
 
 
 
 

 
   
 

BLUE LINE 

QJD 

 

PUMPA, a.s. 
U Svitavy 1 
618 00 Brno                                                                                      www.pumpa.eu 
Czech Republic 

 

  

 

   

   

CZ  

        

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

Ponorné čerpadlo 

„Původní návod k obsluze“  

Ponorné čerpadlá  

„Preklad pôvodného návodu“  

Submersible Pump 

„Translation of the original instruction manual“  

 

Platný od /Platný od /Valid since 27.10.2022 

 
 

Verze /Verzia /Version: 8 

SK 

 

EN 

 

http://www.pumpa./


CZ 

2 
 

Obsah 

1 SYMBOLY ................................................................................................................................................................. 3 

2 BEZPEČNOST .......................................................................................................................................................... 4 

2.1 SOUHRN DŮLEŽITÝCH UPOZORNĚNÍ ...................................................................................................................... 4 
2.2 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ ............................................................................................................................................ 4 

3 STRUČNÝ ÚVOD A KONSTRUKCE ....................................................................................................................... 5 

4 PODMÍNKY APLIKACE ........................................................................................................................................... 5 

5 ŠTÍTEK ČERPADLA................................................................................................................................................. 5 

6 ROZSAH APLIKACE ................................................................................................................................................ 6 

7 POKYNY PRO INSTALACI A PROVOZ .................................................................................................................. 6 

7.1 KONTROLA ČERPADLA .......................................................................................................................................... 6 
7.2 KONTROLA MOTORU ............................................................................................................................................ 6 
7.3 STAV STUDNY ...................................................................................................................................................... 7 
7.4 KABEL ................................................................................................................................................................. 7 
7.5 SPOUŠTĚCÍ REGULÁTOR ...................................................................................................................................... 7 
7.6 INSTALACE ČERPADLA/MOTORU ............................................................................................................................ 7 
7.7 PROVOZ .............................................................................................................................................................. 8 

8 ÚDRŽBA ................................................................................................................................................................... 9 

9 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ .............................................................................................................................. 9 

10 SERVIS A OPRAVY / SERVICE AND REPAIRS .............................................................................................. 35 

11 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ / LIKVIDÁCIA ZARIADENIA / DISPOSAL ................................................................... 35 

12 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ............................................................................................................................. 36 

13 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE .............................................................................................................................. 37 

14 EU DECLARATION OF CONFORMITY ............................................................................................................. 38 

 

 
  



CZ 

3 
 

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 elektrickými 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 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. 

 

2.1 Souhrn důležitých upozornění 
 

 

− Zapojení na napětí podle štítkových údajů 

− Ponorné čerpadlo může být používáno pouze se všemi kryty dodávanými výrobcem. 

− Neopravovat čerpadlo za provozu nebo pod tlakem čerpané kapaliny. 

− Dbát na správný smysl otáčení. 

− Zajistit, aby při opravách čerpacího soustrojí či zařízení nemohla neoprávněná osoba spustit hnací 

motor 

− Dbát, aby zásahy do elektrického vybavení včetně připojení na síť prováděla jen osoba odpovídající 

odbornou způsobilostí v elektrotechnice. 

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

− Ponorné čerpadlo se nesmí přenášet,  je-li pod napětím. 

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

− Při jakékoli nečekané události, čerpadlo odpojit od přívodu elektrického proudu (porušená izolace 

kabelů atd…). 

− Čerpadlo provozujte jen pod vodou – nesmí běžet na sucho. 

− Před zapnutím zkontrolujte elektrický systém a jištění. 

− Chraňte místa elektrického a mechanického nebezpečí před přístupem. 

− Maximální teplota vody je +35 °C 

− Motor okamžitě vypněte, v případě: 

• hrozícího běhu na sucho 

− Před použitím si pečlivě pročtěte tento návod k obsluze a uchovejte jej pro budoucí použití. 

POZOR! S čerpadlem nikdy nemanipulujte taháním za přívodní kabel. Použijte vhodné 

nerezové nebo nylonové lanko pro uchycení čerpadla. 

 

2.2 Nesprávné použití 
 

Ponorné čerpadlo není určeno pro čerpání hořlavin, ropných produktů či jinak nebezpečných kapalin 

a do prostředí s nebezpečím výbuchu. Není také vhodné pro použití v plaveckých bazénech, 

čistících ani servisních provozech. 

 

Upozornění 

1. Prosím, přečtěte si instrukční příručku před provozováním čerpadla. 

2. Vodič, označený barevnou kombinací zelená/žlutá, se bezpečně uzemní.  

3. Prosím, před použitím instalujte elektrickou řídicí jednotku. 

4. Je-li nutná údržba čerpadla, mělo by se nejprve vypnout elektrické napájení, potom vytáhnout 

zástrčku. 

5. Během provozu čerpadla se nesmí ve vodě v pracovním okruhu  mýt, plavat a pást domácí zvířata. 

6. Je přísně zakázáno používat kabel jako závěsné zařízení. 

7. Je přísně zakázáno používat ponorné čerpadlo nasucho. 
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8. Při úniku maziv se může objevit znečištění kapaliny. 

9. Čerpadlo se má napájet pomocí proudového chrániče (RCD), u něhož jmenovitý zbytkový vybavovací 

proud nepřesahuje 30 mA 

Mezinárodní normy (ČSN): 

IEC 60335-1 (ČSN EN 60335-1 ed. 3) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost 

- Část 1: Obecné požadavky 

IEC 60335-2-41 (ČSN EN 60335-2-41 ed. 2) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - 

Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla 

Instrukční knížka se používá, aby pomáhala uživateli při montáži, nastavení a zkoušení ponorného 

čerpadla 

 

3 Stručný úvod a konstrukce 
 

Vícestupňové ponorné čerpadlo pro hluboké studny sestává z vícestupňového čerpadla pro hluboké 

studny, jednofázového ponorného motoru, pevné spojky a hřídelového těsnění. Vícestupňové 

čerpadlo je umístěné na vrchu motoru. Vodou mazané vodicí ložisko je v čerpadle. Hřídel čerpadla 

je s hřídelem motoru spojený spojkou. Ventil chráněný proti písku je uchycen ve výtlačné komoře, aby se 

zabránilo vniknutí písku, když se čerpadlo zastaví. Mechanické těsnění obou čel je na hřídeli motoru 

jednofázovém. Startér je vybaven tepelnou ochranou pro bezpečný provoz motoru. 

 

4 Podmínky aplikace 
 
Při používání vodního čerpadla se musí dodržet následující podmínky: 

• Musí se používat v souladu se zákony. 

• Čerpadlo se používá pro malý průměr studny. Rozšířené použití je v místech s nízkou vodní hladinou, 

vysokým výtlakem  a velkou vzdáleností pro odebírání vody. 

• Tato čerpadla jsou doporučena pro čerpání čisté vody a chemicky neagresivních kapalin. 

• Nejsou vhodná pro čerpání hořlavých kapalin nebo pro provozování na místech, kde je nebezpečí 

exploze. 

• Při skladování nepokládejte na vršek těžké věci nebo jiné bedny. 

• Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost pro případ nehody nebo poškození z důvodu nedbalosti 

nebo nedodržení pokynů popsaných v této příručce nebo za podmínek, které se liší od těch, které 

jsou vyznačené na výkonovém štítku. Také odmítá veškerou zodpovědnost za poškození způsobená 

nesprávným používáním vodního čerpadla. 

 

5 Štítek čerpadla 
Ilustrační štítek 

n. = výrobní číslo 

Qmax = maximální průtok 

Hmax = maximální výtlačná výška 

MaxTemp = maximální teplota čerpané kapaliny 

Max Depth = maximální hloubka ponoru 

P2 = výstupní výkon motoru 

In = maximální vstupní proud 

Weight = hmotnost čerpadla 

RPM = počet otáček motoru za minutu 

IP = stupeň krytí 
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6 Rozsah aplikace 
 

Čerpané médium je čistá voda, jejíž teplota je nižší než 35 °C nebo jiné kapaliny se stejnými 

fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi jako má voda, nekorozivní, pH mezi 6,8-8. 

Obsah pevných částic ve vodě by měl být vyšší než 0,1% (kvalitativní podíl) a s průměrem menším než 0,2 

mm. 

Ponorné čerpadlo se nemá používat v plaveckých bazénech. 

 

7 Pokyny pro instalaci a provoz 
 

 

• Instalace může být poměrně složitý proces. Proto ji smí provádět pouze kvalifikované a oprávněné 

osoby. 

• Upozornění: Během instalace aplikujte všechny bezpečnostní předpisy vydané oprávněnými orgány 

a vždy používejte zdravý rozum. 

• Před instalací vodního čerpadla zkontrolujte, že elektrická síť je uzemněná a odpovídá předpisům. 

• Nepodceňujte riziko utonutí, pokud se instalace musí provádět ve studni o určité hloubce. 

• Přesvědčte se, že nejsou přítomné žádné toxické výtoky nebo škodlivé plyny v atmosféře. 

• Pokud instalace zahrnuje svařování, proveďte všechna nutná opatření, aby se zabránilo explozi. 

• Zkontrolujte, že ve studni není písek ani jiné usazeniny a že je dostatečně velká, aby se čerpadlo 

mohlo spustit dolů a vytáhnout nahoru. 

• Upozornění: Máte-li jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti čerpadla, nepoužívejte je. 

 

7.1 Kontrola čerpadla 
 

 

• Rozbalte a zkontrolujte, zda je v nepoškozeném stavu. 

