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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. 

 

  



   

2 Úvod 
 

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

Je důležité se seznámit se všemi příslušnými bezpečnostními předpisy před samotným 

provozováním. 

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

následek zneplatnění záruční doby. 

Tento výrobek mohou používat děti od 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 výrobku bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. 

Děti si s výrobkem 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. 

 

3 Bezpečnost 

Čerpací soustrojí, popř. zařízení smí instalovat a opravovat jen osoby pro tyto práce 

uživatelem určené, mající příslušnou kvalifikaci a poučené o provozních podmínkách a 

zásadách bezpečnosti práce. 

• Čerpadlo používejte pouze pod vodou  

• Berte v úvahu implementační omezení motoru a jednotek 

• Před zapnutím zkontrolujte elektrický systém a pojistky  

• Jestli chcete provést údržbu, tak nejdříve musíte vypnout přívod elektřiny a odpojit čerpadlo 

od zdroje 

• Napájecí kabel nesmí být použit ke spouštění čerpadla nebo k jeho manipulaci 

• Kapalina může být znečištěna, pokud budou unikat maziva 

• Čerpadlo musí být jištěno proudovým jističem o maximálním průtoku proudu 30 mA 

• Kabel označený žluto zelenou barvou je určen jako zemnící kabel. 

 

 

4 Podmínky použití 
 

Pro použití čerpadla musí být splněny podmínky uvedené níže: 

Musí být používány v souladu s místními zákony. 

Tyto čerpadla jsou určena pro čerpání čisté vody a chemicky neagresivní kapaliny.  

Když budete čerpadlo někde skladovat, tak ho nezatěžujte a nepokládejte na něj těžké předměty.  

• Před zapnutím zkontrolujte elektrický systém a pojistky  

• Před uvedením do provozu odvzdušněte výtlačné potrubí, abyste zabránili vodním rázům 
při spouštění.  

• Při provozu s generátorem vždy odlehčete nejprve generátor, tj. 

1. Start: Spusťte nejprve generátor, potom motor 

2. Vypnutí: Nejprve motor, potom generátor 



   

• Po připojení do sítě zkontrolujte systém: 

1. provozní proud motoru na každé fázi 

2. napětí v síti při běžícím motoru 

3. hladina čerpaného média 

• V následujících případech motor okamžitě vypněte: 

1. došlo k překročení proudu uvedeného na štítku 

2. byla naměřena odchylka napětí vyšší než +6% / -10% v porovnání se jmenovitým 

napětím na motoru  

3. hrozí běh motoru nasucho 

 

4.1 Souhrn důležitých upozornění 
 

 

• Napětí a kmitočet musí odpovídat údajům ze štítku na čerpadle 

• Je zakázáno opravovat čerpadlo za provozu nebo pod tlakem čerpané kapaliny. 

• Pro motory na třífázové připojení a pro použití s externím spouštěcím kondenzátorem se 
ujistěte, že se motor točí správným směrem. 

• Zajistěte, aby při opravách čerpacího soustrojí či zařízení nemohla neoprávněná osoba 
spustit hnací motor (lze zajistit např. vypnutím pojistek anebo vhodným zajištěním 
(zamknutím) hlavního vypínače) 

• Zásahy do elektrického vybavení včetně připojení na síť smí provádět pouze osoba 
odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky 50/78. 

• Všechny šroubové spoje musí být řádně dotaženy a zajištěny proti uvolnění. 

• Čerpadlo se nesmí přenášet, je-li pod napětím. 

• Je zakázáno používat toto zařízení pro práci s hořlavými nebo škodlivými kapalinami 

• Zařízení musí být umístěno stabilně aby nedošlo k pádu 

• Při jakékoli nečekané události, která vede k odpojení sítě jisticími prvky, musíte čerpadlo 
odpojit od přívodu elektrického proudu (porušená izolace kabelů atd. a najít příčinu tohoto 
stavu. Bez odhalení příčiny a jejího odstranění se nedoporučuje jisticí prvky znovu zapínat). 
 

4.2 Štítek čerpadla 

Ilustrační štítek 

 



   

5 Použití 
 

Čerpadlo je určeno pro čerpání čisté vody nebo jiných kapaliny se stejnými 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi jako má voda. 

Maximální teplota čerpané kapaliny je 40 °C. 

PH vody udržujte mezi 6,8 – 8. 

Obsah pevných částic ve vodě by nesmí přesahovat 0,1%. 

Maximální velikost pevných částic je 0,2 mm.  

Nepoužívejte čerpadlo v bazénech. 

 

5.1 Návod k instalaci a provozu 
 

Pozor: 

Instalace může být složitá operace. 

Musí být provedena kompetentní a autorizovanou osobou. 

Během používání dodržujte všechny bezpečnostní předpisy vydané příslušnými orgány. 

Před instalací vodního čerpadla se ujistěte, že je síťové napájení uzemněno a odpovídá 

předpisům. 

Nepodceňujte riziko utonutí, pokud musí být instalace provedena ve studni v určité hloubce. 

