


 

 

 

 



Prohlášení o konformit   [CZ] 

My, firma GRUNDFOS, prohlašujeme na svou plnou odpov dnost, že 
výrobky JPBasic, JDBasic, CHBasic, PFPBasic, PFBasic a NSBasic,
na n ž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními 
sm rnice Rady pro sblížení právních p edpis lenských stát
Evropského spole enství v oblastech: 

Strojírenství (98/37/EG),  
použité normy: EN 292-1, EN 292-2. 
Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EWG),  
použité normy: EN 60 555-2/-3, EN 55 014 a EN 55 104. 
Elektrické provozní prost edky používané v rámci stanoveného 
rozmezí nap tí (73/23/EWG).  
použité normy: EN 60 335-1 a EN 60 335-2-41. 
Hlukové emise (2000/14/EWG),  
použitá norma: EN ISO 3744. 
Tlakové p íslušenství (97/23/EWG),  
aplikovatelné pouze pro vodárny s tlakovou nádobou (..PT 

Prehlásenie o konformite  [SK] 

My, firma GRUNDFOS, na svoju plnú zodpovednos  prehlasujeme, že 
výrobky JPBasic, JDBasic, CHBasic, PFPBasic, PFBasic a NSBasic,
na ktoré sa toto prehlásenie vz ahuje, sú v súlade s následovnými 
smernicami Rady pre zblíženie právnych predpisov lenských zemí 
štátov Európskej únie: 

Stroje (98/37/EG).  
použité normy: EN 292-1, EN 292-2. 
Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EWG).  
použité normy: EN 60 555-2/-3, EN 55 014 a EN 55 104. 
Elektrické prevádzkové prostriedky, použité v ur itom 
napä ovom rozsahu (73/23/EWG),  
použité normy: EN 60 335-1 a EN 60 335-2-41. 
Hladina hluku (2000/14/EWG),   
použitá norma: EN ISO 3744. 
Tlakové zariadenia (97/23/EWG),  
použite né len pre tlakové stanice typu ..PT. 

Uygunluk Beyanı   [TR] 

Biz GRUNDFOS olarak, bu beyanda belirtilen JPBasic, JDBasic,
CHBasic, PFPBasic, PFBasic ve NSBasic ürünlerinin,  

Makine (98/37/EC),  
kullanılan standartlar: EN 292-1, EN 292-2. 
Elektromanyetik uyumluluk (89/336/EEC),  
kullanılan standartlar: EN 60 555-2/-3, EN 55 014 ve EN 55 104. 
Belirli voltaj sınırları için tasarlanmı  elektrik donanımı
(73/23/EEC),  
kullanılan standartlar: EN 60 335-1 ve EN 60 335-2-41, 
Gürültü emisyonu (2000/14/EEC),  
kullanılan standart: EN ISO 3744. 
Basınç ekipmanı (97/23/EEC),  
sadece hidroforlar için uygulanabilir, tip ..PT. 
ile ilgili olan AET Üye Devletlerinin yasalarındaki Konsey   
Kararlarına uygun oldu unu, tüm sorumlulu u üstlenerek beyan 
ederiz.

Declaration of Conformity  [GB] 

We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the 
products JPBasic, JDBasic, CHBasic, PFPBasic, PFBasic and
NSBasic, to which this declaration relates, are in conformity with the 
Council Directives on the approximation of the laws of the EC 
Member States relating to: 

Machinery (98/37/EC),  
   Standards used: EN 292-1, EN 292-2. 

Electromagnetic compatibility (89/336/EEC),  
   Standards used: EN 60 555-2/-3, EN 55 014 and EN 55 104. 

Electrical equipment designed for use within certain voltage   
limits (73/23/EEC),  
Standards used: EN 60 335-1, EN 60 335-2-41. 
Noise emission (2000/14/EEC),  

   Standard used: EN ISO 3744. 
Pressure equipment (97/23/EEC),  

   applicable only for boosters, type ..PT. 
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2004/108/ES
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Technical director
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ČESKY 
 
 

 

Dříve než přistoupíte k montáži, přečtěte si pozorně veškerou dokumentaci. Nainstalování 
a údržba musí být v souladu s bezpečnostními pravidly, která jsou v platnosti v zemi použití 
výrobku a proto celá tato operace musí být  provedena odborným způsobem. Nedodržování 
bezpečnostních pravidel, kromě toho, že jeho důsledkem může dojít k poranění osob nebo k 
případnému poškození přístroje, je důvodem k okamžitému ukončení platnosti záruční lhůty 
výrobku.  

 
POUŽITÍ 
 
PFBasic: Čerpadlo typu obvodového, vhodné k domácímu použití, rozměrově velmi kompatní a schopné 
překonávat velká převýšení za účelem zásobování vodou; vhodné pro zahrádkářké účely, na vyprazdňování a 
plnění cisteren. Dokáže uspokojit i některé menší nároky v oblasti průmyslu. 
 
PFPBasic: čerpadlo s paprskovým oběžným kolem, s vynikající sací schopností dokonce I za přítomnosti 
vzduchových bublinek nebo když není čerpaná kapalina plynule k dispozici. Používáno zejména pro dodávky 
vody do domácností, pro zvýšení  tlaku nebo stabilizaci dodávek vody (v souladu s místními předpisy) a pro 
čerpání vody ze student. Vhodné pro malé zavlažovací práce na zahradě a pro všechny aplikace, kde jsou 
samonasávací čerpadla požadována. Může uspokojit i malé průmyslové aplikace. 
 
JPBasic: Odstředivé samonasávací čerpadlo s velmi dobrou sací kapacitou i v případě, že voda obsahuje příměs 
plynu. Zvlášť vhodné pro zásobování pitnou vodou a k presurizaci na samotách. Čerpadlo je vhodné pro menší 
zavlažování v zemědělství a zalévání zahrad, pro domácí použití při nouzových stavech a pro průmyslové služby. 
 
JDBasic: Odstředivá samonasávací čerpadla, schopná nasávat až do hloubky 30 metrů díky ejektoru, který se 
vsouvá do studny o rozměrech 4”a větších. Používají se v hospodářských staveních na zásobování vodou a na 
menší zemědělské účely. 
 
CHBasic: Odstředivé horizontální vícestupňové samonasávací čerpadlo, vhodné pro použití v domácnosti či v 
průmyslu, pro zásobování vodou nebo získání tlaku. V zemědělství je velmi vhodné pro zavlažování a mytí 
zemědělských strojů. Může pracovat i s vodou obsahující plyn. Recyklace vody se děje pouze ve fázi nasávání 
potom, co maximální množství vody je připraveno k odběru díky nepřetržitému a konstatnímu čerpání. Díky těmto 
vlastnostem mají tato čerpadla všestranné použití. 
 
NSBasic 4-23, NSBasic 5-33, NSBasic 13-18: Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem, slouží pro čerpání 
vody v domácnostech, v průmyslu a v zemědělství. Jsou velmi užitečná k přečerpávání a při směšování. 
 
NSBasic 3-40, NSBasic 5-50, NSBasic 5-60, NSBasic 6-30, NSBasic 6-40: Odstředivá čerpadla se dvěma 
oběžnými koly (protilehlá u modelů NSBasic 3-40, 5-50, 5-60), která se vyznačují velmi tichým chodem. Jsou 
zvlášť vhodná pro použití jako tlakových agregáty vodáren a k zásobení tlakových nádob vodou. Jsou určena na 
zavlažování tzv. dešťovým systémem a různá jiná použití v mnoha různých pracovních činnostech. 
 
ČERPANÁ KAPALINA 

 

Přístroj byl studován a vyroben na čerpání vody bez přítomnosti výbušných látek a 
tuhých či vláknitých příměsí, mající hustotu 1000 kg/m³ a kinematickou viskozitu 
1 mm²/s a na čerpání chemicky neagresívních kapalin.  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE A VYMEZENÍ POUŽITÍ 
Přívodní napětí: 1 x 220-240V 50Hz 

1 x 110-120V 60Hz 
1 x 220-240V 60Hz 
3 x 220-240/380-415V 50Hz 
3 x 220-255/380-440V 60Hz 

 
 
(viz štítek s technickými údaji) 

Příkon motoru: viz štítek s technickými údaji 
Výkon: od 0,4 do 37 m³/h 
Převýšení: až do 62 m 
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Čerpaná kapalina: čistá kapalina, bez pevných a abrazívních příměsí, chemicky 
neagresívní 

Stupeň krytí motoru: IP44  
Stupeň krytí svorkovnice: IP44  u PF(P)Basic jednofázových a trojfázových modelů 

IP55  u všech ostatních modelů 
Třída izolace: F 
Pojistný uzávěr: PG 11 a/nebo PG 13,5 v závislosti na modelu 
Pojistky ve vedení třídy AM: 
 Pojistky ve vedení (Ampéry) 
Model 1x110-120V 60Hz 1x220-240V 50Hz 

1x220-240V 60Hz 
3x220-240V 50Hz 
3x220-255V 60Hz 

3x380-415V 50Hz 
3x380-440V 60Hz 

PFBasic 1-30 6 4 2 2 
JPBasic 2, JPBasic 3, 
JDBasic 2, PFBasic 2-50, 
CHBasic 2-45, 
NSBasic 4-23. 