• Zkontrolujte jmenovité hodnoty na výkonovém štítku, zda se k sobě hodí motor a čerpadlo, a zda jsou 

tyto v dobrém stavu. 

• Zkontrolujte, zda se hřídel čerpadla volně otáčí. 

• Nejprve zkontrolujte výkonový štítek čerpadla, zda odpovídá požadavkům a podmínkám aplikace 

před instalací. 

 

7.2 Kontrola motoru 
 

 

• Nejprve zkontrolujte model, výkon (HP nebo kW), napětí, fáze a frekvenci na výkonovém štítku, které 

by měly odpovídat požadavkům uvedeným ve vaší objednávce. 

• Zkontrolujte svodový kabel motoru, zda je uchycen a zda je v dobrém stavu. 

• Použijte DC megaohmmetr při 500 nebo 1000 volt-ampérech pro změření izolačního odporu pro 

každý svod k základové desce motoru. Izolační odpor by měl být nejméně 20 megaohmů, což je pro 

motor, ale ne pro svodový kabel. 

• Do záznamového listu si zapište model motoru, výkon (HP nebo kW), napětí, kód a sériové číslo. 
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7.3 Stav studny 
 

Studna, kde je instalované ponorné vícestupňové čerpadlo pro hluboké studny, by měla být přímá, 

s určitou mezerou mezi největším vnějším průměrem čerpadla a vnitřním stěnou studny. Zajistěte, 

aby se čerpadlo pracující ve vyhrazené hloubce nemohlo dotýkat stěny studny. 

 

7.4 Kabel 
 

• Kabel by měl být vhodný pro používání ve vodě a jeho velikost musí snést motorový proud. Kabel 

podle místních norem. Aby se udrželo napětí sítě, nesmí délka kabelu přesáhnout délku stanovenou 

výrobcem motoru. 

• Je-li zdroj napájení daleko, měl by se použít větší průměr kabelu. Izolační odpor vinutí statoru motoru 

by měl být vyšší než 5 megaohmů. 

• Nejprve zavěste a pevně uchyťte čerpadlo, potom nainstalujte ochranné těsnění na konec 

elektrického kabelu a připojte uzemnění zemnicím vodičem. Vodič označený barevnou kombinací 

zelená/žlutá bude bezpečně uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem (konektor 

označený jako uzemnění). 

• Upevněte napájecí kabel k výtlačnému potrubí tak, aby se nemohl zkroutit. Umožněte prodloužení 

výtlačného potrubí ponecháním malého průvěsu mezi úchyty. 

• Při provádění připojení zkontrolujte, zda je účinný zemnicí okruh. 

• Zemnicí vodič musí být delší než živé vodiče a musí to být první vodič, který se připojí při přípravě 

čerpadla, a poslední, který se odpojí při demontáži. 

 

7.5 Spouštěcí regulátor 
 

Každý jednofázový třívodičový motor by měl být vybaven řídicí skříňkou. 

Zkontrolujte, že údaje na výkonovém štítku odpovídají garantovaným údajům. 

Podle standardu se řídicí skříňka skládá z kondenzátoru, který poskytuje jednofázové napájení, 

dvoufázového vypínače a nadproudové pojistky. 

Zkontrolujte instalaci elektrického vybavení a řídicí skříňky, které by mělo být podle bezpečnostních 

pravidel a požadavků na motor, včetně velikosti pojistky nebo jističe a nadproudové ochrany, vše z kovu, 

potrubí a řídicí skříňky, propojené zemnicím vodičem napájení, aby se zabránilo úrazu elektrickým 

proudem, podle zákonných bezpečnostních předpisů, jak národních, tak regionálních. 

Rozepne-li se nadproudová pojistka, před opětovným spuštěním zkontrolujte napřed příčinu. 

Upozornění: Je na zodpovědnosti instalujícího, aby provedl připojení v souladu s předpisy platnými v zemi 

instalace. 

 

7.6 Instalace čerpadla/motoru 
 

 

• Není-li čerpadlo spojeno s motorem, zkontrolujte instalační povrch jak motoru, tak čerpadla, zda není 

znečištěný, lakovou vrstvu, zda je neporušená. 

• Spojte čerpadlo dohromady s motorem, přiložte kontaktní plochy k sobě, stejnoměrně utáhněte 

šrouby, matice atd. dokud nedosáhnete předpisu výrobce. 

• Spojte svod motoru s kabelovou spojkou napájecího kabelu pomocí cínu nebo zalisováním. Věnujte 

pozornost izolaci, kde můžete použít vodovzdornou lepicí pásku nebo smršťovací hadici podle 

instalačních požadavků jak motoru, tak i čerpadla. 
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• Položte ochranný kryt svodu čerpadla na svod motoru. Při sestavování nebo instalaci čerpadla 

neprořízněte nebo nevytlačte kabel. 

• Zkontrolujte hřídel čerpadla, jestli není přístupný na dotyk. Hřídel by se měl otáčet volně.  

• Použijte plastové nebo pryžové potrubí, které dostatečnou silou upevní kabel na výstupním 

vodovodním potrubí v intervalu 3 metry (10 stop). 

• Utáhněte všechny trubkové spoje co možná nejvíce, abyste zabránili uvolnění kvůli točivému 

momentu motoru. 

• Čerpadlo se může instalovat buď pomocí kovového potrubí (které se může použít pro podporu 

čerpadla), nebo pružného potrubí. 

• V případě pružného potrubí se musí čerpadlo zavěsit na závěsné zařízení, které nezhorší svoje 

vlastnosti ani po delší době. Závěsné zařízení provlékněte dvěma oky na víku. 

• Zkontrolujte čerpadlo, motor, kabel nebo připojení do zásuvky, zda jsou v dobrém stavu. Všechny 

připojené šrouby musí být utažené. 

• Po připojení k elektrické síti by měl být motor několik sekund v nečinnosti, aby se mohlo zkontrolovat 

čerpadlo, zda je správně připravené pro spuštění a provoz a zda má správný směr otáčení. 

 

7.7 Provoz 
 

 

• Zkontrolujte všechny spoje vodního potrubí, abyste zajistili, že voda nebude prosakovat potrubím a 

na žádné elektrické součásti. 

• Zkontrolujte opět nadproudovou ochranu jednofázového nebo třífázového řízení, zda je podle 

požadavků. 

• Spusťte čerpadlo a zkontrolujte hodnotu proudu a stav vody vytlačované čerpadlem. Je-li pod 

normálním stavem, nechte čerpadlo dále běžet, dokud není voda čistá a volně vytékající. Je-li objem 

menší při používání třífázového motoru, může motor běžet obráceně, protože je zaměněné pořadí 

fází. V tom případě nejprve vypněte napájení, potom zaměňte dva vodiče motoru mezi sebou, aby se 

změnil směr otáčení. 

• Při připojování třífázového motoru postupujte podle instrukční knížky výrobce. Průměrná hodnota 

vyvážení proudu má být do 5%, pokud hodnota překročí 5%, nebalancovaný proud zvýší příliš teplotu 

motoru, nadproudová pojistka vypne a sníží se životnost motoru. 

• Zkontrolujte, zda je spuštění, provoz a zastavení motoru bez kolísání charakteristik a vzniku vodních 

rázů. 

• Po spuštění nechte čerpadlo běžet alespoň 15 minut, abyste zkontrolovali výstup čerpadla, vstup 

motoru, nejnižší hladinu vody a jiné charakteristiky. Vše uvedené výše musí být stabilní a podle 

stanovených podmínek. 

• Zkontrolujte výkon čerpadla, zda je kapacita čerpadla 0,7～1,2 jmenovitého rozsahu, pokud ne, 

čerpadlo pracuje v nenormálních podmínkách, takže motor se bude přehřívat nebo se dokonce spálí. 

• Pokud odhalíte nějaké nepravidelné jevy jako jsou nenormální zvuky, nedostatek vody nebo 

nesouvislý proud, zastavte ihned motor a zjistěte příčiny, musíte dávat pozor na hladinu vody při běhu 

čerpadla, vodní hladina nesmí klesnout pod úroveň čerpadla. Musíte zabezpečit čerpadlo proti mrazu 

a zabránit prasknutí tělesa čerpadla vlivem mrazu, když teplota klesne pod 4 °C.  

• Zajistěte, aby se nikdo nemyl, neplaval nebo aby se nepásla domácí zvířata ve vodě v okruhu 

přibližně dva čtvereční metry. Je přísně zakázáno dotýkat se rukama čerpadla, které je pod napětím, 

aby se předešlo úrazu  
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8 Údržba 
 

 

• Dříve, než budete cokoliv dělat na čerpadle, odpojte systém, vytáhněte ze zásuvky atd., zajistěte, aby 

nebyla žádná s potenciálně nebezpečným zařízením. 

• Čerpadla nevyžadují žádnou údržbu, pokud se provádějí následující preventivní opatření: 

• Kde je riziko zamrznutí nebo čerpadlo není dostatečně ponořené, mělo by se čerpadlo vytáhnout z 

vody, vyprázdnit a uložit na suchém místě. Maximální ponor čerpadla je 40m. 

• Nenechávejte čerpadlo dlouho ponořené, pokud se nepoužívá, nechte je chvíli běžet v čisté vodě, 

aby se opláchl vnitřek i vnější povrch čerpadla, potom je uložte do místnosti s dobrým větráním. 

• Když se čerpadlo zastaví kvůli nějakým problémům, vypněte napájení a zjistěte příčiny. Po odstranění  

problémů se může čerpadlo opět spustit. 

