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1 Symboly 

 

V návodu k obsluze jsou uvedeny následující symboly, jejichž účelem je usnadnit pochopení 

uvedeného požadavku.  

 

Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačném případě hrozí riziko poškození zařízení a 

ohrožení bezpečnosti osob. 

 

V případě nedodržení pokynů či výstrah spojených s elektrickým zařízením hrozí 

riziko poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti osob. 

 

Poznámky a výstrahy pro správnou obsluhu zařízení a jeho částí. 

 

Úkony, které může provádět provozovatel zařízení. Provozovatel zařízení je povinen 

se seznámit s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Poté je zodpovědný za 

provádění běžné údržby na zařízení. Pracovníci provozovatele jsou oprávněni 

provádět běžné úkony údržby. 

 

Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, 

oprávněný provádět opravy elektrických zařízení, včetně údržby. Tito elektrotechnici 

musí mít oprávnění pracovat s vysokonapěťovými zařízeními. 

  

Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, 

který disponuje schopnostmi a kvalifikací pro instalaci zařízení za běžných 

provozních podmínek a pro opravu elektrických i mechanických prvků zařízení při 

údržbě. Elektrotechnik musí být schopen provést jednoduché elektrické a 

mechanické úkony spojené s údržbou zařízení. 

 

Upozorňuje na povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Úkony, které se smí provádět pouze na zařízení, které je vypnuté a odpojené od 

napájení. 

 

Úkony, které se provádějí na zapnutém zařízení. 

 

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do 

provozu o přečtení tohoto Návodu pro montáž a obsluhu. 
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2 Úvod 
 

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod k obsluze před používáním čerpadla. 

Je důležité se seznámit se všemi příslušnými bezpečnostními předpisy před 

samotným provozováním čerpadla. 

V opačném případě by mohlo dojít k poranění osob a poškození stroje, a také to bude mít za 

následek zneplatnění záruční doby. 

 

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. 

Varování! 

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným prodejcem 

nebo kvalifikovanou osobou. 

Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zdvihání, zavěšení či manipulaci s čerpadlem. 

 

3 Použití 
 

Typová řada QDX/QX ponorných čerpadel nachází využití při zásobování vodou v 

domácnostech, jako podpora zařízení, malých klimatizačních systémů, při natlakování potrubí, 

zavlažování zahrad, zalévání skleníků, chovu ryb, drůbeže, atd. 

Dopravuje čistou vodu a jiné nekorozivní kapaliny s nízkou viskozitou; nedopravuje hořlavé, 

výbušné, zplyněné kapaliny a kapaliny obsahující pevné částice nebo vlákna. Hodnota pH 

vody musí být mezi 6,5 a 8,5. 

 

4 Popis modelu 

S plovákem 

Řada ponorných čerpadel 

Jednofázový motor, třífázový motor je bez „D“ 

 

Jmenovitý průtok [mᶟ/h] 

Jmenovitá výtlačná výška [m] 

Jmenovitý výkon motoru [kW] 

Nerezové provedení 
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5 Technické údaje  
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6 Bezpečnostní opatření 

1. Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod, abyste zajistili 

normální a bezpečný provoz. 
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2. Elektrické čerpadlo musí mít spolehlivé uzemnění, aby se 

zabránilo zkratu; pro bezpečnost by mělo být vybaveno ochranným 

jističem. Dávejte pozor, aby nedošlo k namočení napájecí zástrčky; 

zásuvka by měla být připojena v oblasti ve které není vlhkost. 

3. Nepoužívejte čerpadlo, pokud je hloubka vody příliš nízká, nebo 

pokud je ucpané sání.  

Nedotýkejte se elektrického čerpadla za chodu, aby se předešlo 

nehodám. Neumývejte a neplavte v blízkosti pracovního prostoru 

ani nenechávejte hospodářská zvířata ve vodě. 

4. Čerpadlo je určeno pro čerpání vody s PH v rozmezí 6,5-8,5.  