8 4 4 2 

PFPBasic 2-50 8 6 4 2 
CHBasic 3-55, 
CHBasic 4-45. 

12 6 4 6 

JPBasic 4, JDBasic 4, 
NSBasic 3-40, 
NSBasic 5-33, NSBasic 13-18.

12 6 6 4 

JPBasic 5, NSBasic 6-30. 20 10 6 4 
JDBasic 5, 
NSBasic 5-50, NSBasic 6-40. 

20 10 8 4 

JPBasic 9 20 10 8 6 
JPBasic 7 25 12 8 6 
JPBasic 10, 
JDBasic 7, 
NSBasic 5-60. 

32 16 10 6 

 
Maximální pracovní tlak: 6 bar  (600 kPa): NSBasic 3-40, NSBasic 6-30, NSBasic 6-40, 

NSBasic 4-23, NSBasic 5-33, NSBasic13-18, 
PFBasic 1-30, 
CHBasic 2-45, CHBasic 3-55, CHBasic 4-45. 

 7,5 bar  (750 kPa): JDBasic 5, JDBasic 7. 
 8 bar  (800 kPa): JPBasic 2, JPBasic 3, JPBasic 4,  

JPBasic 5, JPBasic 7, JPBasic 9, JPBasic 10, 
JDBasic 2, JDBasic 4, 
NSBasic 5-50, NSBasic 5-60. 

 10 bar  (1000 kPA): PFBasic 2-50, PFPBasic 2-50. 
Teplotní rozsah kapaliny: 0°C ÷ +35°C: Pro všechna homologovaná čerpadla 

EN 60335-2-41 (na domácí použití) 
 0°C ÷ +40°C: JPBasic 5, JPBasic7, JPBasic 9, JPBasic 10, 

JDBasic 5, JDBasic 7, PFBasic 1-30 
 -10°C ÷ +50°C: NSBasic 4-23, NSBasic 5-33, NSBasic 13-18, 

NSBasic 3-40, NSBasic 5-50, NSBasic 6-30, 
NSBasic 6-40, PFBasic 2-50. 

 -10°C ÷ +80°C: PFPBasic 2-50 
 -15°C ÷ +110°C: NSBasic 5-60 
Teplota při uskladnění: -10°C ... +40°C 
Relativní vlhkost vzduchu: max. 95% 
Hlučnost: hladina hlučnosti je v mezích, které určuje norma 

EC 89/392/CEE a její následující úpravy. 
Motory jsou vyrobeny na základě norem CEI 2 - 3 svazek 1110 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41) 
 
 



______________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ 
 
NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z NERESPEKTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ 
Nerespektování   bezpečnostních  pokynů   může  mít  za následek  jak  ohrožení  zdraví  osob, tak  i 
ohrožení  životního  prostředí a  vlastního zařízení. Nedodržování   bezpečnostních  předpisů může  také  
vést   ke  ztrátě   jakýchkoliv nároků na náhradu škody. 
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální 
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně 
nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich 
bezpečnost. 
Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 
V jednotlivých případech může mít nedodržování bezpečnostních předpisů např. následující důsledky  
 

• selhání důležitých funkcí zařízení 
• neúčinnost předepsaných způsobů údržby 
• poškození  zdraví  osob  elektrickými  a mechanickými vlivy 

 
1. Před vlastní instalací čerpadla je třeba zkontrolovat, zda součásti v pohybu se volně otáčejí. Za účelem 
toho odstraňte kryt ventilátoru (13) z osazení zadního krytu motoru (11). Vložte šroubovák do drážky na 
hřídeli motoru ze strany ventilátoru. V případě jeho zablokování otáčejte šroubovákem a současně na něj 
několikrát lehce udeřte pomocí kladiva. Obr. A. 
2. Výrobce čerpadla odmítá jakoukoliv zodpovědnost v případě, že dojde k úmyslnému poškození čerpadla 
či k jakémukoliv svévolnému zásahu do něj. 
NAINSTALOVÁNÍ 
1. Elektrické čerpadlo je třeba nainstalovat na dobře větrané místo, chráněné před nečasem, kde teplota 
prostředí nepřesahuje teplotu 40°C. Obr. B. 
2. Pevné zakotvení čerpadla na podstavu přispívá k lepšímu pohlcení případných vibrací, které jsou 
Způsobené činností čerpadla. Obr. C. 
3. Snažte se zamezit tomu, aby tíha kovových potrubí působila na ústí čerpadla, neboť tak dochází k 
přetížení, které může zapříčinit deformace nebo jiná poškození. Obr. C. 
4. Je vždy velmi dobrým pravidlem umístit čerpadlo co nejblíže k čerpané kapalině. Čerpadlo musí 
být nainstalováno bezpodmínečně ve vodorovné poloze. Potrubí a hadice nesmějí být v žádném případě 
s menším vnitřním průměrem než jsou průměry ústí čerpadla. Na nasávací části je nutné nainstalovat sací 
koš.Obr. D. U hloubek větších než 4 metry nebo u potrubí, kde jeho značná část je vodorovně umístěná, je 
zapotřebí použít nasávacího potrubí s větším průměrem než je vstupní otvor čerpadla. Aby nemohlo 
docházet k vytváření vzduchových polštářů, doporučuje se dát lehce pozitivní sklon na potrubí směrem k 
čerpadlu. Obr. D. 
5. Jestliže nasávací potrubí je z gumy či ohybné umělé hmoty musí být použito typu hadice s vyztužením, 
aby nemohlo docházet k zužování hadice z důvodu nasávání. 
6. Držadlo pro zdvih a přepravu musí být vždy přítomno a dobře upevněno u všech přenosných verzí 
čerpadel. 
PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ: 
Pozor: dodržujte neustále bezpečnostní normy ! 
  
      Respektujte přísně všechna elektrická schémata, která jsou uvedená uvnitř  
     krabice svorkovnice. 
 
 
1. Připojení na elektrickou síť musí uskutečnit kvalifikovaný autorizovaný elektrikář, který na sebe 
přebírá veškerou zodpovědnost. 
2. Přesvědčte se, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku motoru a zda je možné 
USKUTEČNIT ODPOVÍDAJÍCÍ UZEMNĚNÍ. Obr. E 
3. U trvale nainstalovaných čerpadel musí být podle mezinárodních předpisů použito izolavaných vypínačů 
s držákem pojistky. 
4. Jednofázové motory jsou vybaveny zabudovanou tepelnou ochranou proti přetížení a mohou být 
zapojeny přímo do elektrické sítě. Trojfázové motory musejí být opatřeny příslušnou ochranou, nastavenou 
na proud uvedený na štítku. 
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______________________________________________________________________________________ 
UVEDENÍ DO CHODU 
1. Před uvedením do chodu se přesvědčte, zda čerpadlo správně nasává a to tak, že naplníte zcela sací část 
čistou vodou, prostřednictvím příslušného otvoru potom, co jste odstranili zátku napouštěcího otvoru 
umístěnou na čerpadle. Pečlivě a správně provedené plnění je důležité pro perfektní funkční činnost 
čerpadla a bezpodmínečně nutné k tomu, aby mechanická ucpávka byla dostatečně promazaná.(Obr. F). 
Chod čerpadla na sucho působí nenapravitelné škody na mechanické ucpávce. Napouštěcí zátka pak 
musí být opět pečlivě zašroubována na svém místě. 
2. Umožněte přístup tlaku a přitom kontrolujte u verze s trojfázovým motorem správný směr otáčení, který 
je z pohledu na motor ze strany ventilátoru ve směru pohybu hodinových ručiček Obr.G. V opačném 
případě musíte nejprve odpojit čerpadlo z elektrické sítě a potom zaměnit zapojení dvou kterýchkoliv 
fázových vodičů. 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
1. Čerpadlo nesmí být zapínáno více než 20krát během jedné hodiny, aby nedocházelo k přílišnému 
tepelnému namáhání motoru. 
2. NEBEZPEČÍ MRAZU: když čerpadlo zůstane nečinné po delší dobu za teploty nižší než 0°C je 
nezbytně nutné provést kompletní vyprázdnění tělesa čerpadla prostřednictvím vypouštěcí zátky (26) Obr. 
H, aby se zamezilo případnému poškození mrazem hydraulických součástí. Tato operace se doporučuje i 
v případě dlouhého období nečinnosti čerpadla za normální teploty. 
3. Uvedení čerpadla do provozu po dlouhém období nečinnosti vyžaduje zopakování postupu pro uvedení 
do chodu, který byl uveden v předchozím textu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________
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ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ 

 

Při normální funkční činnosti toto elektrické čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu. Může být 
nezbytná údržba součástí hydraulického okruhu, v případě, že by došlo k poklesu některých 
vlastností čerpadla. Čerpadlo může demontovat pouze specializovaný a kvalifikovaný 
personál, který má povolení k činnosti v souladu s platnými předpisy v tomto oboru. V 
každém případě jakýkoliv zásah údržby či jakákoliv oprava přístroje mohou být prováděny na 
přístroji, který byl předem odpojen z elektrické sítě. 