• Pokud se nějaké problémy objeví na čerpadle nebo na motoru, opravu smí provádět pouze 

kvalifikovaní technici nebo zašlete čerpadlo do oddělení údržby naší společnosti, v opačném případě 

nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 

• Doporučuje se periodicky kontrolovat následující: Stav kabelů a ok, zejména jejich uchycení. 

 

9 Problémy a jejich řešení 
 

Problém Příčina Řešení 

Nečerpá se voda 

1. Napětí sítě je příliš nízké 
1. Upravte napájecí napětí a počkejte, až se napětí 
ustálí, potom spusťte čerpadlo 

2. Otevřený obvod 2. Zjistěte příčinu a odstraňte ji 

3. Zablokované oběžné kolo 3. Demontujte čerpadlo a vyčistěte oběžné kolo 

4. Přerušený kabel nebo opotřebený spínač a 
zástrčka 

4. Vyměňte za nový 

5. Kabel má zkratovanou fázi 5. Zkontrolujte spínač, ovládací panel a kabel 

6. Vinutí statoru je spálené 
6. Zašlete do oddělení údržby pro výměnu statorového 
vinutí 

Nedostatek kapacity 

1. Síťka filtru je ucpaná 1. Síťku filtru vyčistěte 

2. Třífázový motor se točí obráceným směrem 2. Správně zapojte síťový kabel správným směrem 

3. Oběžné kolo je opotřebované 3. Vyměňte za nové oběžné kolo 

4. Rotor klecového vinutí je porouchaný 4. Zašlete do oddělení údržby pro výměnu nového rotoru 

Motor se přehřívá 

1. Výkon je příliš velký, dopravní výška je příliš nízká 1. Nastavte škrticí ventil, aby se snížil výkon 

2. Nadměrné opotřebení oběžného kola, které je 
ucpané cizím materiálem 

2. Odstraňte cizí materiál 

3. Napětí je příliš nízké 
3. Seřiďte napětí nebo vyčkejte, dokud není napětí 
stabilní, potom spusťte motor 

4. Kabel je příliš dlouhý nebo je jeho kvalita špatná 4. Vyměňte za správný průměr a kvalitní kabel 

5. Motor zvlhnul 5. Vysušte motor 

6. Ložiska motoru jsou opotřebená 6. Vyměňte za nová ložiska 

Vinutí statoru je 
spálené 

1. Špatné připojení zemnicího vodiče nebo 
přerušený kabel 

Odešlete čerpadlo do oddělení údržby 
naší společnosti pro výměnu statorového vinutí 

2. Těsnění je opotřebované a vniknutí vody 
těsněním 

způsobí zkrat 

3. Čerpadlo je přetíženo 

4. Mechanická část je zablokovaná 

5. Kabel je poškozený a vinutí zvlhlo 

6. Spínač čerpadla je poškozený a motor má 

zkratovanou fázi 

7. Čerpadlo je zasaženo bleskem 

Spouštěcí regulátor pro jednofázový motor  série QK101～QK102～QK103. 
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Technická data: 

 

 

• Spouštěcí regulátor jednofázového motoru 

o Jednofázový motor pracující s kondenzátorem je vybaven externím kondenzátorem a 

nadproudovou pojistkou ve spouštěcím regulátoru, který může automaticky přerušit napájení 

(manuální obnovení), když je motor přetížen.    

• Funkce výrobku 

o Chránit proti zkratu 

o Chránit proti nadproudu 

• Metoda ovládání 

o Manuální ovládání 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA ROZMĚRŮ KABELU VE STUDNI 

 

Následující tabulka ukazuje maximální délku od  startéru motoru k čerpadlu ve studni. 

Jednofázový ponorný motor ve studni, pracující s kondenzátorem. 

Používá-li se pro start motoru zapojení hvězda-trojúhelník, proud se sníží na √3  (Ix0.58),  takže délka kabelu 

se může zvětšit na √3   (Lx1.73) údajů v tabulce. 

Například je-li ve skutečnosti proud ponorného čerpadla o 10% menší než zátěžový proud, délka kabelu 

může být o 10 % menší než údaje v tabulce. 

Typ 
Jednofázový 
230V  - 50Hz 

Motor Kondenzátor Jistič 

Výkon 
Proud 
Max 

450V Proud 

(kW) HP A μF A 

QK101 

0,37 0,5 2,9 18 4 

0,55 0,75 4,2 25 5 

0,75 1 5,4 30 6 

1,1 1,5 7,7 35 8 
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Aby se co nejvíce snížily provozní ztráty může se zvýšit vybraný průřez oproti průřezu uvedenému v tabulce. 

Zejména ve stavu, kdy je provozní napětí nižší než jmenovité napětí. 

 

220V～/50Hz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost kW In(A) 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 

4” 

0,37 4 111 185 295 --- --- 

0,55 5,8 80 133 211 315 --- 

0,75 7,5 58 96 153 229 377 

1,1 7,3 48 79 127 190 316 

1,5 10,2 34 57 92 137 228 

2,2 14 --- 43 68 102 169 
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380V～/50Hz: 

 

Schéma elektrického zapojení jednofázových motorů 

 

 

Velikost kW In(A) 
1,5 

mm2 
2,5 

mm2 
4 mm2 6 mm2 

10 
mm2 

16  
mm2 

25  
mm2 

35  
mm2 

4” 

0,37 1,4 768 --- --- --- --- --- --- --- 

0,55 2,2 489 811 --- --- --- --- --- --- 

0,75 2,3 416 691 --- --- --- --- --- --- 

1,1 3,4 281 467 744 --- --- --- --- --- 

1,5 4,2 219 363 579 862 --- --- --- --- 

2,2 5,5 153 254 405 605 997 --- --- --- 

6” 

3 7,9 113 188 300 447 736 --- --- --- 

4 9,6 89 147 235 350 578 909 --- --- 

5,5 13,6 66 109 174 260 427 671 --- --- 

7,5 17,6 49 81 130 193 319 501 746 --- 

9,2 21,8 --- 65 103 154 254 400 611 833 

11 24,8 --- 56 89 133 219 345 526 719 

15 34 --- --- 66 98 161 254 729 974 

18,5 42 --- --- --- 80 132 317 317 432 
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1 Symboly 
 

V návode na obsluhu sú uvedené nasledujúce symboly, ktorých účelom je uľahčiť pochopenie uvedenej 

požiadavky.  

 

Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia zariadenia a ohrozenie 

bezpečnosti osôb. 

 

V prípade nedodržania pokynov či výstrah spojených s elektrickým zariadením hrozí riziko 

poškodenia zariadenia alebo ohrozenie bezpečnosti osôb. 

 

Poznámky a výstrahy pre správnu obsluhu zariadenia a jeho častí. 

 

Úkony, ktoré môže vykonávať prevádzkovateľ zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný sa 

zoznámiť s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu. Potom je zodpovedný za vykonávanie bežnej 

údržby na zariadení. Pracovníci prevádzkovateľa sú oprávnení vykonávať bežné úkony údržby. 

 

Úkony, ktoré musia vykonávať kvalifikovaný elektrotechnik. Špecializovaný technik, oprávnený 

vykonávať opravy elektrických zariadení, vrátane údržby. Títo elektrotechnici musí mať oprávnenie 

pracovať s elektrickými zariadeniami. 

 

Úkony, ktoré musia vykonávať kvalifikovaný elektrotechnik. Špecializovaný technik, ktorý disponuje 

schopnosťami a kvalifikáciou pre inštaláciu zariadení za bežných prevádzkových podmienok a pre 

opravu elektrických i mechanických prvkov zariadení pri údržbe. Elektrotechnik musí byť schopný 

vykonať jednoduché elektrické a mechanické úkony spojené s údržbou zariadení. 

 

Upozorňuje na povinnosť používať osobné ochranné pracovné prostriedky. 

 

Úkony, ktoré sa smú vykonávať len na zariadení, ktoré je vypnuté a odpojené od napájania. 

 

Úkony, ktoré sa vykonávajú na zapnutom zariadení. 

 
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento výrobok a žiadame Vás pred uvedením do prevádzky o 

prečítanie tohto Návodu pre montáž a obsluhu.  
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2 Bezpečnosť 
 

Čerpací agregát popr. zariadenie smú inštalovať a opravovať len osoby pre tieto práce užívateľom 

určené, majúce príslušnú kvalifikáciu a poučené o prevádzkových podmienkach a zásadách 

bezpečnosti práce. 

 

2.1 Súhrn dôležitých upozornení 

 
 

− Zapojenie na napätie podľa štítkových údajov. 

− Ponorné čerpadlo môže byť používané len so všetkými krytmi dodávanými výrobcom. 

− Neopravovať čerpadlo počas prevádzky alebo pod tlakom čerpanej kvapaliny. 

− Dbať na správny zmysel otáčania. 

− Zaistiť, aby pri opravách čerpacieho agregátu či zariadenia nemohla neoprávnená osoba spustiť 

hnací motor. 

− Dbať, aby zásahy do elektrického vybavenia vrátane pripojenia na sieť vykonávala len osoba 

zodpovedajúca odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike. 

− Všetky skrutkové spoje musia byť poriadne dotiahnuté a zaistené proti uvoľneniu. 

− Ponorné čerpadlo sa nesmie prenášať, ak je pod napätím. 

− Je zakázané používať toto zariadenie pre prácu s horľavými alebo škodlivými kvapalinami. 

− Pri akejkoľvek nečakanej udalosti, čerpadlo odpojiť od prívodu elektrického prúdu (porušená izolácia 

káblov atď…). 