Pokud instalace zahrnuje svařování, proveďte veškerá nezbytná opatření, abyste zabránili 

výbuchům. 

Zajistěte, aby studna neobsahovala písek a jiné usazeniny a aby bylo možné volně zvedat 

čerpadlo dovnitř a ven. 

Upozornění: pokud existují pochybnosti o bezpečnosti čerpadla, nepoužívejte jej. 

 

5.2 Zkontrolujte čerpadlo 
 

Otevřete balení čerpadla a zkontrolujte, jestli je vše v pořádku. 

Zkontrolujte všechny hodnoty na typovém štítku čerpadla, zda souhlasí s hodnotami motoru a 

čerpadla. 

Před instalací nejprve zkontrolujte typový štítek čerpadla, zda odpovídá požadavkům aplikačních 

podmínek. 

 

5.3 Zkontrolujte motor 
 

Nejprve zkontrolujte typový štítek modelu, výkon (HP nebo kW), napětí, fázi a frekvenci. 

Zkontrolujte, zda je kabel motoru v dobrém stavu. 



   

Použijte DC mega-ohmmetr s 500 nebo 1000 voltampéry k měření izolačního odporu pro každý 

vodič k základní desce motoru. Izolační odpor by měl být minimálně 20 mega-ohmů. 

 

5.4 Použití ve studni  
 

Do studny, do které budete instalovat čerpadlo zajistěte, aby mělo čerpadlo při spouštění 

volný průchod a aby se nedotýkalo stěn ve studni. 

Nasaďte na výstup ocelovou, nebo plastovou trubku pevně ji upevněte. Upevněte 

závěsné lano k čerpadlu. 

Přísně se zakazujte použití kabelu jako závěsného lana.  

Ponorná hloubka čerpadla nesmí překročit 15 metrů.  

Nainstalujte kolem čerpadla mřížku proti znečištění, pokud je to potřeba. 

Motor by měl být dostatečně chlazený.  

Instalace zpětného ventilu na výtlačné potrubí není nutná, protože jeden je již zabudován uvnitř 

čerpadla. Instalace zpětného ventilu na výtlačné potrubí je ale doporučena. 

 

5.5 Zdroj napájení 
 

Zkontrolujte napětí, frekvenci, kW a ampéry napájecího zdroje, podle požadavků motoru. 

Napětí napájení musí být u jednofázového zapojení v rozpětí 220-240 V a u třífázového 

zapojení 380-415 V (případně 220-240V). 

K napájecímu zdroji se nesmí dostat žádná kapalina.  

 

5.6 Kabel 
 

Použitý kabel musí být vhodný pro použití ve vodě a musí být dostatečně tlustý, aby snesl 

proud motoru.  

Kabel musí být v souladu s místním standardem.  

Pokud je čerpadlo daleko od zdroje napájení, použijte delší kabel o větším průměru. 

Vodič identifikovaný barevnou kombinací zelená / žlutá musí být bezpečně uzemněn, aby nedošlo 

k úrazu elektrickým proudem. 

Upevněte napájecí kabel na výtlačné potrubí tak, aby nemohlo být překrouceno. 

Při připojování se ujistěte, že existuje účinný zemnící obvod. 

Zemnící vodič musí být delší než ostatní vodiče a musí být prvním vodičem, který se připojí, když 

je čerpadlo zapojováno, a posledním, který bude odpojen během demontáže. 

 

5.7 Spouštěcí zařízení 
 

Každý jednofázový a třífázový motor by měl být vybaven ovládací skříní. 

Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají stanoveným hodnotám. 



   

Podle normy ovládací skříňky, která by měla odpovídat všem bezpečnostním pravidlům a 

požadavkům motoru, kde je zahrnuta velikost pojistky nebo jističe a ochrany proti přetížení. 

Všechny kovové trubky a ovládací skříň musí být připojené k uzemňovacímu vodiči napájení, aby 

se zabránilo úrazu elektrickým proudem. Vše musí odpovídat bezpečnostním předpisům na 

národní i regionální úrovni. 

Pokud nastane přetížení, zkontrolujte příčinu přetížení před opětovným spuštěním. 

Upozornění: Instalační technik odpovídá za provedení připojení v souladu s předpisy platnými v 

zemi instalace. 

 

5.8 Obsluha 
 

Je třeba zkontrolovat všechny spoje vodovodního potrubí, aby bylo zajištěno, že výtlačné potrubí 

nebude ucpáno součástmi. Znovu zkontrolujte, zda jednofázový nebo třífázový chránič proti 

přetížení splňuje požadavky. 

Zapněte čerpadlo, abyste zkontrolovali tlak a průtok vody.  

Pokud je kapacita vody při použití třífázového motoru malá, může se motor točit opačným směrem, 

protože sled fází je reverzibilní. V takovém případě nejprve vypněte napájení a poté změňte dva 

vodiče motoru, abyste změnili směr otáčení. 

Při připojování třífázového motoru se řiďte pokyny výrobce. Průměrná hodnota aktuálního zůstatku 

by se měla pohybovat v rozmezí 5%. Pokud hodnota překročí 5%, nevyvážený proud zvýší teplotu 

motoru, nastane přetížení a zkrátí se životnost motoru. 