 

5. Nemanipulujte s čerpadlem pomocí napájecího kabelu. 

K manipulaci připevněte k čerpadlu například lano, kterým budete 

s čerpadlem manipulovat. Nenechte čerpadlo volně viset, když je 

zapnuté.  

6. Je zakázáno sahat na čerpadlo během provozu. Nic neumývejte 

ani se nekoupejte v pracovní oblasti čerpadla.  

Nepoužívejte čerpadlo bez vody. 

7. Nepoužívejte čerpadlo ve vodě, která má více jak 40 °C.  Mohlo 

by dojít k poškození motoru, kvůli deformaci těsnění způsobené 

vysokou teplotou vody. 

8. Ujistěte se, že se má čerpadlo správný směr otáčení (u 

třífázových motorů).  Správný směr otáčení lze určit podle tlaku 

nebo průtoku. Správný směr otáčení má větší parametry. Špatný 

směr otáčení může způsobit zničení motoru. 

9. Napájení by mělo být v souladu s hodnotou napětí uvedenou na 

typovém štítku. Pokud se čerpadlo delší dobu nepoužívá, umístěte 

jej na suché, větrané místo s pokojovou teplotou. 
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7 Bezpečnostní opatření během instalace 
 

 

• Elektrické čerpadlo musí být instalováno vertikálně a upevněno lanem nebo železným 

řetězem ve vodě. 

• Nikdy nespouštějte čerpadlo během provozu do vody, zabráníte tak možnému poškození 

kabelu. 

• Hloubka ponoru elektrického čerpadla je maximálně 5 m. Dávejte pozor na hladinu vody, 

když čerpadlo pracuje ve studnách. Čerpadlo neprovozujte, když je nízká hladina vody, 

což může způsobit přehřátí motoru a následně hoření vinutí. 

• Elektrické čerpadlo musí být umístěno ve vzdálenosti nejméně 5 cm od vodního dna a 

může být zakryto košem nebo drátěným pletivem, aby bylo čerpadlo chráněno před 

ucpáním sacího otvoru. 

• Elektrický kabel musí být připevněn k vodovodnímu potrubí stahovacím páskem každých 

1,5 ~ 2 m. 

• Potrubí musí být zcela utěsněno bez úniku vzduchu. Jinak průtok a dopravní výška 

elektrického čerpadla nemohou splnit původní požadavky. 

• Pokud je elektrické čerpadlo instalováno ve studni, musí být studna zakryta, aby se 

zabránilo neočekávaným pádům předmětů do studny. 
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• Zajistěte, aby se plovák mohl volně pohybovat (v případě potřeby upravte délku kabelu 

plováku). 

• Místo instalace plovákového spínače nesmí být níže než u sacího otvoru. 

 

8 Provozní opatření 
 

Tento produkt musí být instalován a udržován kvalifikovaným technikem, který si 

tuto příručku přečetl a plně jí porozuměl. 

Nepřipojujte vodiče v ovládací skříni, když je připojené napájení. Elektrické 

čerpadlo musí být spolehlivě uzemněno bez úniku elektrického proudu a musí být 

vybaveno proudovým jističem. 

Pokud se má elektrické čerpadlo používat venku, ujistěte se, že máte vhodný napájecí kabel. 

Před uvedením do provozu důkladně zkontrolujte kabel, zástrčku a tělo čerpadla. Šrouby 

nesmí být uvolněné a z čerpadla nesmí vytékat žádný olej. Poškozené díly okamžitě 

vyměňte. 

Rozsah kolísání napětí musí být v rozmezí ± 10% jmenovité hodnoty. Jinak se životnost 

motoru zkrátí nebo dokonce ukončí kvůli vysoké teplotě motoru způsobené příliš vysokým 

nebo příliš nízkým napětím. Pokud je čerpadlo daleko od zdroje napájení, použijte kabel 

s větším průměrem vodičů. Pokud je napětí nízké, může to způsobit pomalý start čerpadla. 