− Čerpadlo prevádzkujte len pod vodou – nesmie bežať na sucho. 

− Pred zapnutím skontrolujte elektrický systém a istenie. 

− Chráňte miesta elektrického a mechanického nebezpečenstva pred prístupom. 

− Maximálna teplota vody je +35 °C. 

− Motor okamžite vypnite, v prípade: 

• hroziaceho behu na sucho 

− Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho pre budúce použitie. 

POZOR! S čerpadlom nikdy nemanipulujte ťahaním za prívodný kábel. Použite vhodné 

nerezové alebo nylónové lanko pre uchytenie čerpadla. 

 

2.2 Nesprávne použitie 

 
Ponorné čerpadlo nie je určené pre čerpanie horľavín, ropných produktov či inak nebezpečných 

kvapalín a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Nie je tiež vhodné pre použitie v plaveckých 

bazénoch, čistiacich ani servisných prevádzkach. 

 

Upozornenie 

1. Prosím, prečítajte si inštrukčnú príručku pred prevádzkovaním čerpadla. 

2. Vodič, označený farebnou kombináciou zelená/žltá, sa bezpečne uzemní.  

3. Prosím, pred použitím inštalujte elektrickú riadiacu jednotku. 

4. Ak je nutná údržba čerpadla, malo by sa najskôr vypnúť elektrické napájanie, potom vytiahnuť 

zástrčku. 

5. Počas prevádzky čerpadla sa nesmú vo vode v pracovnom okruhu umývať, plávať a pásť domáce 

zvieratá. 
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6. Je prísne zakázané používať kábel ako závesné lano. 

7. Je prísne zakázané používať ponorné čerpadlo na sucho. 

8. Pri úniku mazív sa môže objaviť znečistenie kvapaliny. 

9. Čerpadlo sa má napájať pomocou prúdového chrániča (RCD), pri ktorom menovitý zostatkový 

vybavovací prúd nepresahuje 30 mA. 

 

Medzinárodné štandardy: 

IEC 60335-1 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť - Časť 1: Všeobecné 

požiadavky 

IEC 60335-2-41 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť - Časť 2-41: 

Zvláštne požiadavky na čerpadlá 

Inštrukčná knižka sa používa, aby pomáhala užívateľovi pri montáži, nastavení a skúšaní ponorného 

čerpadla. 

 

3 Stručný úvod a konštrukcia 
 

Viacstupňové ponorné čerpadlo pre hlboké studne pozostáva z viacstupňového čerpadla pre hlboké 

studne, jednofázového ponorného motora, pevnej spojky a hriadeľového tesnenia. Viacstupňové 

čerpadlo je umiestnené na vrchu motora. Vodou mazané vodiace ložisko je v čerpadle. Hriadeľ 

čerpadla je s hriadeľom motora spojený spojkou. Ventil chránený proti piesku je uchytený vo výtlačnej 

komore, aby sa zabránilo vniknutiu piesku, keď sa čerpadlo zastaví. Mechanické tesnenie oboch čiel je na 

hriadeli jednofázového motora. Štartér je vybavený tepelnou ochranou pre bezpečnú prevádzku motora. 

 

4 Podmienky aplikácie 
 
Pri používaní vodného čerpadla sa musia dodržať nasledujúce podmienky: 

 

• Musí sa používať v súlade so zákonmi. 

• Čerpadlo sa používa pre malý priemer studne. Rozšírené použitie je v miestach s nízkou vodnou 

hladinou, vysokým výtlakom a veľkou vzdialenosťou pre odoberanie vody. 

• Tieto čerpadlá sú odporúčané pre čerpanie čistej vody a chemicky neagresívnych kvapalín. 

• Nie sú vhodné pre čerpanie horľavých kvapalín alebo pre prevádzkovanie na miestach, kde je 

nebezpečenstvo explózie. 

• Pri skladovaní nepokladajte na vrch ťažké veci alebo iné debny. 

• Výrobca odmieta všetku zodpovednosť pre prípad nehody alebo poškodenia z dôvodu nedbalosti 

alebo pri nedodržaní pokynov popísaných v tejto príručke alebo za podmienok, ktoré sa líšia od tých, 

ktoré sú vyznačené na výkonovom štítku. Tiež odmieta všetku zodpovednosť za poškodenie 

spôsobené nesprávnym používaním vodného čerpadla. 
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5 Štítok čerpadla 
Ilustračný štítok 

n. = výrobné číslo 

Qmax = maximálny prietok 

Hmax = maximálna výtlačná výška 

MaxTemp = maximálna teplota čerpanej kvapaliny 

Max Depth = maximálna hĺbka ponoru 

P2 = výstupný výkon motora 

In = maximálny vstupný prúd 

Weight = hmotnosť čerpadla 

RPM = počet otáčok motora za minútu 

IP = stupeň krytia 

 

 

6 Rozsah aplikácie 
 

Čerpané médium je čistá voda, ktorej teplota je nižšia ako 35 °C alebo iné kvapaliny s rovnakými 

fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami ako má voda, nekorozívne, pH medzi 6,8-8. 

Obsah pevných častíc vo vode by mal byť vyšší ako 0,1% (kvalitatívny podiel) a s priemerom menším 

ako 0,2 mm. 

Ponorné čerpadlo sa nemá používať v plaveckých bazénoch. 

 

7 Pokyny pre inštaláciu a prevádzku 
 

 

 

• Inštalácia môže byť pomerne zložitý proces. Preto ju smú vykonávať len kvalifikované a oprávnené 

osoby. 

• Upozornenie: Počas inštalácie aplikujte všetky bezpečnostné predpisy vydané oprávnenými orgánmi 

a vždy používajte zdravý rozum. 

• Pred inštaláciou vodného čerpadla skontrolujte, že elektrická sieť je uzemnená a zodpovedá 

predpisom. 

• Nepodceňujte riziko utopenia, pokiaľ sa inštalácia musí vykonávať v studni s určitou hĺbkou. 

• Presvedčte sa, že nie sú prítomné žiadne toxické výtoky alebo škodlivé plyny v atmosfére. 

• Pokiaľ inštalácia zahŕňa zváranie, vykonajte všetky nutné opatrenia, aby sa zabránilo explózii. 

• Skontrolujte, že v studni nie je piesok ani iné usadeniny a že je dostatočne veľká, aby sa čerpadlo 

mohlo spustiť dole a vytiahnuť hore. 

• Upozornenie: Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti čerpadla, nepoužívajte ho. 
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7.1 Kontrola čerpadla 
 

 

 

• Rozbaľte a skontrolujte, či je v nepoškodenom stave. 

• Skontrolujte menovité hodnoty na výkonovom štítku, či sa k sebe hodí motor a čerpadlo, a či sú tieto 

v dobrom stave. 

• Skontrolujte, či sa hriadeľ čerpadla voľne otáča. 

• Najskôr skontrolujte výkonový štítok čerpadla, či zodpovedá požiadavkám a podmienkam aplikácie 

pred inštaláciou. 

 

7.2 Kontrola motora 
 

 

• Najskôr skontrolujte model, výkon (HP alebo kW), napätie, fázu a frekvenciu na výkonovom štítku, 

ktoré by mali zodpovedať požiadavkám uvedeným vo vašej objednávke. 

• Skontrolujte zvodový kábel motora, či je uchytený a či je v dobrom stave. 

• Použite DC megaohmmeter pri 500 alebo 1000 volt-ampéroch pre zmeranie izolačného odporu pre 

každý zvod k základovej doske motora. Izolačný odpor by mal byť najmenej 20 megaohmov, čo je 

pre motor, ale nie pre zvodový kábel. 

• Do záznamového listu si zapíšte model motora, výkon (HP alebo kW), napätie, kód a sériové číslo. 

 

7.3 Stav studne 
 

Studňa, kde je inštalované ponorné viacstupňové čerpadlo pre hlboké studne, by mala byť priama, 

s určitou medzerou medzi najväčším vonkajším priemerom čerpadla a vnútornou stenou studne. 

Zaistite, aby sa čerpadlo pracujúce vo vyhradenej hĺbke nemohlo dotýkať steny studne. 

 

7.4 Kábel 
 

• Kábel by mal byť vhodný pre používanie vo vode a jeho veľkosť musí zniesť motorový prúd. Kábel 

podľa miestnych noriem. Aby sa udržalo napätie siete, nesmie dĺžka kábla presiahnuť dĺžku 

stanovenú výrobcom motora. 

• Ak je zdroj napájania ďaleko, mal by sa použiť väčší priemer kábla. Izolačný odpor vinutia statora 

motora by mal byť vyšší ako 5 megaohmov. 

• Najskôr zaveste a pevne uchyťte čerpadlo, potom nainštalujte ochranné tesnenie na koniec 

elektrického kábla a pripojte uzemnenie uzemňovacím vodičom. Vodič označený farebnou 

kombináciou zelená/žltá bude bezpečne uzemnený, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom 

(konektor označený ako uzemnenie). 

• Upevnite napájací kábel k výtlačnému potrubiu tak, aby sa nemohol skrútiť. Umožnite predĺženie 

výtlačného potrubia ponechaním malého previsu medzi úchytmi. 

• Pri vyhotovení pripojenia skontrolujte, či je účinný uzemňovací okruh. 

• Uzemňovací vodič musí byť dlhší ako živé vodiče a musí to byť prvý vodič, ktorý sa pripojí pri príprave 

čerpadla, a posledný, ktorý sa odpojí pri demontáži. 
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7.5 Spúšťací regulátor 
 

Každý jednofázový trojvodičový motor by mal byť vybavený riadiacou skrinkou. 