 
KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY 

 

Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti v případě každého předem neautorizovaného 
zásahu do přístroje ze strany uživatele. Všechny náhradní díly použité při opravách musí být 
výlučně originální a použití všech příslušenství musí být autorizováno výrobcem samotným z 
důvodu, aby mohla být zaručena maximální bezpečnost u strojů a zařízení, na které budou tyto 
výrobky aplikovány.  

 
ODSTRANĚNÍ A VÝMĚNA PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY 
Dříve než začnete s prací, přesvědčte se, zda čerpadlo bylo odpojeno ze sítě napájení. 
A) Provedení bez presostatu 

Odstraňte kryt svorkovnice (92) odšroubováním čtyř šroubů (53), umístěných na krytu. Odšroubujte i tři 
svorky L - N - a obnažte vodič hnědý, modrý a žluto-zelený, které jsou součástí přívodní šňůry potom, co 
jste uvolnili jejich průchodku (84). 

B) Provedení s presostatem typu SQUARE D 
− část vodiče se zástrčkou presostatu : vyšroubujte šroub z krytu presostatu za pomoci šroubováku a odstraňte 

samotný kryt. Vytáhněte žluto-hnědý vodič odšroubováním uzemňovacího šroubu, modrý vodič a hnědý vodič 
vytáhněte z příslušných bočních svorek, uvolněním šroubů umístěných na svorkách. Přemístěte upínací svorku 
vodiče tím, že vyšroubujete příslušné šrouby a vytáhněte vodič tímto způsobem odpojený. 

− část vodiče z presostatu do svorkovnice: vyšroubujte šroub z krytu presostatu za pomoci šroubováku a 
odstraňte samotný kryt. Vytáhněte žluto-hnědý vodič odšroubováním uzemňovacího šroubu, modrý vodič a 
hnědý vodič vytáhněte z příslušných bočních svorek, uvolněním šroubů umístěných na svorkách. Odstraňte 
upínací svorku vodiče tím, že vyšroubujete příslušné šrouby a vytáhněte vodič tímto způsobem odpojený. 
Odstraňte kryt svorkovnice (92) odšroubováním čtyř šroubů (53), umístěných na krytu. Odšroubujte i tři 
svorky L - N - a obnažte vodič hnědý, modrý a žluto-zelený, který jsou součástí přívodní šňůry potom, co 
jste uvolnili průchodku (84). 

C) Provedení s presostatem typu TELEMECANIQUE / SQUARE D – TELEMECANIQUE / 
ITALTECNICA: 

− část vodiče se zástrčkou od presostatu : vyšroubujte šroub z krytu presostatu za pomoci šroubováku a 
odstraňte samotný kryt, tím že jej vyháknete z podstavné části. Vytáhněte žluto-hnědý vodič odšroubováním 
uzemňovacího šroubu z levé strany. Vytáhněte ze stejné strany modrý vodič a hnědý vodič  z příslušných 
svorek, uvolněním šroubů umístěných na svorkách. Uvolněte matku na úchytu presostatu na levé straně a 
vytáhněte vodič tímto způsobem odpojený. 

− část vodiče z presostatu do svorkovnice: vyšroubujte šroub z krytu presostatu za pomoci šroubováku a 
odstraňte samotný kryt, tím že jej vyháknete z podstavné části. Vytáhněte žluto-hnědý vodič odšroubováním 
uzemňovacího šroubu z levé strany. Vytáhněte ze stejné strany modrý vodič a hnědý vodič z příslušných 
svorek, uvolněním šroubů umístěných na svorkách. Uvolněte matku na pojistným uzávěru presostatu na levé 
straně a vytáhněte vodič tímto způsobem odpojený. Odstraňte kryt svorkovnice (92) odšroubováním čtyř 
šroubů (53), umístěných na krytu. Odšroubujte i tři svorky L - N - a obnažte vodič hnědý, modrý a žluto-
zelený, který jsou součástí přívodní šňůry potom, co jste uvolnili průchodku (84). 

Výměna přívodní šňůry se provádí za použití kabelu stejného typu (příklad: H05 RN-F nebo H07 RN-F v 
závislosti na nainstalování) a za použití stejné koncové části podle stejného postupu jako jeho demontáž, ale 
v opačném sledu. 
UPOZORNĚNÍ : v závislosti na způsobu instalace a v případě čerpadel nevybavených šňůrou, je zapotřebí 
připravit přívodní šňůru typu H05 RN-F pro vnitřní použití a typu H07 RN-F pro vnější použití, 
zkompletované s koncovou zástrčkou (EN 60335-2-41).  Přívodní kabely již opatřené zástrčkou je třeba 
doplnit přívodní vypínač elektrického proudu, který má oddělené kontakty alespoň o 3 mm pro každý 
jednotlivý pól. 
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VYHLEDÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ ZÁVAD 
ZÁVADY KONTROLA ZÁVADY 

(možné příčiny) 
ŘEŠENÍ 

1. Motor nestartuje a 
evydává žádný hluk 

A. Zkontrolujte elektrické spoje. 
B. Zkontrolujte, zda na motor přichází 

napětí. 
C. Zkontrolujte bezpečnostní pojistky. 
 

 
C. Jsou-li pojistky spálené, je třeba je 

vyměnit. 
Pozn: Jestliže se okamžitě zopakuje 
závada, znamená to, že motor se dostal 
do zkratu. 

2. Motor nestartuje, 
ale vydává hluk. 

A.  Přesvědčte se, že napětí v elektrické 
síti má stejnou hodnotu jako údaj 
uvedený na štítku. 

B.  Zkontrolujte, zda elektrické spoje 
byly provedeny správným 
způsobem. 

C.  Přesvědčte se, zda na svorkovnici 
byly napojené všechny fáze. (3 ~) 

D.  Zjistěte, zda nedošlo k ucpání 
čerpadla nebo motoru. 

E.  Ověřte technický stav kondenzátoru 
a/nebo jeho zapojení. 

 
 
 
B.  Opravte nesprávně provedené 

spoje. 
 
C.  V případě že nejsou všechny, 

připojte chybějící fázi. 
 
D.  Odstraňte případné překážky. 
 
E.  Zajistěte výměnu kondenzátoru. 
 
 

3. Motor pracuje s 
těžkostmi. 

A. Přesvědčte se, zda napájecí napětí je 
odpovídající. 

B. Zkontrolujte, zda nedochází k dotyku 
mezi částmi pevnými a částmi v 
pohybu. 

 
 
B. Odstraňte případné příčiny kontaktu 

mezi částmi uvnitř motoru. 

4. Čerpadlo nečerpá . C. Nasávání nebylo správně 
provedeno. 

  
 
D. Ověřte, zda u trofázového motoru je 

směr otáčení správný. 
E. Nasávací potrubí má nedostačující  

průměr. 
D.  Sací koš je ucpaný nečistotou. 

A. Naplňte dokonale čerpadlo a 
nasávací potrubí kapalinou a jestliže  
nenasává proveďte celý postup 
správného nasávání. 

F. Zaměňte mezi sebou dva vodiče, 
které zabezpečují napájení. 

G. Nahraďte potrubí jiným s větším 
průměrem.  

D. Vyčistěte sací koš od nečistoty.  
5. Čerpadlo nenasává H. Nasávací trubka nebo sací koš 

přisávají vzduch. 
B. Negativní sklon u nasávacího 

potrubí  přispívá k vytváření 
vzduchových polštářů uvnitř. 