Doporučuje se spustit čerpadlo bez zatížení. 

Upevněte elektrické čerpadlo a uzemněte ho. 



10 
 

Zkontrolujte izolační odpor motoru pomocí Ohm metru. Odpor za studena musí být větší než 

50 MΩ a odpor za tepla vyšší než 1 MΩ. Pokud tomu tak není, může uvnitř motoru být 

vlhkost. Před zahájením provozu je nutné odstranit vlhkost. 

Připojte napájecí zdroj a několik sekund spusťte čerpadlo bez zatížení, abyste zkontrolovali, 

zda má čerpadlo dobrý chod a správný směr otáčení. 

K madlu připevněte lano nebo řetěz. Při pohybu čerpadla netahejte za kabel. 

Pokud nebudete čerpadlo delší dobu používat, ponechejte ho po provedení následujících 

kroků v suché místnosti: 

• Nechte běžet čerpadlo několik minut v čisté vodě 

• Vyčistěte a osušte čerpadlo 

• Ošetřete čerpadlo proti korozi 

 

9 Údržba 
 

Nedotýkejte se elektrického čerpadla, pokud není přerušeno napájení po dobu 

nejméně 5 minut. 

Zkontrolujte a vyměňte olej v těsnicí komoře. 

Doporučení: Olej kontrolujte každých 3 ~ 6 měsíců a vyměňujte jej jednou ročně. 

Vhodný olej pro výměnu: bílý minerální olej nebo parafinový olej s viskozitou blízkou ISO 

Vg32. 

Doporučená kapacita plnění oleje: 95%. 

Uchovávejte, prosím, čerpadlo v suché místnosti pro případ, že by bylo nutné ho delší dobu 

skladovat. 

 

Výměna oleje: 

1. Šroubovákem otevřete šroubovací zátku. 

2. Vypusťte olej a doplňte odpovídající 

množství nového oleje. 

3. Utáhněte šroubovací zátku šroubovákem. 

Poznámka: Vyměňte těsnicí kroužek na šroubové 

zátce pro případ, že by došlo ke znečištění nebo 

nafouknutí. 

 

Změřte izolační odpor. 

Změřte odpor jednou za měsíc. 

Pokud je hodnota měřená Ohm metrem menší 

než 0,5 MΩ, je nutná důkladná údržba motoru.  
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10 Odstraňování problémů 
 

Příznak Příčina Nesprávné opatření 

Motor nelze spustit 

Jednofázový napájecí zdroj: 
a. špatné připojení vypínače 
napájení, 
b. pojistka je spálená, 
c. uvolněný napájecí kabel, 
d. fázová porucha kabelu. 

a. Opravte kontakt spínače 
nebo spínač vyměňte. 
b. Vyměňte bezpečnostní 
pojistku. 
c. Zkontrolujte a utáhněte 
napájecí konektor. 
d. Opravte nebo vyměňte 
kabely. 

Napětí motoru je příliš nízké: 
a. Napětí napájecího zdroje je 
nízké; 
b. Průřezová část 
prodlužovacího kabelu je malá; 
c. Napájecí vedení je příliš 
dlouhé 

a. Upravte napětí na 
požadovaný rozsah; 
b. Vyměňte za silnější kabel; 
c. Zkraťte vzdálenost od 
napájení. 

Kondenzátor je spálen (pro 
jednofázové provedení). 

Nahraďte stejným typem 
kondenzátoru (odešlete do 
servisního střediska kvůli 
opravě). 

Otočný hřídel a ložisko jsou 
zaseknuté. 

Vyměňte ložisko (odešlete do 
servisního střediska kvůli 
opravě). 

Rotor je zaseknutý. 

Pomocí šroubováku otočte 
otočným hřídelem koncovky 
lopatek ventilátoru tak, aby se 
volně otáčel, nebo demontujte 
tělo čerpadla a odstraňte cizí 
materiál. 