Skontrolujte, že údaje na výkonovom štítku zodpovedajú garantovaným údajom. 

Podľa štandardu sa riadiaca skrinka skladá z kondenzátora, ktorý poskytuje jednofázové 

napájanie, dvojfázového vypínača a nadprúdovej poistky. 

Skontrolujte inštaláciu elektrického vybavenia a riadiacej skrinky, ktorá by mala byť podľa bezpečnostných 

pravidiel a požiadaviek na motor, vrátane veľkosti poistky alebo ističa a nadprúdovej ochrany, všetko z 

kovu, potrubie a riadiace skrinky, prepojené uzemňovacím vodičom napájania, aby sa zabránilo úrazu 

elektrickým prúdom, podľa zákonných bezpečnostných predpisov, ako národných, tak regionálnych. 

Ak sa rozopne nadprúdová poistka, pred opätovným spustením skontrolujte najskôr príčinu. 

Upozornenie: Je na zodpovednosti inštalujúceho, aby vykonal pripojenie v súlade s predpismi platnými v 

krajine inštalácie. 

 

7.6 Inštalácia čerpadla/motora 
 

 

• Ak nie je čerpadlo spojené s motorom, skontrolujte inštalačný povrch ako motora, tak čerpadla, či nie 

je znečistený, lakovú vrstvu, či je neporušená. 

• Spojte čerpadlo dokopy s motorom, priložte kontaktné plochy k sebe, rovnomerne utiahnite skrutky, 

matice atď. dokiaľ nedosiahnete predpis výrobcu. 

• Spojte zvod motora s káblovou spojkou napájacieho kábla pomocou cínu alebo zalisovaním. Venujte 

pozornosť izolácii, kde môžete použiť vodovzdornú lepiacu pásku alebo zmršťovaciu hadicu podľa 

inštalačných požiadaviek ako motora, tak aj čerpadla. 

• Položte ochranný kryt zvodu čerpadla na zvod motora. Pri nastavovaní alebo inštalácii čerpadla 

neprerežte alebo nevytlačte kábel. 

• Skontrolujte hriadeľ čerpadla, ak nie je prístupný na dotyk. Hriadeľ by sa mal otáčať voľne.  

• Použite plastové alebo gumové potrubie, ktoré dostatočnou silou upevní kábel na výstupnom 

vodovodnom potrubí v intervale 3 metre (10 stôp). 

• Utiahnite všetky rúrové spoje čo možno najviac, aby ste zabránili uvoľneniu kvôli točivému momentu 

motora. 

• Čerpadlo sa môže inštalovať buď pomocou kovového potrubia (ktoré sa môže použiť pre podporu 

čerpadla), alebo pružného potrubia. 

• V prípade pružného potrubia sa musí čerpadlo zavesiť na závesné zariadenie, ktoré nezhorší svoje 

vlastnosti ani po dlhšej dobe. Závesné zariadenie prevlečte dvoma okami na veku. 

• Skontrolujte čerpadlo, motor, kábel alebo pripojenie do zásuvky, či sú v dobrom stave. Všetky 

pripojené skrutky musia byť utiahnuté. 

• Po pripojení k elektrickej sieti by mal byť motor niekoľko sekúnd v nečinnosti, aby sa mohlo 

skontrolovať čerpadlo, či je správne pripravené pre spustenie a prevádzku a či má správny smer 

otáčania. 

 

7.7 Prevádzka 
 

 

• Skontrolujte všetky spoje vodného potrubia, aby ste zaistili, že voda nebude presakovať potrubím a 

na žiadne elektrické súčasti. 

• Skontrolujte opäť nadprúdovú ochranu jednofázového alebo trojfázového riadenia, či je podľa 

požiadaviek. 
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• Spusťte čerpadlo a skontrolujte hodnotu prúdu a stav vody vytlačovanej čerpadlom. Ak je pod 

normálnym stavom, nechajte čerpadlo ďalej bežať, dokiaľ nie je voda čistá a voľne vytekajúca. Ak je 

objem menší pri používaní trojfázového motora, môže motor bežať obrátene, pretože je zamenené 

poradie fáz. V tom prípade najskôr vypnite napájanie, potom zameňte dva vodiče motora medzi 

sebou, aby sa zmenil smer otáčania. 

• Pri pripájaní trojfázového motora postupujte podľa inštrukčnej knižky výrobcu. Priemerná hodnota 

vyváženia prúdu má byť do 5%, pokiaľ hodnota prekročí 5%, nebalansovaný prúd zvýši príliš teplotu 

motora, nadprúdová poistka vypne a zníži sa životnosť motora. 

• Skontrolujte, či je spustenie, prevádzka a zastavenie motora bez kolísania charakteristík a vzniku 

vodných rázov. 

• Po spustení nechajte čerpadlo bežať aspoň 15 minút, aby ste skontrolovali výstup čerpadla, vstup 

motora, najnižšiu hladinu vody a iné charakteristiky. Všetko uvedené vyššie musí byť stabilné a podľa 

stanovených podmienok. 

• Skontrolujte výkon čerpadla, či je kapacita čerpadla 0,7～1,2 menovitého rozsahu, pokiaľ nie, 

čerpadlo pracuje v nenormálnych podmienkach, takže motor sa bude prehrievať alebo sa dokonca 

spáli. 

• Pokiaľ odhalíte nejaké nepravidelné javy ako sú nenormálne zvuky, nedostatok vody alebo nesúvislý 

prúd, zastavte ihneď motor a zistite príčiny, musíte dávať pozor na hladinu vody pri behu čerpadla, 

vodná hladina nesmie klesnúť pod úroveň čerpadla. Musíte zabezpečiť čerpadlo proti mrazu a 

zabrániť prasknutiu telesa čerpadla vplyvom mrazu, keď teplota klesne pod 4 °C.  

• Zaistite, aby sa nikto neumýval, neplával alebo aby sa nepásli domáce zvieratá vo vode v okruhu 

približne dva štvorcové metre. Je prísne zakázané dotýkať sa rukami čerpadla, ktoré je pod napätím, 

aby sa predišlo úrazu.  

 

8 Údržba 
 

 

• Skôr, ako budete čokoľvek robiť na čerpadle, odpojte systém, vytiahnite zo zásuvky atď., zaistite, aby 

nebolo žiadne potenciálne nebezpečné zariadenie. 

• Čerpadlá nevyžadujú žiadnu údržbu, pokiaľ sa vykonávajú nasledujúce preventívne opatrenia: 

• Kde je riziko zamrznutia alebo čerpadlo nie je dostatočne ponorené, malo by sa čerpadlo vytiahnuť z 

vody, vyprázdniť a uložiť na suchom mieste. Maximálny ponor čerpadla je 40m. 

• Nenechávajte čerpadlo dlho ponorené, pokiaľ sa nepoužíva, nechajte ho chvíľu bežať v čistej vode, 

aby sa opláchlo vnútro aj vonkajší povrch čerpadla, potom ho uložte do miestnosti s dobrým vetraním. 

• Keď sa čerpadlo zastaví kvôli nejakým problémom, vypnite napájanie a zistite príčiny. Po odstránení 

problémov sa môže čerpadlo opäť spustiť. 

• Pokiaľ sa nejaké problémy objavia na čerpadle alebo na motore, opravu smie vykonať len 

kvalifikovaný technik alebo pošlite čerpadlo na oddelenie údržby našej spoločnosti, v opačnom 

prípade nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 

• Odporúča sa periodicky kontrolovať nasledujúce: Stav káblov a ôk, hlavne ich uchytenie. 
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9 Problémy a ich riešenia 
 

Problém Príčina Riešenie 

Nečerpá sa 
voda 

1. Napätie siete je príliš nízke 
1. Upravte napájacie napätie a počkajte, až sa napätie 
ustáli, potom spusťte čerpadlo 

2. Otvorený obvod 2. Zistite príčinu a odstráňte ju 

3. Zablokované obežné koleso 3. Demontujte čerpadlo a vyčistite obežné koleso 

4. Prerušený kábel alebo opotrebovaný spínač a zástrčka 4. Vymeňte za nový 

5. Kábel má skratovanú fázu 5. Skontrolujte spínač, ovládací panel a kábel 

6. Vinutie statora je spálené 
6. Pošlite do oddelenia údržby pre výmenu 
statorového vinutia 

Nedostatok 
kapacity 

1. Sieťka filtra je upchaná 1. Sieťku filtra vyčistite 

2. Trojfázový motor sa točí obráteným smerom 2. Správne zapojte sieťový kábel správnym smerom 

3. Obežné koleso je opotrebované 3. Vymeňte za nové obežné koleso 

4. Rotor klietkového vinutia je porušený 
4. Pošlite do oddelenia údržby pre výmenu nového 
rotora 

Motor sa 
prehrieva 

1. Výkon je príliš veľký, dopravná výška je príliš nízka 1. Nastavte škrtiaci ventil, aby sa znížil výkon 

2. Nadmerné opotrebovanie obežného kolesa, ktoré je 
upchané cudzím materiálom 

2. Odstráňte cudzí materiál 

3. Napätie je príliš nízke 
3. Nastavte napätie alebo vyčkajte, dokiaľ nie je 
napätie stabilné, potom spusťte motor 

4. Kábel je príliš dlhý alebo je jeho kvalita zlá 4. Vymeňte za správny priemer a kvalitný kábel 

5. Motor zvlhol 5. Vysušte motor 

6. Ložiská motora sú opotrebované 6. Vymeňte za nové ložiská 

Vinutie statora 
je spálené 

1. Zlé pripojenie uzemňovacieho vodiča alebo prerušený 
kábel 

Odošlite čerpadlo do oddelenia údržby 
našej spoločnosti pre výmenu statorového vinutia 

2. Tesnenie je opotrebované a vniknutie vody tesnením 

spôsobí skrat 

3. Čerpadlo je preťažené 

4. Mechanická časť je zablokovaná 

5. Kábel je poškodený a vinutie zvlhlo 

6. Spínač čerpadla je poškodený a motor má 

skratovanú fázu 

7. Čerpadlo je zasiahnuté bleskom 

Spúšťací regulátor pre jednofázový motor série QK101～QK102～QK103. 

