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Preklad pôvodného ES prehlásenia 
 ES PREHLÁSENIE O ZHODE 
podľa nasledovných smerníc ES 

- smernica pre stroje 2006/42/ES 
- nízkonapäťová smernica 2006/95/ES 
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES 

v súlade s (EU) č.547/2012 a s európskou smernicou 2009/125/ES 
 
My, STARS INDUSTRIAL CO.,LTD ako výrobca prehlasujeme, že nižšie popísaný stroj: 
       vertikálne viacčlánkové In-line čerpadlo     série SB,SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120, 150 
za predpokladu použitia a údržby v súlade so všeobecnými osvedčenými metódami a dodržania doporučení návodu na 
použitie, základných požiadaviek bezpečnosti a zdravia smernice pre stroje, nízkonapäťovej smernice a smernice 
o elektromagnetickej kompatibilite. 
Pre riešenie špecifických nebezpečí u tohto stroja, bezpečnosti a súladu so základnými požiadavkami Smernice boli 
uplatnené normy:  

 EN ISO 12100:2010 / Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie 
a znižovanie rizika 

 EN 60204-1:2006/A1: 2009 / Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov – časť 1: 
Všeobecné požiadavky 

 EN 809: 1998+A1:2009 / Kvapalinové čerpadlá a čerpacie agregáty. Všeobecné bezpečnostné požiadavky 

 EN ISO 13857:2008 / Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred 
siahnutím do bezpečného priestoru 

 EN 414:2000 / Bezpečnosť strojových zariadení. Pravidlá navrhovania a predkladania bezpečnostných  noriem. 

 EN 953:1997+A1:2009 / Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie 
a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov. 

 EN 61000-6-2:2005 / Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Odolnosť -  
priemyselné prostredia 

 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 / Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie -  
priemyselné prostredia 

Podpis : pán S.C.Huang 
Funkcia: prezident  Dátum:  17.decembra 2013 



1. OZNAČENIE MODELU A VÝKONOVÝ ŠTÍTOK 
 
 

 
 
 
 

1.2 Výkonový štítok čerpadla 

 
 
 

2. MANIPULÁCIA 
 
Pred inštaláciou čerpadla si pozorne prečítajte nasledovné inštrukcie. Zdvíhajte a manipulujte s čerpadlom opatrene. 
Čerpadlá série SB, SBI a SBN sú vertikálne viacčlánkové čerpadlá bez samonasávacej schopnosti a sú spojené so 
štandardnými elektromotormi. Návod sa vzťahuje na štandardnú verziu čerpadiel a pre štandardné použitie. Pre 
špeciálne verzie a použitia čerpadiel obráťte sa na Vášho dodávateľa. 
 
 

3. POUŽITIE 
 
In-line zvyšovacie čerpadlá série SB, SBI a SBN sú konštruované pre širokú škálu použitia v priemysle – pre úpravne 
vody, pre zvyšovanie tlaku, pre dodávku vody, chladenie, čistenie atď. 
 

3.1 Čerpané kvapaliny 
 
Čerpadlá sú konštruované pre dodávku čistej, viskóznej a nevýbušnej kvapaliny, ktorá neobsahuje abrazívne častice. 
 

 POZOR 
Čerpadlá nie sú konštruované pre čerpanie abrazívnych kvapalín, kvapalín s obsahom pevných častíc, explozívnych 
a korozívnych kvapalín. Pre špeciálne použitia , prosím skontaktujte Vášho dodávateľa. 
 
 
 



4. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

4.1. Teploty 
 

 Teplota okolia: 0 oC až +40 oC 

 POZOR 
Ak je teplota je vyššia ako je +40 oC alebo čerpadlo je inštalované v nadmorskej výške presahujúca hodnotu 1000m, 
výkon motora musí byť znížená aby sa vyrovnala strata efektívneho chladenia a radšej by mal byť nahradený silnejším 
motorom. 
 

 teplota kvapaliny: -15 oC až +120 oC 
 

4.2 Maximálny prevádzkový tlak 
 

 viď strana 11 
 

4.3 Minimálna sacia výška – NPSH 
 

 Aby ste sa vyvarovali kavitácii čerpadla, presvedčte sa, že na sacej strane čerpadla je dodržaná minimálna 
sacia výška 

