo èerpadla,
l pøesné èíselné a jmenné oznaèení dílù podle
obr. 4.

Typ èerpadla a jeho výrobní èíslo jsou uvedeny na úda jo vém 
štítku, který je pøipevnìn na èerpadle

POZOR !
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10.0  PROVOZNÍ PORUCHY, JEJICH PØÍÈINY A ODSTRANÌNÍ
Pøíèina
1.1  Sí� je bez napìtí.
1.2  Pøetavené pojistky nebo vy pnu tý 
stykaè.
1.3  Pøerušený pøívod proudu.
1.4  Uvolnìní svorek.

2.1  Jedna pojistka pøetavena.
Pøívod v jedné fázi pøerušen.
Uvolnìná svorka.
2.2 Obìžné kolo zablokováno pøed mì-
tem, který vnikl mezi nì a sací víko nebo 
pøíložku obìž né ho kola.
2.3  Èerpadlo je zaboøeno do hus té ho 
sedimentu.

3.1  Obrácený smysl otáèení mo to ru. 

3.2  Výtlaèná hadice je ucpána nebo 
pøelomena.
3.3  Èerpadlo saje vzduch.
3.4  Mezera u obìžného kola pøí liš 
velká.
3.5  Ucpané sací síto
3.6  Znaènì opotøebené hyd rau lic ké díly, 
zejména obìžné kolo a sací víko.

4.1  Krátké spojení v pøívodu.
4.2  Velký úbytek napìtí v síti.
4.3  Slabì dimenzovaný pøívod.

5.1  Nesprávné nastavení jis ti cí ho nad-
prou do vé ho relé.
5.2  Pøetížení motoru zpùsobené pøed mì-
tem, který vnikl mezi obìž né kolo a sací 
víko nebo pøíložku.
5.3  Pøetížení elmotoru zpù so be né 
èerpáním nepøimìøenì hus té ho kalu 
nebo zapadnutím do se di men to va né-
ho kalu.
5.4  Nedostateèné ochlazování tìlesa 
statoru a elektromotoru zpù so be né: 
teplotou hydrosmìsi nad pøípustnou 
hodnotu 40°C; ucpá ním výtlaku; chod 
na "sucho" je pøíliš dlouhý.

6.1  Navlhnutí vinutí zpùsobené po ru cha-
mi tìsnicích elementù, tj. "O" krouž kù 
a mechanické ucpáv ky.

7.1  Viz sta� "Kontrola oleje me cha nic ké 
ucpávky a motorového pro sto ru".

8.1  Pøítok èerpané kapaliny je menší než 
hltnost èerpadla. Do chá zí k ne pra vi del né-
mu za hl co vá ní ob. kola

Odstranìní
Opravit.
Opravit.

Opravit.
Opravit

Opravit.

Demontovat, pøedmìt odstranit.

Nadzvednout nad úroveň kalů,
vyčistit sací síto.

Pøepojit dvì fáze na svorkovnici (pra cov-
ník s elektrotechnickou kva li fi ka cí).
Vyèistit, narovnat.

Zavìsit níže.
Seøídit.

Síto vyèistit.
Vymìnit za nové díly.

Opravit.
Opravit.
Opravit.

Nastavit na jmenovitý proud motoru.

Demontovat, pøedmìt odstranit.

Snížit hustotu kalu.
Èerpadlo nadzvednout nad úro veò 
kalu.

Závady odstranit.

Vysušit, pøi poškození pøevinout, vadné 
těsnění vyměnit.

Zvìtšit pøítok, pøiškrtit výtlak.

Porucha
1. Èerpadlo se nerozbíhá a mo tor je 
pøitom tichý.

2. Èerpadlo se nerozbíhá a mo tor 
"bru èí".

3. Èerpadlo se rozbìhne, ale jeho 
výkon je malý.