I. Odstraňte přisávání vzduchu a 
zopakujte postup pro uvedení do 
chodu. 

B. Změňte sklon potrubí u nasávací 
části soustavy. 

6. Čerpadlo čerpá 
nedostatečné 
množství mody. 

J. Sací koš je ucpaný nečistotou. 
K. Oběžné kolo je poškozené nebo 

zablokováné. 
L. Nasávací potrubí má nedostačující 

průměr. 
M. Ověřte, zda u trofázového motoru je 

směr otáčení správný. 
 

N. Vyčistěte sací koš od nečistoty. 
O. Odtraňte překážky a vyměňte 

poškozené součásti. 
P. Nahraďte potrubí jiným s větším 

průměrem. 
Q. Zaměňte mezi sebou dva vodiče, 

které zabezpečují napájení. 
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ZÁVADY KONTROLA ZÁVADY 

(možné příčiny) 
ŘEŠENÍ 

7. Čerpadlo vibruje a 
má velmi hlučný 
chod. 

A. Zkontrolujte upevnění čerpadla a 
ukotvení potrubí. 

B. Dochází ke kavitaci čerpadla, tzn. že 
požaduje větší množství vody, než 
dokáže čerpat. 

C. Čerpadlo pracuje v jiných 
podmínkách než jsou uvedené na 
štítku. 

A. Upevněte lépe hlavně příliš volné 
části potrubí. 

B. Zredukujte výšku nasávání a 
zkontrolujte tlakovou ztrátu.  

 
C. Mohlo by být užitečné snižit výkon 

čerpadla. 
 

 
Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za případné nepřesnosti obsažené v této příručce, které jsou důsledkem 
chybného tisku či zaviněné při přepisování. Výrobce si navíc vyhrazuje právo provádět na výrobku technické 
úpravy a zásahy, které bude považovat za užitečné z hlediska vylepšení, ale které nebudou měnit podstatným 
způsobem základní vlastnosti výrobku. 
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SLOVENSKY 
 

 

Skôr nez pristúpite k montáži, prečítajte si pozorne všetku dokumentáciu.  
Nainštalovanie a údržba musí byť v súlade s bezpečnostnými predpismi, ktoré sú platné v 
krajine kde sa výrobok používa a preto celá táto operácia musí byt urobená odborným 
spôsobom. Nedodržanie bezpečnostných pravidiel, okrem toho, že jeho dôsledkom môže byť 
poranenie osoby alebo prípadne poškodenie prístroja, je dôvodom k okamžitému ukončeniu 
platnosti záručnej doby výrobku. 

 
POUŽITIE 
 
PFBasic: Čerpadlo obvodového typu, vhodné na domáce použitie, rozmerovo veľmi kompaktné a schopné 
prekonávat veľké prevýšenie za účelom zásobovania vodou, vhodné pre záhradkárske účely, na vyprázdňovanie a 
plnenie cisterien. Dokáže uspokojiť niektoré menšie nároky v oblasti priemyslu. 
 
PFPBasic: Samonasávacie čerpadlo s hviezdicovým obežným kolesom a vynikajúcou sacou schopnosťou, 
dokonca  aj pri výskyte vzduchových bublín v čerpanej kvapaline, alebo nepravidelnom množstve čerpanej 
kvapaliny. Zvlášť vhodné pre zásobovanie domácností vodou, na zvýšenie tlaku, alebo k stabilizácii dodávky 
vody (v súlade s miestnymi predpismi ) a čerpanie vody zo studní. Je vhodné aj k zavlažovaniu menších plôch 
a záhrad a vo všeobecnosti pre všetky aplikácie, kde je požiadavka samonasávacieho čerpadla, ako aj pre menšie 
priemyselné aplikácie. 
 
JPBasic: Odstredivé samonasávacie čerpadlo s veľmi dobrou sacou schopnosťou i v prípade, že voda obsahuje 
prímesy plynu. Zvlášť vhodné pre zásobovanie pitnou vodou a k dodávke vody na samotách. Čerpadlo je vhodné 
pre menšie zavlažovanie v poľnohospodárstve a zalievanie záhrad, pre domáce použitie pri núdzových stavoch a 
pre priemyselné služby. 
 
JDBasic: Odstredivé samonasávacie čerpadlo, schopné nasávať z  hĺbky 30 metrov vďaka ejektoru, ktorý sa  
umiestňuje do studne s rozmermi 4” a viac. Používajú sa  v hospodárskych 
stavbách na zásobovanie vodou a na menšie poľnohospodárske účely. 
 
CHBasic: Horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlo, vhodné pre použitie v domácnosti alebo v priemysle, 
pre zásobovanie vodou alebo na dotlakovanie. V poľnohospodárstve je veľmi vhodné na zavlažovanie a umývanie 
poľnohospodárskych strojov. Môže pracovat i s vodou, ktorá obsahuje plyn. Recyklácia vody sa uskutočnuje len 
pri fáze nasávania,  potom je možné čerpať maximálne množstvo vody pri konštantnej a trvalej prevádzke. Vďaka 
týmto vlastnostiam majú tieto čerpadlá všestranné použitie. 
 
NSBasic 4-23, NSBasic 5-33, NSBasic 13-18: Odstredivé čerpadlá s jedným obežným kolesom slúžia pre 
čerpanie vody v domácnostiach, priemysle a v poľnohospodárstve. Sú velmi užitocné k prečerpávaniu a pri 
zmiešavaní.  
 
NSBasic 3-40, NSBasic 5-50, NSBasic 5-60, NSBasic 6-30, NSBasic 6-40: Odstredivé čerpadlá s dvomi 
obežnými kolesami (protiľahlé u modelov NSBasic 3-40, 5-50, 5-60), ktoré sa vyznačujú velmi tichým chodom. 
Sú zvlášt vhodné pre realizáciu tlakových agregátov vodární a  na zásobovanie autokláv vodou. Sú určené na 
zavlažovanie tzv. dažďovým systémom a na rôzne iné použitie v mnohých rôznych pracovných činnostiach. 
 
ČERPANÁ KVAPALINA 

 

Čerpadlo bolo projektované a vyrobené na čerpanie vody, bez prítomnosti výbušných látok a 
tuhých či vláknitých primesí, ktorá má hustotu 1000 kg/m3 a kinematickú viskozitu 1 mm2/s a 
na čerpanie chemicky neagresívnych kvapalín. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE A VYMEDZENIE POUŽITIA 
Prívodné napätie: 1 x 220-240V 50Hz 

1 x 110-120V 60Hz 
1 x 220-240V 60Hz 
3 x 220-240/380-415V 50Hz 
3 x 220-255/380-440V 60Hz 

(viď. štítok s techn.údajmi) 

Príkon motora: viď. štítok s technickými údajmi 
Výkon: od 0,4 do 37 m3/h 
Prevýšenie: az do 62 m 
Čerpaná kvapalina: čistá kvapalina, bez pevných a abrazívnych prímesí, chemicky neagresívna 
Stupeň izolácie motora: IP44 
Stupen izolácie svorkovnice: IP44  pri PF(P)Basic jednofázových a trojfázových modeloch 

IP55  pri všetkých ostatných modeloch 
Trieda izolácie: F 
Poistný uzáver: PG 11 a/ alebo PG 13,5 v závislosti od modelu 
Poistky vo vedení triedy AM: 
 Poistky vo vedení  (Ampere) 
Model 1x110-120V 60Hz 1x220-240V 50Hz 

1x220-240V 60Hz 
3x220-240V 50Hz 
3x220-255V 60Hz 

3x380-415V 50Hz 
3x380-440V 60Hz 

PFBasic 1-30 6 4 2 2 
JPBasic 2, JPBasic 3, 
JDBasic 2, PFBasic 2-50, 
CHBasic 2-45, 
NSBasic 4-23. 

8 4 4 2 

PFPBasic 2-50 8 6 4 2 
CHBasic 3-55, 
CHBasic 4-45. 

12 6 4 6 

JPBasic 4, JDBasic 4, 
NSBasic 3-40, 
NSBasic 5-33, NSBasic 13-18.

12 6 6 4 

JPBasic 5, NSBasic 6-30. 20 10 6 4 
JDBasic 5, 
NSBasic 5-50, NSBasic 6-40. 

20 10 8 4 

JPBasic 9 20 10 8 6 
JPBasic 7 25 12 8 6 
JPBasic 10, 
JDBasic 7, 
NSBasic 5-60. 