Zkontrolujte výkon čerpadla, jeho kapacita by měla být v rozmezí 0,7–1,2 násobku jmenovitého 

rozsahu, jinak nebude čerpadlo správně fungovat a hrozí poškození čerpadla. 

Pokud objevíte neobvyklé jevy, jako je abnormální zvuk, nedostatek vody nebo přerušovaný 

průtok, okamžitě zastavte čerpadlo a zjistěte příčinu.  

Během provozu musí být čerpadlo stále ve vodě. Zabraňte zamrznutí tělesa čerpadla 

Dávejte pozor, abyste v pracovním prostoru neumývali, neplavali a nepásli dobytek v blízkosti dvou 

metrů čtverečních od čerpadla. 

Je přísně zakázáno dotýkat se čerpadla rukou, když je pod napětím, aby se předešlo nehodám. 

 

6 Údržba 
 

Před tím, než budete provádět údržbu musíte vypnout systém a odpojit čerpadlo ze 

zásuvky, ujistěte se, že není šance opětovného spuštění čerpadla. 

Opravy čerpadla prováděné osobami, které nejsou schváleny výrobcem, ruší platnost záruky. 

Čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu, pokud jsou dodržena následující opatření: 

• Pokud existuje riziko zamrznutí nebo není čerpadlo dostatečně ponořeno, mělo by se 

čerpadlo vyjmout z vody, vyprázdnit a uskladnit na suchém místě. 

• Pokud čerpadlo nebudete používat, tak ho nenechávejte dlouho ve vodě. Spusťte čerpadlo 

na pár minut s čistou vodou, poté jej umístěte do místnosti s dobrým větráním. 

• Když čerpadlo přestane z neznámých důvodů fungovat, vypojte ho ze zásuvky a zjistěte 

příčinu. Po odstranění problému můžete čerpadlo znovu spustit. 

Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav kabelů a průchodek, zejména při jejich upevnění. 

 



   

7 Problémy a řešení 
 

Upozornění: Před provedením kontroly odpojte přívod elektřiny a vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky 

Problém Příčiny Řešení 

Čerpadlo nečerpá vodu 

1. Napájecí napětí je příliš nízké 1. Upravte napájecí napětí a 
počkejte, až bude napětí stabilní, 
poté spusťte čerpadlo. 

2. Otevřený obvod 2. Zjistěte důvod a odstraňte jej. 

3. Oběžné kolo je zablokováno 3. Demontujte čerpadlo a vyčistěte 
oběžné kolo. 

4. Přerušený kabel nebo opotřebený 
vypínač a zástrčka 

4. Změňte za nový. 

5. Kabel nemá fázi 5. Zkontrolujte spínač, ovládací 
desku a kabel. 

6. Vinutí statoru je spálené 6. Zašlete na servis a vyměňte 
vinutí statoru. 

Nedostatečná kapacita 

1. Síť filtru je zanešeańa. 1. Vyčistěte síť filtru. 

2. Třífázový motor běží v opačném 
směru. 

2. Správně připojte napájecí kabel  

3. Oběžné kolo je opotřebované. 3. Vyměňte oběžné kolo za nové 
(zašlete do servisu). 

  

Motor se přehřívá 

1. Příliš velký průtok a malá výtlačná 
výška. 

1. Upravte škrticí ventil pro snížení 
výkonu. 

2. Nadměrné opotřebení oběžného 
kola, které je blokováno cizími 
látkami. 

2. Vyčistěte oběžné kolo (zašlete 
do servisu). 

3. Napětí je příliš nízké. 3. Upravte napětí nebo počkejte, až 
bude napětí stabilní. 

4. Kabel je příliš dlouhý nebo 
nekvalitní. 

4. Vyměňte za správný průměr a 
kvalitní kabel. 

5. Motor je vlhký. 5. Vysušte motoru. 

6. Ložisko motoru je opotřebované. 6. Vyměňte ložisko (zašlete do 
servisu). 

Vinutí statoru je spáleno 

1. Špatně připojený zemnící vodič 
nebo přerušený kabel. 

2. Těsnění je opotřebované a 
roztrhané, a voda se může dostat 
na fázi. 

3. Čerpadlo je přetížené. 
4. Mechanická část čerpadla je 

zablokována. 
5. Kabel je poškozený vinutí 

čerpadla navlhlo. 
6. Spínač čerpadla je poškozený a 

motor nemá fázi. 
7. Čerpadlo je zasaženo bleskem. 

Za účelem výměny vinutí statoru 
zašlete čerpadlo na servisní oddělení. 

 

 

 

 

 



   

8 Technická data 
 

Jednofázový spouštěcí ovladač motoru 

Jednofázový motor je vybaven externím kondenzátorem a ochranou proti přetížení v spouštěcím 

regulátoru. 

 

Funkce produktu 

ochrana proti zkratu 

ochrana proti nadproudu 

 

Provozní metoda 

manuální ovládání 

 

  



   

9 Prohlášení o shodě 

   



   

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/