Vinutí statoru je poškozeno. 
Vyměňte cívky vinutí (odešlete 
do servisního střediska kvůli 
opravě). 

Motor je v provozu, ale není 
vytlačována žádná voda 

Nesprávný směr otáčení 
čerpadla. 

Prohoďte dvě fáze vodiče 
motoru (třífázový motor). 

Čerpadlo není zcela naplněno 
vodou. 

Čerpadlo znovu naplňte vodou. 

Rotor je poškozen. 
Vyměňte rotor (odešlete do 
servisního střediska kvůli 
opravě). 

Netěsnost sacího potrubí. 
Zkontrolujte těsnění různých 
spojů sacího potrubí. 

Hladina vody je příliš nízká. 
Upravte instalační výšku 
čerpadla. 

Zamrznutí způsobené 
nahromaděnou vodou v potrubí 
nebo v komoře. 

Po rozpuštění ledu spusťte 
čerpadlo. 

Nedostatečný tlak 

Nesprávný typ čerpadla Vyberte vhodné čerpadlo. 

Sací potrubí je příliš dlouhé 
nebo má příliš mnoho ohybů, 
průměr potrubí není vybrán s 
ohledem na dané potřeby. 

Použijte potrubí se stanoveným 
průměrem a zkraťte sací 
potrubí. 

Sací potrubí, filtrační síta nebo 
komora čerpadla jsou 
blokovány cizími materiály. 

Vyčistěte potrubí, nožní ventil 
nebo komoru čerpadla, 
odstraňte cizí materiály. 

Neobvyklý zvuk čerpadla 
Hluk od ložiska. 

Nahraďte stejným typem 
ložiska. 

Oběžné kolo je zablokováno Odstraňte cizí tělesa. 
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Nadměrný průtok. 
Nastavte příslušný rozsah 
průtoku dle štítku na čerpadle. 

Izolační odpor vinutí motoru je 
menší než 1 MΩ. 

Stárnoucí těsnění nebo 
zkorodované odlitky způsobují 
únik vody, tedy vlhkost nebo 
vodu uvnitř motoru. 

Vysušte stator  

Přívodní kabel je poničený Vyměňte kabel 

Špatné vodiče jsou zastaralé 
nebo poškozené. 

Vyměňte kabel 

Čerpadlo vibruje 

Čerpadlo nedrží na základně. Utáhněte hlavní šroub. 

Nečistoty v potrubí či čerpadle. Zkontrolujte potrubí a čerpadlo. 

Základna čerpadla není 
dostatečně stabilní 

Zafixujte čerpadlo ke stabilní 
základně. 

Motor pracuje přerušovaně 
nebo je vinutí statoru spálené. 

Rotor je zaseknutý nebo 
pracuje s nadměrným 
zatížením po dlouhou dobu. 

Odstraňte cizí materiály v 
komoře čerpadla; spusťte 
čerpadlo s jmenovitým 
průtokem. 

Nesprávné uzemnění, 
poškozený kabel nebo je 
elektrické čerpadlo zasaženo 
bleskem. 

Opravte uzemnění nebo 
vyměňte poškozený kabel, 
případně vyměňte vinutí cívek. 

 

11 Štítek čerpadla 
Ilustrační štítek 
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12 Servis a opravy 

Servisní opravy provádí autorizovaný servis Pumpa, a.s. 

 

13 Likvidace zařízení 

Při provozu nebo likvidaci zařízení nutno dodržovat příslušné národní předpisy o životním 

prostředí a o likvidaci odpadu a elektroodpadu. V případě, že zařízení bude muset být 

sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci podle diferencovaného sběru, což 

znamená respektovat rozdílnost materiálů a jejich složení (kovy, umělé hmoty, gumy, atd.) Při 

diferencovaném sběru je třeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sběrem 

těchto materiálů za současného respektování místních platných norem a předpisů. 

Změny vyhrazeny. 

 

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. 
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14 Prohlášení o shodě 
Překlad původního 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) 

 