32 16 10 6 

Maximálny pracovný tlak: 6 bar  (600 kPa): NSBasic 3-40, NSBasic 6-30, NSBasic 6-40, 
NSBasic 4-23, NSBasic 5-33, NSBasic13-18, 
PFBasic 1-30, 
CHBasic 2-45, CHBasic 3-55, CHBasic 4-45. 

 7,5 bar  (750 kPa): JDBasic 5, JDBasic 7. 
 8 bar  (800 kPa): JPBasic 2, JPBasic 3, JPBasic 4,  

JPBasic 5, JPBasic 7, JPBasic 9, JPBasic 10, 
JDBasic 2, JDBasic 4, 
NSBasic 5-50, NSBasic 5-60. 

 10 bar  (1000 kPA): PFBasic 2-50, PFPBasic 2-50. 
Teplotný rozsah kvapaliny: 0°C … +35°C: Pre všetky homologované čerpadlá 

EN 60335-2-41 (na domáce použitie) 
 0°C … +40°C: JPBasic 5, JPBasic7, JPBasic 9, JPBasic 10, 

JDBasic 5, JDBasic 7, PFBasic 1-30 
 -10°C … +50°C: NSBasic 4-23, NSBasic 5-33, NSBasic 13-18, 

NSBasic 3-40, NSBasic 5-50, NSBasic 6-30, 
NSBasic 6-40, PFBasic 2-50. 

 -10°C … +80°C: PFPBasic 2-50 
 -15°C … +110°C: NSBasic 5-60 



______________________________________________________________________________________ 
Teplota pri uskladnení: -10° C … +40° C 
Relatívna vlhkosť vzduchu: max. 95% 
Hlučnosť: hladina hlučnosti je v medziach, ktoré určuje norma EC 89/392/CEE 
a jej nasledujúce úpravy. 
Motory sú vyrobené na základe noriem CEI 2-3 zväzok 1110 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41) 
 
UPOZORNENIE 
 
NEBEZPEČENSTVO PLYNÚCE Z NEREŠPEKTOVANIA BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV 
Nerešpektovanie  bezpečnostných  pokynov   môže  mať za následok  ako  ohrozenie  zdravia  osôb,  tak  aj 
ohrozenie  životného  prostredia a  vlastného zariadenia. Nedodržiavanie   bezpečnostných  predpisov   
môže  taktiež viesť   k  strate akýchkoľvek nárokov na náhradu škody. 
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová alebo 
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráni bezpečnému používaniu 
spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadať alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia 
spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Na deti by sa musí dohliadnuť, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať. 
V jednotlivých    prípadoch   môže    mať   nedodržiavanie bezpečnostných predpisov napr. nasledujúce 
dôsledky : 

• zlyhanie dôležitých funkcií zariadenia 
• neúčinnosť predpísaných spôsobov údržby 
• poškodenie  zdravia  osôb  elektrickými  a mechanickými vplyvmi 

 
1. Pred vlastnou inštaláciou je potrebné skontrolovať, či sa pohyblivé súčiastky voľne otáčajú. Za účeľom 
toho odstráňte kryt ventilátora /13/ z osadenia zadného krytu motora /11/ a zasuňte skrutkovač do zárezu, 
nachádzajúci sa na hriadeli motora zo strany ventilácie.V prípade jeho zablokovania otáčajte skrutkovačom 
a súčastne po ňom niekoľkokrát ľahko udrite pomocou kladiva. 
2. Výrobca čerpadla odmieta zodpovednosť v prípade , že dôjde k úmyselnému poškodeniu čerpadla , alebo 
k akémukoľvek svojvoľnému zásahu do neho. 
 
INŠTALÁCIA 
1. Elektrické čerpadlo je treba nainštalovat na dobre vetrané miesto, chránené pred nečasom, kde teplota 
prostredia nepresahuje teplotu 40°C. Obr. B. 
2. Pevné zakotvenie čerpadla na podstavu prispieva k lepšiemu pohlteniu prípadných vibrácií, ktoré sú 
spôsobené činnostou čerpadla. Obr. C. 
3. Snažte sa zamedziť tomu, aby váha kovových potrubí pôsobila na ústie čerpadla, lebo tak dochádza k 
pretaženiu, ktoré môže spôsobiť deformácie alebo iné poškodenie. Obr. C. 
4. Je vždy veľmi dobrým pravidlom umiestniť čerpadlo čo najblizšie k čerpanej kvapaline. Čerpadlo 
musí byt nainštalované bezpodmienečne vo vodorovnej polohe. Potrubie a hadice nesmú byť v žiadnom 
prípade s menším priemerom ako sú priemery ústia čerpadla. Na nasávacej časti je nutné nainštalovať sací 
kôš. Obr. D 
Pri hĺbke väcšej ako 4 metre alebo pri potrubiach, kde je zančná časť vodorovne umiestnená, je potrebné 
použiť nasávacie potrubie s väcším priemerom ako je vstupný otvor čerpadla. Aby nemohlo dochádzať k 
vytváraniu vzduchových vankúšov, doporučuje sa dať ľahko pozitívny sklon na potrubie smerom k 
čerpadlu.Obr.D. 
5. Ak nasávacie potrubie je z gumy alebo ohybnej umelej hmoty musí byť použitá hadica s vystužením, aby 
nemohlo dochádzať k zužovaniu hadice z dôvodov nasávania. 
6. Pri všetkých čerpadlách, pri ktorých sa predpokladá prenosné prevedenie, musí byť držadlo na prepravu 
vždy s výrobkom a musí byť dostatočne upevnené k suportu. 
 
PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ: 
Pozor: neustále dodržiavajte bezpečnostné normy!!! 
   
  Rešpektujte prísne všetky elektrické schémy, ktoré sú uvedené vo vnútri krytu 
  svorkovnice. 
 
______________________________________________________________________________________ 
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1. Pripojenie na elektrickú sieť musí uskutočniť kvalifikovaný autorizovaný elektrikár, ktorý 
preberá na seba všetku zodpovednosť. 
2. Presvedčte sa, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku motora a či je možné 
USKUTOCNIŤ ZODPOVEDAJÚCE UZEMNENIE. Obr. E 
3. Pri trvale nainštalovaných čerpadlách musia byť podľa medzinárodných predpisov použité vypínače s 
nosičom poistiek. 
4. Jednofázové motory sú vybavené termo-ampérometrickou ochranou, ktorá je už zabudovaná a môzu byť 
zapojené priamo do elektrickej siete. Trojfázové motory musia mať príslušnú ochranu, nastavenú 
proporcionálne na prúd uvedený na štítku. 
 
UVEDENIE DO CHODU 
1. Pred uvedením do chodu sa presvečte, či čerpadlo správne nasáva a to tak, že úplne naplníte saciu časť 
čistou vodou, prostredníctvom príslušného otvoru potom ako ste odstránili zátku napúštacieho otvoru 
umiestnenú na čerpadle. Starostlivo a správne prevedené plnenie je dôlezité pre perfektnú funkčnú činnosť 
čerpadla a bezpodmienečne nutné k tomu, aby mechanická upchávka bola dostatočne premazaná. (Obr. F) 
Chod čerpadla na sucho spôsobuje nenapraviteľné škody na mechanickej upchávke. Napúšťacia zátka 
potom musí byť opäť starostlivo zaskrutkovaná na svojom mieste. 
2. Umožnite prístup tlaku a pritom kontrolujte, pri verzii s trojfázovým motorom, správny smer otáčania, 
ktorý je z pohladu na motor zo strany ventilátora v smere hodinových ručiciek. Obr.G V opačnom prípade 
musíte najprv odpojiť čerpadlo z elektrickej siete a potom zameniť zapojenie dvoch ktorýchkoľvek 
vodičov. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
1. Čerpadlo nesmie byť zapínané viac než 20-krát za jednu hodinu, aby nedochádzalo k prílišnému 
tepelnému 
namáhaniu motora. 
2. NEBEZPEČIE MRAZU: Keď čerpadlo zostane nečinné dlhšiu dobu pri teplote nizšej ako 0 C je 
bezpodmienečne nutné previesť kompletné vyprázdnenie telesa čerpadla prostredníctvom vypúšťacej zátky 
(26) Obr.H, aby sa zamedzilo prípadnému poškodeniu hydraulických súčastí mrazom. Táto operácia sa 
doporučuje i v prípade dlhého obdobia nečinnosti čerpadla za normálnej teploty. 
3. Uvedenie čerpadla do prevádzky po dlhom období nečinnosti vyžaduje zopakovanie postupu pre 
uvedenie do 
chodu, ktorý bol uvedený v predchádzajúcom texte. 
ÚDRŽBA A ČISTENIE 

Pri normálnej funkčnej činnosti toto elektrické čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu. Môže 
byť potrebná údržba súžastí hydraulického okruhu, a to v prípade, že by došlo k poklesu 
niektorých vlastností čerpadla. Čerpadlo môže demontovať len špecializovaný a 
kvalifikovaný personál, ktorý má povolenie k činnosti v súlade s platnými predpismi v 
tomto obore. V každom prípade akýkoľvek zásah údržby či akákoľvek oprava prístroja 
môže byť prevádzaná na prístroji, ktorý bol najprv odpojený z elektrickej siete. 