Technické údaje: 

 

 

• Spúšťací regulátor jednofázového motora 

o Jednofázový motor pracujúci s kondenzátorom je vybavený externým kondenzátorom a 

nadprúdovou poistkou v spúšťacom regulátore, ktorý môže automaticky prerušiť napájanie 

(manuálne obnovenie), keď je motor preťažený.    

• Funkcie výrobku 

o Chrániť proti skratu 

o Chrániť proti nadprúdu 

• Metóda ovládania 

o Manuálne ovládanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
Jednofázový 
230V  - 50Hz 

Motor Kondenzátor Istič 

Výkon 
Prúd 
Max 

450V Prúd 

(kW) HP A μF A 

QK101 

0,37 0,5 2,9 18 4 

0,55 0,75 4,2 25 5 

0,75 1 5,4 30 6 

1,1 1,5 7,7 35 8 
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TABUĽKA ROZMEROV KÁBLA V STUDNI 

Nasledujúca tabuľka ukazuje maximálnu dĺžku od štartéra motora k čerpadlu v studni. 

Jednofázový ponorný motor v studni, pracujúci s kondenzátorom. 

Ak sa používa pre štart motora zapojenie hviezda-trojuholník, prúd sa zníži na √3  (Ix0.58),  takže dĺžka kábla 

sa môže zväčšiť na √3   (Lx1.73) údajov v tabuľke. 

 

obr: 

napájanie,  

automat. ovlád. skrinka,  

výtlačné potrubie,  

výstupný ventil,  

horná tyč,  

kábel,  

vodná studňa,  

stredná tyč,  

spodná tyč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je napríklad v skutočnosti prúd ponorného čerpadla o 10% menší ako záťažový prúd, dĺžka kábla môže 

byť o 10 % menšia ako údaje v tabuľke. 

 

 

Aby sa čo najviac znížili prevádzkové straty môže sa zvýšiť vybraný prierez oproti prierezu uvedenému v 

tabuľke. Hlavne v stave, kedy je prevádzkové napätie nižšie ako menovité napätie. 
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230～/50Hz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

400～/50Hz: 

 

 

Schéma elektrického zapojenia jednofázových motorov 

obr: čierna, hnedá, žltozelená 

 

 

 

 

 

 

Veľkosť kW In(A) 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 

4” 

0,37 4 111 185 295 --- --- 

0,55 5,8 80 133 211 315 --- 

0,75 7,5 58 96 153 229 377 

1,1 7,3 48 79 127 190 316 

1,5 10,2 34 57 92 137 228 

2,2 14 --- 43 68 102 169 

Veľkosť kW In(A) 
1,5 

mm2 
2,5 

mm2 
4 mm2 6 mm2 

10 
mm2 

16  
mm2 

25  
mm2 

35  
mm2 

4” 

0,37 1,4 768 --- --- --- --- --- --- --- 

0,55 2,2 489 811 --- --- --- --- --- --- 

0,75 2,3 416 691 --- --- --- --- --- --- 

1,1 3,4 281 467 744 --- --- --- --- --- 

1,5 4,2 219 363 579 862 --- --- --- --- 

2,2 5,5 153 254 405 605 997 --- --- --- 

6” 

3 7,9 113 188 300 447 736 --- --- --- 

4 9,6 89 147 235 350 578 909 --- --- 

5,5 13,6 66 109 174 260 427 671 --- --- 

7,5 17,6 49 81 130 193 319 501 746 --- 

9,2 21,8 --- 65 103 154 254 400 611 833 

11 24,8 --- 56 89 133 219 345 526 719 

15 34 --- --- 66 98 161 254 729 974 

18,5 42 --- --- --- 80 132 317 317 432 
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1 Symbols 
 

The following symbols are used in the instruction manual to provide a better understanding of the 

requirements.  

 

Follow the instructions and warnings, otherwise there is a risk of damaging the equipment and 

endangering the safety of persons. 

 

In case of not following the instructions or warnings associated with the electrical device, there is a 

risk of damage to the equipment or a risk to personal safety. 

 

Notes and warnings regarding the correct operation of the device and its parts. 

 

Operations that may be performed by the operator of the device. The operator is required to read 

the instructions in the instruction manual and he/she is responsible for carrying out routine 

maintenance on the device. Operator's personnel are authorised to carry out routine maintenance 

tasks. 

 

Operations to be performed by a qualified electrician. A specialist technician authorised to carry 

out repairs of electrical devices, including maintenance. These electricians must be authorised to 

work with high voltage devices. 

 

Operations to be performed by a qualified electrician. A specialized technician who has the skills 

and qualifications to install devices in normal operating conditions and to repair electrical and 

mechanical components of the device during maintenance. The electrician must be able to carry 

out simple electrical and mechanical maintenance tasks on the device. 

 

Indicates the obligation to use personal protective equipment. 

 

 Operations that may only be performed on the device that is switched off and disconnected from 

the power supply. 

 

Operations to be carried out on equipment that is switched on. 

 

Thank you for purchasing this product. Please, read the installation and operating instructions before 

putting it into operation. 
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2 Safety 
 

Pumping units or system must be installed and repaired by persons authorized by the user, qualified 

and instructed in the operating conditions and principles of work safety. 

 

2.1 Summary of improtant warnings 
 

 

− Voltage connection according to nameplate 

− The submersible pump may only be operated with all covers supplied by the manufacturer. 

− Do not repair the pump while it is in operation or under the pressure of the pumped liquid. 

− Check the correct sense of rotation. 

− Ensure that the drive motor cannot be started by an unauthorised person when repairing the pump set 

or system. 

− Ensure that all electrical interventions, including connection to the mains are performed only by 

persons qualified in electrical engineering according to decree. 

− All bolted connections must be properly tightened and secured against loosening. 

− The submersible pump must not be transported if it is powered. 

− Pumping flammable or harmful liquids is forbidden. 

− In case of any unexpected event, disconnect the pump from the power supply (damaged cable 

insulation, etc...). 

− Operate pump only under water - do not let it run dry. 

− Check the electrical system and the protection before switching on. 

− Protect areas of electrical and mechanical hazards from access. 

− The maximum water temperature is +35 °C. 

− Switch off the motor immediately, in case of dry running is imminent 

− Read this manual carefully before use and keep it for future reference. 

WARNING! Never manipulate the pump by pulling on the power cord. Use a suitable stainless 

steel or nylon cable to attach the pump. 

 

2.2 Incorrect application 
 

The submersible pump is not designed for pumping flammable liquids, petroleum products or 

otherwise hazardous liquids and for use in the areas with the risk of explosion. It is also not suitable 

for use in swimming pools, cleaning or service facilities. 

 

Warning 

1. Please read the instruction manual before operating the pump. 

2. The wire marked with the colour combination green/yellow must be securely grounded.  

3. Install the electrical control unit before putting in operation. 

4. If pump maintenance is required, first switch off the pump and then pull the plug off the electrical supply. 

5. Do not wash, swim or graze pets in the water in the working circuit while the pump is in operation. 

6. It is strictly forbidden to use the cable as a suspension rope. 

7. It is strictly forbidden to run the submersible pump dry. 

8. If lubricants leak, fluid contamination may occur. 
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9. The pump must be powered by a residual current device (RCD) with a rated residual supply current not 

exceeding 30 mA. 

 

International Standards 

IEC 60335-1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements 

IEC 60335-2-41 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements 

for pumps 

The instruction manual is provided to assist the user in installing, setting up and testing the 

submersible pump. 

 

3 Brief introduction and construction 
The multistage submersible pump for deep wells consists of a multistage pump for deep wells, a 

single phase submersible motor, a fixed coupling and a shaft seal. The multistage pump is located 

on top of the motor. A water-lubricated bearing bush is in the pump. The pump shaft is connected 

to the motor shaft by a coupling. A sand-protected valve is mounted in the delivery chamber to 

prevent sand from entering when the pump stops. The mechanical seal of both ends is on the single phase 

motor shaft. For safe operation of the motor, the starter is protected by thermal protection. 

 

4 Terms of use 
 

The following conditions must be observed when using the water pump: 

 

• The pump must be used in accordance with the law. 

• The pump is used for small diameter wells. General use is in places with low water level, high 

discharge and long distance for water delivery. 

• These pumps are recommended for pumping clean water and chemically non-aggressive liquids. 

• They are not suitable for pumping flammable liquids or for operation in areas where there is a risk of 

explosion. 

• Do not place heavy items or other boxes on top for storage. 

• The manufacturer disclaims all liability for accidents or damage due to negligence or failure to follow 

the instructions described in this manual or under conditions different from those indicated on the 

nameplate. It also disclaims all liability for damage caused by improper operation of the water pump. 