 
NPSHA: povolená čistá pozitívna sacia výška 

- Čistá pozitívna sacia výška umožnená sacím systémom čerpadla 
 
NPSHR: požadovaná čistá pozitívna sacia výška 

- Čistá pozitívna sacia výška požadovaná u čerpadla pre daný pracovný bod čerpadla v systéme 
 

NPSHA = Ha – Hs – Hf -  Hv - Hst  ( v metroch) 
 
Ha: barometrický tlak ( ktorý môže byť nastavený na 10.2m) 
Hs: sacia výška 
Hf: straty trením v sacom potrubí 
Hv: = KT + KH – tlak vodnej pary 
KT: odpor prietoku zapríčinený teplotou kvapaliny 
KH: odpor prietoku zapríčinený nadmorskou výškou 
Ak je kvapalinou voda, pre určenie hodnoty KT a KH viď nasledovnú tabuľku.                                                             
 

 



 
 
Hst: bezpečnostný koeficient ( minimum 0,5m ) 
 

NPSHA ≥ NPSHR – čerpadlo bude v poriadku 
 

NPSHA < NPSHR – čerpadlo bude bežať na sucho alebo bude kavitovať 
 

 POZOR 
Ak sa vyskytne kavitácia, zastavte čerpadlo. Kavitácia zapríčiní poškodenie čerpadla a neplatnosť záruky na toto 
poškodenie. 
 

4.4 Minimálny menovitý prietok 
 
Aby sa zabránilo prehriatiu vnútorných častí čerpadla, čerpadlo by nemalo byť prevádzkované pod minimálnym 
prietokom. 

 POZOR 
Nenechávajte bežať čerpadlo s uzatvoreným výtlakom dlhšie , ako niekoľko sekúnd. 
 
Nižšia krivka ukazuje minimálny prietok v percentách menovitého prietoku v závislosti na teplote kvapaliny. 
 

 
 

4.6 Elektrické údaje 
 
Viď štítok čerpadla. 

 POZOR 
Presvedčte sa, že údaje elektrickej siete sú v súlade so štítkovými údajmi motora. 
 

4.7 Počet zapnutí za hodinu 
 
Pre motory do výkonu 4kW vrátane je to maximálne 100x/hod. 
Pre výkony 5,5kW a vyššie je to maximálne 40x/hod. 

POZOR 
Pri použití iných typov motorov, pre určenie maximálneho počtu zapnutia skontrolujte inštrukcie výrobcu motorov. 
 
 

5. INŠTALÁCIA 
 
Inštaláciu čerpadla vykonajte vždy s dodržaním platných nariadení v mieste inštalácie čerpadla a s ohľadom na systém   
kde bude čerpadlo inštalované, na hydraulické a elektrické pripojenia atď. 
 



5.1 Poloha 
 
Čerpadlo má byť inštalované v chránenom prostredí – nevystavované účinkom počasia. Presvedčte sa, že chladeniu 
motora nebránia žiadne prekážky. 
 

5.2 Ukotvenie 
 
Čerpadlo musí byť fixované k pevnému základu skrutkami cez otvory v prírube alebo v podstavci čerpadla. Všetky 
ilustrácie na strane 9 ukazujú rozmiestnenie skrutiek  a spojenie čerpadiel. 
 

5.3 Príklad inštalácie 
 
Pri umiestnení a inštalácie čerpadla, postupujte podľa príkladov inštalácie, aby nedošlo k poškodeniu čerpadla. 
 

 
 
  Poz. Popis   
 
    1 podpera potrubia. Podoprie potrubný systém , aby sa zabránilo namáhaniu spojov. 
 
    2 uzatvárací ventil. Kvôli uľahčeniu manipulácie Inštalujte uzatvárací ventil pred a za čerpadlom. 
 
    3  Pre zníženie vibrácií a prepravného šumu , inštalujte na obidvoch stranách čerpadla flexibilné hadice. 
    
    4 spätný ventil Vám zabráni spätnému prúdeniu kvapaliny pri vypnutí čerpadla a znižuje nebezpečie jeho           
             poškodenia 
 
    5 ovládacia skriňa – používajte veľmi kvalitné súčiastky. Presvedčte sa, že ovládanie spĺňa platné normy  
             a nariadenia. 
 
    6 neinštalujte kolena ihneď na vstup a výstup čerpadla. 
 