 
KONŠTRUKCNÉ ÚPRAVY A NÁHRADNÉ DIELY 

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade dopredu neautorizovaného zásahu 
do prístroja zo strany uživateľa. Všetky náhradné diely použité pri opravách musia byť 
výlučne originálne a použitie všetkého príslušenstva musí byť autorizované samotným 
výrobcom z dôvodu aby mohla byť zaručená maximálna bezpečnosť u stroja a zariadenia 
na ktorom budú tieto výrobky aplikované. 

 
ODSTRÁNENIE A VÝMENA PRÍVODNÉHO KÁBLA 
Skôr ako začnete s prácou, presvečte sa či bolo čerpadlo odpojené zo siete napájania. 
A) Prevedenie bez presostatu 
Odstráňte kryt svorkovnice (92) odskrutkovaním štyroch skrutiek (53), umiestnených na kryte. 
Odskrutkujte tri svorky L - N - “uzemnenie” a odstráňte koniec izolácie vodiča hnedého, modrého a žlto-
zeleného, ktoré sú súčasťou prívodného kábla potom, čo ste uvoľnili ich poistný uzáver (84). 
B) Prevedenie s presostatom typu SQUARE D 
- časť vodiča so zástrčkou od presostatu: vyskrutkujte skrutku z krytu presostatu pomocou skrutkovača a 
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odstráňte samotný kryt. Vytiahneme žlto-hnedý vodič odskrutkovaním príslušnej skrutky, modrý a hnedý  
vodič vytiahnite z príslušných svoriek uvoľnením skrutiek umiestnených na svorkách. Odstráňte upínaciu 
svorku vodiča tak, ze vyskrutkujete príslušné skrutky a vytiahnite odpojený vodič. 
- čast vodiča z presostatu do svorkovnice: vyskrutkujte skrutku z krytu presotatu a odstráňte samotný 
kryt. 
Vytiahnite žlto-hnedý vodič odskrutkovaním skrutky uzemňovacej svorky, modrý a hnedý vodič vytiahnite 
z príslušných bočných svoriek uvoľnením skrutiek umiestnených na svorkách. Odstráňte upínaciu svorku 
vodiča, tým že vyskrutkujete príslušné skrutky a vytiahnete odpojený vodič. Odstráňte kryt svorkovnice 
(92) odskrutkovaním štyroch skrutiek (53), umiestnených na kryte. Odskrutkujte aj tri svorky L - N - 
“uzemnenie” a odstráňte koniec izolácie vodiča hnedého, modrého a žlto-zeleného, ktoré sú súčasťou 
prívodného kábla potom, čo ste uvoľnili ich poistný uzáver (84). 
 
C) Prevedenie s presostatom typu TELEMECANIQUE / SQUARE D – TELEMECANIQUE / 
ITALTECNICA: 
- časť vodiča so zástrčkou od presostatu: vyskrutkujte skrutku z krytu presostatu pomocou skrutkovača a 
odstráňte samotný kryt, tým že ho vytiahnete z podstavnej časti. Vytiahnete žlto-hnedý vodič 
odsktrutkovaním uzemňovacej skrutky z ľavej strany. Vytiahnite modrý a hnedý vodič z príslušných 
svoriek, uvoľnením skrutiek umiestnených na svorkách. Uvoľnite maticu na úchyte presostatu na ľavej 
strane a vytiahnite vodič týmto spôsobom odpojený. 
- časť vodiča z presostatu do svorkovnice: vyskrutkujte skrutku z krytu presotatu a odstráňte samotný 
kryt, tým že ho vytiahnete z podstavnej časti. Vytiahnete žlto-hnedý vodič odsktrutkovaním uzemňovacej 
skrutky z ľavej strany. Vytiahnite modrý a hnedý vodič z príslušných svoriek, uvoľnením skrutiek 
umiestnených na svorkách. Uvoľnite maticu na poistnom uzávere presostatu na ľavej strane a vytiahnite 
vodič týmto spôsobom odpojený. Odstráňte kryt svorkovnice (92) odskrutkovaním štyroch skrutiek (53), 
umiestnených na kryte. 
Odskrutkujte aj tri svorky L - N - a odstráňte koniec izolácie vodiča hnedého, modrého a žlto-zeleného, 
ktoré sú súčasťou prívodného kábla potom, čo ste uvoľnili ich poistný uzáver (84). 
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Výmena prívodnej šnúry sa prevádza za použitia kábla rovnakého typu (napr.: H05 RN-F alebo H07 RN-F 
v závislosti na nainštalovaní) a za použitia rovnakej koncovej časti podľa rovakého postupu ako jeho 
demontáž, ale v opačnom slede. 
 
UPOZORNENIE: v závislosti na spôsobe inštalácie a v prípade čerpadiel bez šnúry, je potrebné pripraviť 
prívodnú šnúru typu HO5 RN-F pre vnútorné použitie a typu HO7 RN-F pre vonkajšie použitie, 
skompletované s koncovou zástrčkou (EN 60335-2-41). Prívodné káble so zástrčkou je treba doplniť 
prívodným vypínačom elektrického prúdu (napr. magnetotermickým), ktorý má oddelené kontakty aspoň o 
3 mm pre každý jednotlivý pól.  
 
VYHLADÁVANIE A RIEŠENIE PORÚCH 
PORUCHY 
 

KONTROLA PORUCHY 
(možné príčiny) 

RIEŠENIE 

l. Motor neštartuje a nevydáva 
žiadny hluk. 

A. Skontrolujte elektrické spoje. 
B. Skontrolujte, či je motor 
pod napätím. 
C. Skontrolujte bezpečnostné 
poistky. 

C. Ak sú poistky poškodené 
je ich treba vymeniť. 
Pozn.: Ak sa porucha okamžite 
zopakuje, znamená to, že sa motor 
dostal do skratu. 

2. Motor neštartuje, ale vydáva 
hluk. 

A. Presvečte sa, že elektrické 
napätie v sieti má  
rovnakú hodnotu ako údaj  
uvedený na štítku. 
B. Skontrolujte, ci elektrické 
spoje boli prevedené správnym 
spôsobom. 
C. Presvečte sa, či na 
svorkovnici sú napojené všetky 
fázy (3-fázový). 
D. Zistite, či neprišlo k upchaniu 
čerpadla alebo motora. 
E. Overte technický stav 
kondenzátora a/alebo jeho  
zapojenie. 

B. Opravte nesprávne prevedené 
spoje. 
C. V prípade, že nie sú všetky, 
pripojte chýbajúce 
fázy. 
D. Odstráňte prípadné prekážky. 
E. Zaistite výmenu kondenzátora. 

3. Motor pracuje s tažkostami. A. Presvečte sa, že napájacie 
napätie je správne.  
B. Skontrolujte, či nedochádza k 
dotyku medzi pohyblivými a 
pevnými časťami. 

B. Odstráňte prípadné príčiny 
kontaktu medzi časťami vo vnútri 
motora.  
 

4. Čerpadlo nečerpá.. A. Nebolo správne prevedené 
zahltenie sacej časti. 
B. Preverte, či u trojfázového 
motora je správny smer 
otáčania.  
C. Sacie potrubie má 
nedostatočný priemer. 
D. Sací kôš je upchatý 
necistotou. 

A. Naplňte dokonale čerpadlo a 
sacie potrubie kvapalinou. 
B. Zameňte medzi sebou dva 
vodice (fázy), ktoré zabezpečujú 
napájanie. 
C. Nahraďte porubie iným, s 
väcším priemerom. 
D. Vycistite sací kôš. 

5. Cerpadlo nenasáva. A. Sacie potrubie alebo sací kôš 
prisávajú vzduch.  
B. Negatívny sklon u sacieho 
potrubia prispieva k vytváraniu 
vzduchových vankúšov v 
potrubí.  

A. Odstránte prisávanie vzduchu a 
zopakujte postup pre uvedenie do 
chodu. 
B. Zmente sklon potrubia a sacej 
casti sústavy. 