 

5 Pump nameplate 
Illustrational plate 

n. = product number 

Qmax = max. flow 

Hmax = max. delivery height 

MaxTemp = max. pumped liquid temperature  

P2 = motor output power 

In = max input current 

Weight = pump weight 

RPM = rotations per minute 

IP = protection 
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6 Range of application 
 

Pumped medium is pure water with a temperature below 35 °C or other liquids with the same 

physical or chemical properties as water, non-corrosive, pH between 6,8-8. 

The solids content of the water should not be higher than 0,1 % (quality fraction) and not more than 0,2 mm 

in diameter. 

The submersible pump should not be used in swimming pools. 

 

7 Instructions for installation and operation 
 

 

• Installation can be a relatively complex process. Therefore it must be carried out by qualified and 

authorised persons. 

• Warning: During installation, apply all safety regulations issued by the authorized authorities and 

always use common sense. 

• Before installing the water pump, check that the electrical network is grounded and complies with the 

regulations. 

• Do not underestimate the risk of drowning if the installation must be carried out in a well of a certain 

depth. 

• Ensure that no toxic effluents or harmful gases are present in the atmosphere. 

• If the installation involves welding, take all necessary precautions to prevent explosion. 

• Check that the well is free of sand or other sediment and that it is large enough for the pump to be 

lowered down and pulled up. 

• Note: If you have any doubt about the safety of the pump, do not use it. 

 

7.1 Pump check 
 

 

• Unpack and check that it is in undamaged condition. 

• Check the ratings on the nameplate, the motor and pump must fit together and must be in good condition. 

• Check that the pump shaft rotates unobstructed. 

• Before installation check the pump's nameplate to ensure that it matches the requirements and conditions 

of the application. 

 

7.2 Motor check 
 

 

• First, check the model, wattage (HP or kW), voltage, phase, and frequency on the nameplate, which 

should match the requirements listed on your order. 

• Check the motor power cord to make sure it is attached and in good condition. 

• Use a DC megohmmeter at 500 or 1000 volt-amps to measure the insulation resistance for each lead to 

the motor motherboard. The insulation resistance should be at least 20 megaohms, which is for the motor 

but not for the lead wire. 

• Write down the motor model, power (HP or kW), voltage, code, and serial number on the record sheet. 
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7.3 Well condition 
The well where the submersible multistage pump for deep wells is installed should be straight, with 

some gap between the largest outer diameter of the pump and the inner wall of the well. Ensure that 

the pump operating at the designated depth cannot touch the wall of the well. 

 

7.4 Cable 
• The cable should be suitable for use in water and its size must withstand the motor current. Cable 

according to local standards. To maintain mains voltage, the cable must not exceed the length specified 

by the motor manufacturer. 

• If the power source is distant, a larger diameter cable must be used. The insulation resistance of the 

motor stator winding should be greater than 5 megaohms. 

• First, hang and securely fasten the pump, then install a protective seal on the end of the power cable and 

connect the ground with a ground wire. The wire marked with the color combination green/yellow must 

be safely grounded to prevent electric shock (connector marked as ground). 

• Secure the power cord to the delivery pipe to prevent its twisting. Allow the delivery pipe to be extended 

by leaving a small overhang between the fasteners. 

• When making the connection, check that the earth circuit is effective. 

• The earth wire must be longer than the live wires and must be the first wire to be connected when installing 

the pump and the last to be disconnected when dismantling. 

 

7.5  Startup controller 
 

Each single-phase three-wire motor should be equipped with a control box. 

Check that the data on the nameplate corresponds to the guaranteed data. 

As standard, the control box consists of a capacitor that provides single-phase power, a two-phase switch, 

and an overcurrent fuse. 

Check the installation of the electrical equipment and control box, which should be according to the safety 

rules and requirements of the motor, including the size of the fuse or circuit breaker and overcurrent 

protection, all made of metal, piping and control box, connected by the power supply ground wire to 

prevent electric shock, according to the legal safety regulations, both national and regional. 

If the overcurrent fuse blows, check the cause first before restarting. 

Note: It is the responsibility of the installer to make the connection in accordance with the regulations in 

force in the country of installation. 

 

7.6 Pump/motor installation 
 

 

• If the pump is not connected to the motor, check if there is any dirt or damaged paint on both the motor 

and the pump. 

• Connect the pump together with the motor, bring the contact surfaces together, tighten bolts, nuts, etc. 

evenly until manufacturer's specifications are reached. 

• Connect the motor lead to the power cable connector using tin or crimping. Pay attention to insulation 

where you can use waterproof tape or shrink tubing according to the installation requirements of both the 

motor and pump. 

• Place the pump lead guard on the motor lead. Do not cut or squeeze the cable when assembling or 

installing the pump. 

• Inspect the pump shaft to ensure that it is not accessible to touch. The shaft should rotate freely.  

• Use plastic or rubber pipe with sufficient force to secure the cable to the outlet water line at 10 ft (3 m) 

intervals. 
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• Tighten all pipe connections as much as possible to prevent loosening due to motor torque. 

• The pump can be installed using either metal pipe (which can be used to support the pump) or flexible 

pipe. 

• In the case of flexible piping, the pump must be hung on a suspension device that does not deteriorate 

its properties even after a long period of time. Thread the suspension device through the two eyelets on 

the lid. 

• Check the pump, the motor, the cable or the socket connection to ensure that they are in good condition. 

All connected bolts must be tightened. 

• After connecting to the mains, the motor should be left idle for a few seconds to check that the pump is 

properly ready for start-up and operation and that direction of rotation is correct. 

 

7.7 Operation 
 

 

• Check all water pipe joints to ensure that water will not leak through the pipes and onto any electrical 

components. 

• Recheck the overcurrent protection of the single or three phase control to ensure it is as required. 

• Start the pump and check the current level and condition of the water being delivered by the pump. If it is 

below normal, continue to run the pump until the water is clear and flowing freely. If the volume is less 

when using a three phase motor, the motor may run in reverse because the phase sequence is reversed. 

In this case, first turn off the power, then swap the two motor wires with each other to reverse the direction 

of rotation. 

• Follow the manufacturer's instruction book when connecting a three-phase motor. The average value of 

the current balance should be within 5%, if the value exceeds 5%, the unbalanced current will increase 

the motor temperature too much, the overcurrent fuse will trip and the motor life will be reduced. 

• Check whether the motor starting, operation and stopping is free from characteristic fluctuation and water 

shock occurrence. 

• After starting, allow the pump to run for at least 15 minutes to check pump output, motor input, lowest 

water level and other characteristics. All of the above must be stable and under specified conditions. 

• Check the pump output, whether the pump capacity is 0.7～1.2 of the rated range, if not, the pump will 

work in abnormal conditions, so that the motor will overheat or even burn. 

• If you detect any abnormal phenomena such as abnormal sounds, lack of water or incoherent current, 

stop the motor immediately and find out the causes, you must pay attention to the water level when the 

pump is running, the water level must not drop below the pump level. You must secure the pump against 

frost and prevent the pump body from bursting due to frost when the temperature drops below 4°C.  

• Ensure that no one washes, swims or grazes pets in the water within a radius of approximately two square 

metres. It is strictly forbidden to touch the pump with your hands when it is under voltage to avoid injury  

 

8 Maintenance 
 

 

• Before any work on the pump, disconnect the system, unplug, etc., ensure there is no potentially 

dangerous equipment. 

• Pumps require no maintenance if the following precautions are taken: 

• If there is a risk of freezing or the pump is not sufficiently submerged, the pump should be removed from 

the water, drained and stored in a dry place. The maximum immersion depth is 40 m. 

• Do not leave the pump submerged for long periods of time when not in use, let it run in clean water for a 

while to rinse the inside and outside of the pump, then store it in a room with good ventilation. 
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• When the pump stops due to any problems, turn off the power and identify the cause. The pump can be 

started again after fixing the problems. 

• Only qualified technicians may repair the pump or send the pump to our company's maintenance 

department, otherwise we assume no responsibility. 

• It is recommended to check the following periodically: The condition of the cables and lugs and their 

mounting. 

 

 

9 Troubleshooting 
 

Problem Cause Solution 

No pumped water 

1. Mains voltage is too low 
1. Adjust the power supply voltage and wait for the 

voltage to stabilize, then start the pump 

2. Open circuit 2. Identify the cause and fix it 

3. Blocked impeller 3. Disassemble the pump and clean the impeller 

4. Damaged cable or worn switch and plug 4. Replace with a new one 

5. Cable has short circuited phase 5. Check switch, control panel and cable 

6. Stator windings are burnt 6. Send to service for stator winding replacement 

Nedostatek kapacity 

1. Filter screen is clogged 1. Clean the filter screen 

2. The three-phase motor is rotating in the 
reverse direction 

2. Connect the power cord in the correct direction 

3. Impeller is worn 3. Replace with a new impeller 

4. Cage winding rotor is defective 4. Send to service for replacement of new impeller 

Motor is overheating 

1. Power is too high, conveying height is too low 1. Adjust throttle valve to reduce power 

2. Excessive wear on the impeller, which is 
clogged with foreign material 

2. Remove foreign material 

3. Voltage is too low 3. Adjust voltage or wait until voltage is stable, then 
start motor 

4. The cable is too long, or the quality is poor 4. Replace with correct diameter and quality cable 

5. Motor has got damp 5. Dry the motor 

6. Motor bearings are worn 6. Replace with new bearings 

Stator winding is 
burnt 

1. Wrong earth wire connection or broken cable 

Send to service for replacement of new stator winding 

2. Seal is worn and water ingress through seal 
causes a short circuit 

3. Pump is overloaded 

4. Mechanical part is blocked 

5. The cable is damaged, and the winding has 
become wet 

6. The pump switch is damaged, and the motor 
has 

short-circuited phase 

7. Pump is struck by lightning 

Starting controller for QK101～QK102～QK103 series single phase motor. 