4. Tavné vložky pojistek se pøetavují.

5. Ochrana elektromotoru vy pí ná.

6. Vinutí elektromotoru vykazuje pøi 
kontrole izolaèního odporu jeho po kles 
pod pøípustnou mez.

7. Pøi kontrole olejové náplnì zjiš tì na 
olejová emulze nebo voda.

8. Výtok èerpané kapaliny je pøe ru-
šo va ný.
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11.0  OBSAH DODÁVKY
- èerpadlo ve smontovaném stavu s kabelem 15 m, jiná délka na požadavek (25 m)
- zástrèný klíè 6 ÈSN 23 0710
- klíè 8 ÈSN 23 0681
- klíè 110/75 (pouze při dodávce s hadicí)
- čerpadla 65-KDFU a 80-KDFU se zmìnovým èís lem 04 v typovém oznaèení jsou vybavena jis ti èem a vidlicí.

Na požadavek lze dodat:
- hadice v délce 10 m, jiná délka na požadavek (20 m) ve li kos ti:
· C 52 se dvìma pùlspojkami pro èerpadlo 65-KDFU
· B 75 se dvìma pùlspojkami pro èerpadlo 80-KDFU
· A 110 se šroubením 110 (1 ks) pro èerpadla 100-KDFU a 125-KDFU

12.0 ZÁRUKA
Doba trvání záruky je uvedena v záručním listě, nebo je souèástí kupní smlouvy, výrobce však neruèí za škody vzniklé špatnou 
a neodbornou ob slu hou, pøetížením stroje, nebo jinou nahodilou pøíèinou a nedodržením to ho to návodu k ob slu ze. V zá ruè ní 
dobì je možné pro vá dìt de mon táž èerpadla jen se souhlasem výrobce.

13.0  ZÁZNAM O PROVOZU

Poslední údržba Stanoviště 
čerpadla Poznámka Podpis

Datum Výrobní číslo
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14.0  NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla ( ve smyslu § 10 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech )

1)  viz. vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů
       O – znamená odpad ostatní     N – znamená odpad nebezpečný

2)  , polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně   odpadu.

3) Zpětný odběr a využití odpadu z obalu je zajištěno v rámci  kolektivního systému  EKO-KOM ve smyslu 
požadavku zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném  znění. Informace o sběru, třídění a využití odpadu 
z obalů jsou uvedeny na internetových stránkách www.ekokom.cz.

4) Ekologická  likvidace  tohoto  zařízení  je  zajištěna  v  rámci  kolektivního  systému   RETELA ve  smyslu 
požadavku   zákona  č. 185/2001 Sb.,  o  odpadech,  v  platném  znění.   Sběrná  místa  elektroodpadu  jsou 
zveřejněna internetové stránce www.retela.cz.

Druh odpadu Kód1) Kategorie1) Způsob nakládání

Papírový a lepenkový obal 15 01 01 O
Ostatní odpad - využitelný odpad - prostřednictvím tříděného 
sběru v obcích nutno předat osobě oprávněné nakládat s 
odpadem3)

Vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení - čerpadla 20 01 36 O

Kompletní opotřebené elektrozařízení nutno odevzdat 
(bezplatně) na místě k tomu určeném (sběrném místě). Nesmí 
skončit v komunálním odpadu!4)

Druh odpadu Kód1) Kategorie1) Způsob nakládání
Odpad z elektrického a 
elektronického zařízení - 
vyřazená zařízení

16 02 14 O

Ostatní odpad - využitelný odpad - po vytřídění nutno předat 
oprávněné osobě provádějící výkup odpadů nebo druhotných 
surovin

Papírový a lepenkový obal 15 01 01 O

Ostatní vyřazená zařízení - 
kovové dílce čerpadel (bez 
zbytků oleje)

17 04 07 O

Ostatní vyřazená zařízení - 
nekovové dílce čerpadel (např. 
z uhlíku, karbidu, keramiky)

16 02 16 O Ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovateli 
skládky odpadu

Ostatní vyřazená zařízení - 
pryžové dílce čerpadel 16 02 16 O

Ostatní odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve 
spalovně odpadu

Dřevěný obal 15 01 03 O

Plastový obal - fólie z PE 15 01 02 O

Drobné plastové předměty2) 16 02 16 O

Ostatní motorové, převodové a 
mazací oleje 13 02 08 N

Nebezpečný odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění 
k tomu oprávněné osobě

Rozpouštědla a jejich 
směsi s konzervačními 
prostředky (mimo biologicky 
odbouratelné)

14 06 01
14 06 02
14 06 03

N

1. Domácí spotřebiče

2. Součásti čerpadel pro průmysl
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SIGMA 1868 Ordinal number of Decllaration: DC 010/B-10
spol. s r.o.