6. Ćerpadlo čerpá nedostatočné 
množstvo vody. 

A. Sací kôš je upchaný 
nečistotou. 
B. Obežné kolo je poškodené 
alebo zablokované. 
C. Sacie potrubie má 

A. Vyčistite sací kôš. 
B. Odstráňte prekážky a vymeňe 
poškodené časti. 
C. Nahraďte potrubie iným 
s väcším priemerom.  
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PORUCHY 
 

KONTROLA PORUCHY 
(možné príčiny) 

RIEŠENIE 

nedostatočný priemer.  
D. Overte, či u trojfázového 
motora je správny smer 
otáčania.  

D. Zameňte medzi sebou dva 
vodiče, ktoré zabezpečujú 
napájanie. 

7. Čerpadlo vibruje a má veľmi 
hlučný chod. 

A. Skontrolujte upevnenie 
čerpadla  
a ukotvenie potrubia.  
B. Dochádza ku kavitácii 
čerpadla,  
t.j. požiadavka na množstvo 
vody je väčšia ako dokáže 
čerpadlo čerpať. 
C. Čerpadlo pracuje v iných 
podmienkach ako sú uvedené na 
štítku. 

A. Lepšie upevnite príliš voľné 
časti potrubia. 
B. Zredukujte výšku sania a 
skontrolujte tlakovú stratu na saní.  
C. Mohlo by byť užitočné znížiť 
výkon čerpadla.  
 

 
Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za prípadné nepresnosti obsiahnuté v tejto príručke, ktoré sú 
dôsledkom chybnej tlače, či spôsobené pri prepisovaní. Výrobca si naviac vyhradzuje právo prevádzať na výrobku 
technické úpravy a zásahy, ktoré bude považovať za užitočné z hladiska vylepšenia, ale ktoré nebudú meniť 
podstatným spôsobom základné vlastnosti výrobku. 
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PFBasic 1-30 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno /Monofazat /Монофазни 
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlý  / Single-Phase) 

 
 
PFBasic 2-50  ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno /Monofazat Монофазни  
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlý  / Single-Phase) 

 
 
PFPBasic 2 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno /Monofazat  Монофазни            
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlý  / Single-Phase) 
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JPBasic 2 – JPBasic 3 – JPBasic 4 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno 
Monofazat / Монофазни / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase)  
 

 
 

JPBasic 4 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat  / Трифазни  Trojfázový  
Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase) 

 
 

JPBasic 9 – JPBasic 10 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat  / 
Трифазни / Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase) 
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JPBasic 9 – JPBasic 10 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   
Трифазни / Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase)  

 
 

JPBasic 5 – JPBasic 7 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat / 
Монофазни / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase)  

 
 

JPBasic 5 – JPBasic 7 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   Трифазни 
/ Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase)  

 



 

68 

JDBasic 5 – JDBasic 7 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat 
Монофазни / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase) 

 
 

JDBasic 5 – JDBasic 7 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   Трифазни 
Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase) 

 
 

NSBasic 4-23 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat Монофазни / 
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase)  
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NSBasic 4-23 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   Трифазни 
Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase)  

 
 

NSBasic 5-33 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat Монофазни / 
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase)        
 

 
 

NSBasic 5-33 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   Трифазни 
Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase)                          

 



 

70 

NSBasic 13-18 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat Монофазни / 
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase)        

 
 

NSBasic 13-18 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   Трифазни 
Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase)   

 
 

NSBasic 6-30 – NSBasic 6-40 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat 
Монофазни / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 
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NSBasic 6-30 – NSBasic 6-40 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   
Трифазни Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase) 

 
 

NSBasic 3-40 ( Jednofazowe / Однофазные / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat Монофазни / 
Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase )  

 
 

NSBasic 3-40 (Trójfazowe / Трехфазные  / Háromfázisú  / Trifazni / Trofazno  / Trofazno  / Trifazat   Трифазни 
Trojfázový / Trojfázový  / Üç Fazlı  /Three-Phase)   
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JPBasic 2 – JPBasic 3 – JPBasic 4 – 1x115V  60 Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno 

Jednofazno Monofazat /  / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 

JDBasic 2 – JDBasic 4 – 1x115V  60Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat  

 / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 
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CHBasic 2-45 – CHBasic 3-55 – CHBasic 4-45 – 1x115V  60 Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú

Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat /  / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 

NSBasic 4-23 – 1x115V  60Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat 

 / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase )
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NSBasic 5-33 – 1x115V  60 Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat 

 / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 

NSBasic 13-18 – 1x115V  60Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat  

 / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 



77

NSBasic 3-40 – 1x115V  60 Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú /Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat  

 / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 

PFBasic 1-30 – 1x115V  60Hz ( Jednofazowe /  / Egyfázisú / Enofazni / Jednofazno / Jednofazno Monofazat  

 / Jednofázový  / Jednofázový / Tek Fazlı  / Single-Phase ) 
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Austria / Österreich 
 
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb 
Ges.m.b.H. 
Grundfosstraße 2 
A-5082  Grödig/Salzburg 
Österreich 
Tel:  (+43) 6246 - 883 0 
Fax: (+43) 6246 - 883 30 
e-mail:  info-austria@grundfos.at 
 
 
Belarus / Беларусь 
 
GRUNDFOS Office BY 
ul. V. Chorushej 22 
Office 16/2,  11 fl. 
BY-220123  Minsk 
Tel:  (+375) 17 - 233 97 65 
Fax: (+375) 17 - 233 97 69 
e-mail:  grundfos_minsk@mail.ru 
 
Представительство 
ГРУНДФОС в РБ 
ул. В. Хоружей, 22 
офис 16/2, 11 этаж 
220123 Минск 
Тел.:  (017) 233 97 65 
Факс: (017) 233 97 69 
e-mail:  grundfos_minsk@mail.ru 
 
 
Bosnia & Herzegovina /  
Bosna i Hercegovina 
 
GRUNDFOS Office BA 
Paromlinska br. 16 
BIH-71000  Sarajevo 
Tel:   (+387) 33 - 71 32 90 
Fax:  (+387) 33 - 66 17 95 
e-mail:  grundfos@bih.net.ba 
 
 
Bulgaria / България 
 
GRUNDFOS Office BG 
Lozenetz District 
105-107 Arsenalski Blvd. 
BG-1421  Sofia 
Tel:   (+359) 2 - 96 33 820 
Fax:  (+359) 2 - 96 31 305 
e-mail:  gpetrov@grundfos.com  
 
ГРУНДФОС Офнс Бьлгария 
кв. "Лозенец" 
бул. "Арсеналскн" 105-107 
Софня 1421 
Тел.:   (02) 96 33 820 
Факс:  (02) 96 31 305 
e-mail:  gpetrov@grundfos.com 
 

Croatia / Hrvatska 
 
GRUNDFOS predstavništvo 
Zagreb 
Radoslava Cimermana 64a  
HR-10000  Zagreb 
Tel:   (+385) 1 - 65 95 400 
Fax:  (+385) 1 - 65 95 499 
e-mail:  ibrezak@grundfos.com 
 
 
Czech Republic /  
Česká Republika 
 
GRUNDFOS s.r.o. 
Čajkovského 21 
CZ - 77900  Olomouc 
Tel:  (+420) 58 - 57 16 111 
Fax: (+420) 58 - 54 38 906 
e-mail:  gcz@grundfos.com 
 
 
Hungary / Magyarország 
 
GRUNDFOS Hungária Kft. 
Park u. 8 
H-2045  Törökbálint 
Tel:  (+36) 23 - 511 110 
Fax: (+36) 23 - 511 111 
e-mail:  info_ghu@grundfos.com 
 
 
Kazakhstan / Казахстан 
 
GRUNDFOS Office KZ 
Kyz Zhybek Str., 5 
Kok-Tobe sub. 
KZ-480020  Almaty 
Tel:   (+7) 3272 - 50 60 53 
Fax:  (+7) 3272 - 64 54 51 
e-mail: 
kazakhstan@grundfos.com 
 
Представительство 
ГРУНДФОС 
пос. Кок-Тобе, ул. Кыз Жибек, 5 
480020  г. Алматы 
Tел:   (03272) 50 60 53 
Факс: (03272) 64 54 51 
e-mail:  
kazakhstan@grundfos.com 
 
 
Poland / Polska 
 
GRUNDFOS Pompy Sp.z o.o. 
ul. Klonowa 23 
Baranowo k. Poznania 
PL-62-081  Przeźmierowo 
Tel:  (+48) 61 - 6 50 13 00 
Tel. Serwis: 0601 612 602 
Fax: (+48) 61 - 6 50 13 50 
e-mail:  info_gpl@grundfos.com 
 