    7 Ak je potreba, aby čerpadlo pracovalo s uzatvoreným ventilom, inštalujte obvod by-pasu, aby ste  
             zabránili poškodeniu čerpacieho systému 

 



 
 
  8 Ak je potrebné zväčšiť priemer sacieho potrubia, umiestnite medzi spätný ventil a flexibilnú hadicu excenter 
 
  9 použitím kolien zvyšujete straty prietoku. Široké oblúky majú za následok nižšie straty prietoku. 
 
 10 sacie potrubie musí mať smerom k čerpadlu stúpajúcu tendenciu , aby sa zabránilo vzniku vzduchových  
             vankúšov  
 
 11 priemer sacieho potrubia musí byť väčší, ako je priemer vstupu čerpadla. 
 
 12 v prípade negatívnej sacej výšky ( čerpadlo je so saním ) nainštalujte sací kôs ( so spätným ventilom). 
 
 13 nastavte pracovný bod čerpadla so správnou výtlačnou výškou. 
 
 14 koniec sacieho potrubia umiestnite tak, aby bol stále pod vodou a nedošlo k vniknutiu vzduchu do neho 
 
 15 inštalujte na saciu stranu čerpadla vákuometer a na výtlačnú stranu čerpadla tlakomer 
 
 

6. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 
 

 všetky elektrické spoje musia byť vykonané kvalifikovaným elektrikárom a v súlade s platnými nariadeniami  
 presvedčte sa, údaje elektrickej siete sú v súlade s údajmi motora 
 presvedčte sa, že čerpadlo je správne uzemnené a spojenia sú správne izolované 
 musí byť inštalovaná nadprúdová ochrana 
 spojenie vykonajte podľa náčrtku na vnútornej strane krytu svorkovnice 
 svorkovnica môže byť natočená do štyroch polôh  
 skontrolujte smer otáčania ( len u trojfázových motorov) 
 presvedčte sa, že ovládanie čerpadla je správne uzemnená 
 aby sa zabránilo chodu na sucho,  dôrazne doporučujeme inštaláciu ochrany proti chodu na sucho. 

 
 

7. ZAPÍNANIE 
 
Pred spúšťaním čerpadla, zavodnite čerpadlo a sací rad čerpadla s čerpanou kvapalinou, aby ste zabránili chodu na 
sucho pri zapínaní. 

 POZOR 
Chod čerpadla na sucho môže poškodiť ložiská  a tesnenie hriadeľa čerpadla. 
 

7.1 Prevádzkovanie 
 

 zapnite čerpadlo a skontrolujte smer otáčania motora ( len trojfázové motory) 



 zavrite uzatvárací ventil na výtlačnej strane čerpadla a zapnite čerpadlo. Potom pomáli otvárajte ventil. 
Čerpadlo musí bežať hladko a nehlučne. V opačnom prípade zopakujte postup zavodnenia. 

 skontrolujte prúd motora. Ak je potrebné, nastavte tepelné relé ochrany. 
 prípadný vzduch v čerpadle je možné vypustiť pomocou (nastavením ) odvzdušňovacej skrutky 

 

 POZOR 
Ak čerpadlo je inštalované v mieste možného výskytu mrazov keď čerpadlo je mimo prevádzky, potom – pre zabránenie 
škôd zapríčinené mrazom - čerpadlo a potrubný systém by mali byť odvodnené. 
 

7.2 Iné ( len pre SB, SBI a SBN série 1, 3, 5 ) 
 

 u týchto čerpadiel doporučujeme pri zapínaní čerpadla otvoriť by-pass ventil.- By-pas ventil na sacej a výtlačnej 
strane čerpadla uľahčí proces zavodnenia. Ak je operácia ukončená, ventil je možné zavrieť. 

 Ak čerpaná kvapalina obsahuje vzduch, pre prevádzkové tlaky do 6 kg/cm2  doporučujeme nechať by-pas ventil 
otvorený. Ak hodnota prevádzkového tlaku trvale presahuje hodnotu 6 kg/cm2, by-pas ventil môže byť 
zatvorený. Inak vplyvom vysokej rýchlosti kvapaliny dôjde k opotrebeniu materiálu pri otvore. 

 

 
 



8. ÚDRŽBA 
 

 POZOR 
Pred zahájením údržby na čerpadle, motore alebo na iných častiach systému, najprv a presvedčte, že elektrické 
napájanie je odpojené. 
 