Original EC DECLARATION OF CONFORMITY
Původní ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Producer/Výrobce: SIGMA 1868, spol. s r.o.
 ul. Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, Czech Republic

Hereby declares that the machinery (the assembly) described below 
Tímto se prohlašuje, že popsané strojní zařízení (sestava):

Product/výrobek:  Submersible sludge pump is destined for pumping waste water being polluted 
with  sludge, clay, sand and similar stuffs having an abrasive effect:

	 	 Ponorné	kalové	čerpadlo	určené	k	čerpání	odpadních	vod	znečištěných	obsahem		
	 	 bahna,	jílu,	písku	a	podobných	hmot	abrazivního	charakteru:													

65, 80, 100, 125 - KDFU ,  KDFU-05-„in-line“ 

Serial		No:.	/	Výrobní	číslo:			xxyyyyyy*

Complies with the provisions of the machinery directive (MD-2006/42/EC, as amended) and the regulations 
transposing it into national law (The Statutory Order No. 176/2008 of Law Digest, as amended)
Je	v	souladu	s	ustanovením	směrnice	pro	strojní	zařízení	(MD-2006/42/ES,	ve	znění	pozdějších	předpisů)		
a	s	předpisy,	které	 ji	převádějí	do	vnitrostátních	právních	předpisů	(nařízení	vlády	č.176/2008	Sb.,	ve	
znění	pozdějších	předpisů).	

Also complies with the provisions of the following European Directives (of National Law)
Rovněž je v souladu s ustanovením těchto evropských směrnic (vnitrostátních právních předpisů):

LVD- 2006/95/ES, as amended (The Statutory Order No. 17/2003 of Law Digest, as amended)
Směrnice 2006/95/ES, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č.17/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů)

Also	complies	with	the	provisions	of	the	following	harmonized	technical	standards:
Je v souladu s ustanovením těchto harmonizovaných technických norem:
Techn.standard /  Date of issue  / Techn.standard /  Date of issue /
Tech.norma	 	 Datum	vydání	 Tech.norma	 	 Datum	vydání
ČSN	EN	60	335-1,ed.2	 5/03	 	 ČSN	EN	60	335-2-41,ed.2	 4/04
ČSN	EN	809	 	 5/10	 	 ČSN	EN	60204-1,ed.2	 6/07

This product has been using the CE  Mark  since the year 2002. / Označení „CE“ aplikováno na 
výrobku v r. 2002

Mr Jaroslav Loutocky is in charge of assembling all technical documents, His address is the same as  
the Producer‘s address /
Kompletací		technické	dokumentace	pověřen	Ing.Jaroslav	Loutocký,	adresa	shodná	s	výrobcem

Place	and	Date	of	Issue:
Místo	a	datum	vydání:	 Lutín, 2010-06-30
Name, Position:
Jméno, funkce Pavel Majer
 Manager Director
 SIGMA 1868, spol. s r.o.
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*	Serial	number	is	given	in	the	Certificate	of	Warranty:	

				xx	............	End	two-digit	group	of	the	year	of	manufacture	
    yyyyyy ... Ordinal number 

*	Výrobní	číslo	je	uvedeno	na	výrobku	a	v	záručním	listu:

			xx	............	Poslední	dvojčíslí	roku	výroby
			yyyyyy	...	Pořadové	číslo



SIGMA 1868 spol. s r. o.
Jana Sigmunda 79

783 50 Lutín
Tel.: +420 585 651 302
Fax: +420 585 651 339

www.sigma1868.cz

TD 51 403    0313