Romania + Moldova /  
România + Moldova 
 
GRUNDFOS Pompe România 
S.R.L. 
Şos. Panduri 81-83 
Sector 5 
RO-050657  Bucureşti   
Tel:   (+40) 21 - 411 54 60 
Fax:  (+40) 21 - 411 54 62 
e-mail:  romania@grundfos.com 
 
 
Russia / Россия 
 
OOO  GRUNDFOS 
ul. Shkolnaya 39 
RUS-109544  Moscow 
Tel:  (+7) 095 - 564 88 00 
        (+7) 095 - 737 30 00 
Fax: (+7) 095 - 564 88 11 
        (+7) 095 - 737 75 36 
e-mail: 
grundfos.moscow@grundfos.com 
 
ООО  ГРУНДФС 
ул. Школьная 39 
109544  Москва 
Тел.:  (095) 564 88 00 
          (095) 737 30 00 
Факс: (095) 564 88 11 
          (095) 737 75 36 
e-mail: 
grundfos.moscow@grundfos.com 
 
 
Serbia & Montenegro /  
Srbija i Crna Gora 
 
GRUNDFOS predstavnistvo 
Beograd 
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 
SCG-11000  Beograd 
Tel:   (+381) 11 - 26 47 877 
Fax:  (+381) 11 - 26 48 340 
e-mail:  silic@grundfos.com 
 
 
Slovakia / Slovenská Republika 
 
GRUNDFOS  zastoupení pro SR 
Kutlíkova 17 
SK-851 02  Bratislava 5 
Tel:  (+421) 2 - 50 201 410 
Fax: (+421) 2 - 50 201 423 
e-mail:  gsk@grundfos.com 
 
 

Slovenia / Slovenija 
 
GRUNDFOS  
podružnica Ljubljana 
Brnčičeva13 
SI-1231  Ljubljana - Črunče 
Tel:   (+386) 1 - 563 53 38 
Fax:  (+386) 1 - 563 20 98 
e-mail:  slovenia@grundfos.si 
 
 
Turkey / Türkiye 
 
GRUNDFOS  Pompa Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. 
Bulgurlu Caddesi No. 32 
TR-34696  Üsküdar / İstanbul 
Tel:  (+90) 216 - 428 03 06 
Fax: (+90) 216 - 327 99 88 
e-mail:  satis@grundfos.com 
 
 
Ukraine / Україна 
 
GRUNDFOS Office UA 
Vladimirskaya str. 71, apt.52, 
UA-01033  Kiev 
Tel:   (+380) 44 - 234 52 64 
Fax:  (+380) 44 - 234 83 64 
e-mail:  grundfos@i.kiev.ua 
 
Представництво ГРУНДФОС 
в Україні 
ул. Владимирская, д.71, кв.52 
Київ, 01033 
Тел.:   (044) 234 52 64 
Факс:  (044) 234 83 64 
e-mail:  grundfos@i.kiev.ua 
 
 
Uzbekistan / Усбекистан 
 
GRUNDFOS Office UZ 
5, Usman Nosir Str., Tupik #1, 
UZ-700070  Tashkent 
Tel:   (+998) 71 - 2 556 371 
Fax:  (+998) 71 - 1 206 973 
e-mail:  
grundfos.uz@buzton.com 
 
Представительство 
ГРУНДФОС в Узбекистане 
ул. Усмана Носира 
1-й тупик, д.5 
700070  Ташкент 
Тел:   (071) 2 556 371 
Факс: (071) 1 206 973 
e-mail:  
grundfos.uz@buzton.com 
 
 

For addresses of GRUNDFOS SERVICE PARTNERS:  
Afghanistan, Bahrain, Egypt, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, and 
Yemen, please contact: Grundfos Gulf Distribution – Dubai. 
 
in Belarus, please contact:  OOO GRUNDFOS – RUSSIA. 
in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan,  please contact:  GRUNDFOS Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti. – TURKEY. 
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Denmark 
 
Grundfos DK A/S  
Poul Due Jensens Vej 7A   
8850 Bjerringbro 
Phone: +45 87 50 50 50  
Fax: +45 87 50 51 51 
 
 
Estonia 
 
Grundfos Pumps Eesti OÛ 
Peterburi tee 44, 2 
11415 Tallinn 
Phone: +372 60 61 690 
Fax: +372 60 61 691 
 
 
Latvia 
 
Grundfos Pumps Latvia Ltd. 
149 Kr. Valdemara Str., office 408
LV-1013 Riga 
Phone: +371 7 37 30 69 
Fax: +371 7 37 31 52 
 
 
Lithuania 
 
Grundfos Pumps UAB, 
Lithuania 
Smolensko 6 
LT-2600 Vilnius 
Lithuania 
Phone: +370 5 2 395 430 
Fax: +370 5 2 395 431 
 
 
 

 
South Africa 
 
Grundfos DK A/S (South Africa) 
Unit No. 3 
Southern Life Industrial Village 
Crocker Road 
Wadeville ext. 6 
P.O. Box 14682 
Z.A. 1422 Wadeville 
Phone:+27 11 902 7703 
Fax: +27 11 902 7706 
 
 
France 
 
Pompes GRUNDFOS 
Distribution S.A. 
Parc d'Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier 
(Lyon) 
Phone: +33-4-74 82 15 15 
Fax: +33-4-74 94 10 51 
 
The United Arab Emirates 
 
Grundfos Gulf Distribution 
P.O. Box 16768 
Jebel Ali Free Zone Dubai 
Phone: +971 4 8815 166 
Fax: +971 4 8815 136 
 
 
Australia 
 
Grundfos Pumps Pty. Ltd. 
515 South Road  
Regency Park 
South Australia 5010 
Phone: +61 8 8461 4611 
Fax: +61 8 8340 0155 
 
 
New Zealand 
 
Grundfos Pumps NZ. Ltd. 
17 Beatrice Tinsley Crescent 
North Harbour Industrial Estate 
Albany, Auckland 
Phone: +64 9 415 3240 
Fax: +64 9 415 3250 
 
 
 

 
Singapore 
 
Grundfos (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Singapore 638381 
Phone: +65 6865 1222 
Fax: +65 6861 8402 
 
 
India 
 
Grundfos Pumps India Private 
Limited 
61/62 Chamiers Aptmt 
Chamiers Road 
Chennai 600 028 
Phone: +91 44 432 3487 
Fax: +91 44 432 8489 
 
 
Indonesia 
 
PT Grundfos Pompa 
Jl Rawa Sumur III/ blok III/ CC-I 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62 21 4606 909 
Fax: +62 21 4606 910 
 
 
Korea 
 
Grundfos Pumps Korea Ltd. 
6th Floor, Aju Building 679-5 
Yeoksam-dong 
Kangnam-ku 
Seoul 135-916 
Phone: +82 2 531 7600 
Fax: +82 2 563 3725 
 
 
 
 

 
Malaysia 
 
Grundfos Pumps SDN. BHD. 
7 Jalan Peguam U1/25 
Glenmarie Industrial Park 
40150 Shah Alam 
Selangor 
Phone: +60 3 5569 2922 
Fax: +60 2 5569 2866 
 
 
Taiwan 
 
Grundfos Pumps (Taiwan) Ltd. 
14, Min - Yu Road 
Tunglo Industrial Park 
Tunglo, Miao-li County 
Taiwan 366 R.O.C. 
Phone: +886 37 980 557 
Fax: +886 37 980 570 
 
 
Thailand 
 
Grundfos (Thailand) Ltd. 
947/ 168 Moo 12 
Bangna - Trad RD, K. M. 3 
Bangkok 10260 
Phone: +66 2 744 1785-91 
Fax: +66 2 744 1775-6 
 
 
 
 
 

For addresses of GRUNDFOS SERVICE PARTNERS:  
in Cambodia, Myanmar, Nepal, Philippines, Sir Lanka and Vietnam, please contact:  Grundfos Pte. Ltd. – Singapore.  
in Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana and Swarziland, please contact: Grundfos – South Africa. 
in Angola, Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, 
Somalia, Sudan, Tanzania and Uganda,  please contact:  Grundfos A/S – Denmark. 
in Algeria, Benin, Burkina Faso, The Cameroons, Central African Rep., Chad, Gabon, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, 
Rep. of Congo, Marocco, Niger, Senegal, The Ivory Coast, Togo, and Tunisia, please contact: Pompes Grundfos S.A. - France 
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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