Specifications: 

 

 

• Single phase motor startup controller 

o The single-phase capacitor-operated motor is equipped with an external capacitor and an 

overcurrent fuse in the starting controller, which can automatically cut off the power supply 

(manual reset) when the motor is overloaded.    

• Product features 

o short circuit protection 

o overcurrent protection 

• Control method 

• Manual control 
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Single-phase 
type 

230V  - 50Hz 

Motor Capacitor 
Circuit 
breaker 

Power 
Current 

Max 
450V Current 

(kW) HP A μF A 

QK101 

0,37 0,5 2,9 18 4 

0,55 0,75 4,2 25 5 

0,75 1 5,4 30 6 

1,1 1,5 7,7 35 8 

 

 

 

TABLE OF CABLE DIMENSIONS IN THE WELL  

The following table shows the maximum length from the motor starter to the pump in the well. 

Single-phase submersible motor in the well, operating with a capacitor. 

If a star-delta connection is used to start the motor, the current is reduced to √3 (Ix0.58), so the cable length 

can be increased to √3 (Lx1.73) of the data in the table. 

For example, if the current of the submersible pump is actually 10% less than the load current, the cable 

length may be 10% less than the data in the table. 

To reduce the operating leakage as much as possible, the selected cross-section can be increased 

compared to the cross-section given in the table. Especially in the condition where the operating voltage is 

lower than the rated voltage. 
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1. Power 

2. Autom. control box 

3. Delivery pipe 

4. Outlet valve 

5. Pump frame 

6. Static level 

7. Upper rod 

8. Cable 

9. Water well 

10. Dynamic level 

11. Middle rod 

12. Submersible pump 

13. Lower rod 

14. Submersible motor 

 

 

 

220V～/50Hz: 

Size kW In(A) 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 

4” 

0,37 4 111 185 295 --- --- 

0,55 5,8 80 133 211 315 --- 

0,75 7,5 58 96 153 229 377 

1,1 7,3 48 79 127 190 316 

1,5 10,2 34 57 92 137 228 

2,2 14 --- 43 68 102 169 

380V～/50Hz: 

Size kW In(A) 
1,5 

mm2 
2,5 

mm2 
4 mm2 6 mm2 

10 
mm2 

16  
mm2 

25  
mm2 

35  
mm2 

4” 

0,37 1,4 768 --- --- --- --- --- --- --- 

0,55 2,2 489 811 --- --- --- --- --- --- 

0,75 2,3 416 691 --- --- --- --- --- --- 

1,1 3,4 281 467 744 --- --- --- --- --- 

1,5 4,2 219 363 579 862 --- --- --- --- 

2,2 5,5 153 254 405 605 997 --- --- --- 

6” 3 7,9 113 188 300 447 736 --- --- --- 
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Electrical wiring diagram of single-phase motors 

 

 

4 9,6 89 147 235 350 578 909 --- --- 

5,5 13,6 66 109 174 260 427 671 --- --- 

7,5 17,6 49 81 130 193 319 501 746 --- 

9,2 21,8 --- 65 103 154 254 400 611 833 

11 24,8 --- 56 89 133 219 345 526 719 

15 34 --- --- 66 98 161 254 729 974 

18,5 42 --- --- --- 80 132 317 317 432 
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10 Servis a opravy / Service and repairs 

Servisní opravy provádí autorizovaný servis Pumpa, a.s.  

/  

Servisné opravy vykonáva autorizovaný servis Pumpa, a.s. 

/ 

Service repairs are performed by authorized service Pumpa, a.s. 

 

11 Likvidace zařízení / Likvidácia zariadenia / Disposal 

V případě likvidace výrobku je nutno postupovat v souladu s právními předpisy státu ve kterém je likvidace 

prováděna.  

/  

V prípade likvidácie výrobku je nutné postupovať v súlade s právnymi predpismi štátu v ktorom je likvidácia 

vykonávaná. 

/ 

The disposal of the product must be carried out in accordance with the legislation of the country in which 

the disposal is done 

Změny vyhrazeny. / Zmeny vyhradené./ Changes reserved. 

 

Tento produkt nesmí používat osoby do věku 18 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 produkt 

mohou používat. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí 

provádět děti bez dozoru. 

/  

Tento produkt nesmie používať osoby do veku 18 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Ak sú pod dozorom 

alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 

nebezpečenstvám produkt môžu používať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu 

vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. 

/ 

This product must not be used by persons under the age of 18 years or older with reduced physical, 

sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge. If they are supervised or have been 

instructed in the safe use of the appliance and understand the potential hazards, they may use the product. 

Children must not play with the appliance. User cleaning and maintenance must not be carried out by 

unsupervised children 
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12 EU Prohlášení o shodě  
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13 EÚ Vyhlásenie o zhode 
Preklad pôvodného EÚ Vyhlásenie o zhode 

 

Výrobca: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Česká republika, IČ: 25518399  

 

Meno a adresa osoby poverenej kompletnej technickej dokumentácie: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, 
Brno, Česká republika, IČ: 25518399 

 

Popis strojového zariadenia 

• Výrobok: ponorné čerpadlá 

 

• Model:  Typový rad 90QJD, QGDa, QGa 

 

• Funkcie: pre studne aj vrty, pre čerpanie čistej vody, zavlažovanie, vodárne pre bytové aj 

priemyselné aplikácie a iné 

 

Vyhlásenie: Strojové zariadenie spĺňa príslušné ustanovenia smernice 2006/42/ES  

 

Použité harmonizované normy: 

EN ISO 12100: 2011 

EN 60204-1 ed.3: 2019 

 

Vyhlásenie vydané dňa 14.12.2020, v Brně 

 

ES/PUMPA/2017/001/Rev.2 
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14 EU Declaration of conformity 
Translation of the original EU Declaration of conformity 

 

Producer: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Czech Republic, ID No.: 25518399  

 

Name and address of the person in charge of the complete technical documentation: PUMPA, a.s. U 

Svitavy 1, 618 00, Brno, Czech Republic, ID No: 25518399 

 

Description of the machinery: 

• Product: submersible pumps 

 

• Model: type series 90QJD, GGDa, QGa 

 

• Functions: for wells and boreholes, for pumping clean water, irrigation, pressure booster pumps for 

residential and industrial applications, etc. 

 

Declaration: The machinery complies with the relevant directive 2006/42/ES 

 

Harmonised standards used: 

EN ISO 12100: 2011 

EN 60204-1 ed.3: 2019 

 

Declaration issued on December 14, 2020, in Brno 

ES/PUMPA/2017/001/Rev.2 

For Pumpa, a.s. Martin Křapa, member of the Board of directors 
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Záznam o servisu a provedených opravách /  

Záznam o servise a vykonaných opravách /  

Service and repair records: 

Datum / 
Dátum / 
Data: 

Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko servisu /  
Popis reklamovanej chyby, záznam o oprave, pečiatka servisu /  
Description of the complaint problem, repair record, service stamp: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Seznam servisních středisek / Zoznam servisných stredísk / List of service 

centres 

 

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích a seznam servisních středisek je v aktuální 
podobě dostupný na našich webových stránkách: /  
Podrobné informácie o našich zmluvných servisných strediskách a zoznam servisných stredísk je v 
aktuálnej podobe dostupný na našich webových stránkach: /  
For detailed information about our contractual service centres, please visit: 
 

www.pumpa.eu  

http://www.pumpa.eu/
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Vyskladněno z velkoobchodního skladu /  
Vyskladnené z veľkoobchodného skladu /   
Stocked from wholesale warehouse:  
PUMPA, a.s. 

ZÁRUČNÍ LIST  / ZÁRUČNÝ LIST / WARRANTY CARD 

Typ (štítkový údaj) /  
Typ (štítkový údaj) / 
Type (label data) 

 

Výrobní číslo (štítkový údaj) /  
Výrobné číslo (štítkový údaj) /  
Product number (label data) 

 

Tyto údaje doplní prodejce při prodeji / 
Tieto údaje doplní predajca pri predaji /  
This information will be added by the seller at the time of sale 

Datum prodeje / Dátum predaja /  Date of sale 
 

Poskytnutá záruka spotřebiteli /  
Poskytnutá záruka spotrebiteľovi /   
Warranty provided to the consumer 

24 
měsíců /  
mesiacov /   
months 

Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž a provoz, uvedených v tomto dokladu / 
Záruka je poskytovaná pri dodržaní všetkých podmienok pre montáž a prevádzku, uvedených v tomto 
doklade /  
Warranty is provided if all installation and operating conditions specified in this document are met. 

Název, razítko a podpis prodejce /  
Názov, pečiatka a podpis predajcu /  
Name, stamp and signature of the seller 

 

Mechanickou instalaci přístroje provedla firma 
(název, razítko, podpis, datum) /  
Mechanickú inštaláciu prístroja vykonala firma 
(názov, pečiatka, podpis, dátum) /  
Mechanical installation of the device was made by a 
company (name, stamp, signature, date) 

 

Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně 
způsobilá firma (název, razítko, podpis, datum) / 
Elektrickú inštaláciu prístroja vykonala odborne 
spôsobilá firma (názov, pečiatka, podpis, dátum) /  
Electrical installation of the device was made by a 
qualified company (name, stamp, signature, date) 

 