 čerpadlo nemá stanovený systém údržby  
 ak je motor vybavený mazacími otvormi, potom motor by mal byť mazaný mazivom na báze lítia na vyššie 

teploty. Ak nie je , potom motor nevyžaduje mazanie pri údržbe. 
 ak čerpadlo a motor sú prevádzkované len občas a s dlhšími intervalmi nečinnosti, potom doporučujeme, aby 

bol motor mazaný. 
 nastavenie spojky – viď strany 10 a11 

 

 
9. HĽADANIE PORÚCH 
 
 

porucha príčina odstránenie 

  a. chyba el. napájania skontrolujte napájanie 

  b. chyba v kontaktoch / vo vinutí stýkača skontrolujte kontakty resp. vinutie stýkača 

  c. spálené výkonové / pomocné poistky  vymeňte poistky 

čerpadlo d. zablokované čerpadlo/systém odstráňte príčinu blokácie 

 nenaskočí e. porucha motora vymeňte motor 

  f. vypla ochrana motora odstráňte príčinu a resetujte ochranu 

  g. zásah ochrany proti chodu na sucho skontrolujte hladinu vody na saní a sací rad,  

    resp. zariadenie ochrany proti chodu na sucho 

  a. nízko nastavená nadprúdová ochrana nastavte ochranu správne 

 po zapnutí b. chyba v zapojení kábla dotiahnite spoje resp. odstráňte príčinu 

 čerpadla c. jedna poistka je spálená vymeňte poistku 

ochrana ihneď  d. zablokované čerpadlo vyčistite čerpadlo / odstráňte blokáciu 

zareaguje e. vadné kontakty stýkača vymeňte kontakty / stýkač 

  f. vadné vinutie motora vymeňte motor / previňte ho 

  g. nízke napájacie napätie (špeciálne v špičke) skontrolujte napájanie čerpadla 

čerpadlo naskočí,  a.napätie je mimo povoleného rozsahu motora skontrolujte pracovné podmienky čerpadla 

ale po krátkej do- b. ovládacia skriňa je vystavená extrémnemu chráňte ovládaciu skriňu pre účinkami tepla 

be tep. ochrana      teplu alebo účinkom slnečného lúča  a slnka 

ho vypne alebo  c. vypadla jedna fáza skontrolujte el. napájanie 

poistky sa spália     

  a. opotrebované ložiska motora zapríčinia jeho vymeňte ložiska motora 

čerpadlo naskočí,      prehriatie   

ale po určitej do- b. výtlačná výška je väčšia než je na štítku čerp. ventil na výtlačnej trochu privrite tak, aby hod- 

be tepelná ochra-   nota výtlačnej výšky bola v medziach limitu 

na ho vypne c. zanesené čerpadlo / systém vyčistite čerpadlo / potrubia 

  d. malá viskozita kvapaliny zapríčiní preťaženie zosúlaďte parametre motora a kvapaliny a  

      a prehriatie motora    volte vhodný motor 

  a. nezavodnené čerpadlo zavodnite čerpadlo 

  b. čerpadlo, sacie a výtlačné potrubie je zane- vyčistite čerpadlo a sacie a výtlačné potrubia 

čerpadlo beží, ale     sené nečistotami v čerpanej kvapaline   

netlačí vodu c. vadný alebo blokovaný sací kôš skontrolujte spätný ventil / vymeňte sací kôš 

  d. sacie potrubie prepúšťa opravte / vymeňte sacie potrubie 

  e. v sacom potrubí alebo v čerpadle je vzduch odstráňte vzduch zo systému 

  f. motor sa točí opačne (trojfázový motor) zmeňte smer otáčania prefázovaním motora 



  a. čerpadlo prisáva vzduch alebo vstupný tlak vylepšite sacie podmienky 

dodávka čerpadla     je príliš nízky   

je nestála b. čerpadlo alebo sací rad je čiastočne bloko- vyčistite čerpadlo alebo sací rad 

      vané cudzími telesami   

vypína hlavná och-   skrat v obvode skontrolujte elektrický systém 

rana systému     

po vypnutí čer- a. spätný ventil / sací kôš je vadný skontrolujte / vymeňte spätný ventil 

padlo sa roztočí 
opačne 

b. úniky v sacom potrubí opravte / vymeňte sacie potrubie 

 

a. úniky v sacom koši / v systéme opravte / vymeňte vadné dielce 

 príliš časté štarty b. prasknutá membrána / strata pretlaku 
    v nádrži 

viď návod na použitie nádrže 

  a. kavitácia znížte prietok / vylepšite pracovné podmienky 

    čerpadla(sacie podm., výtlak, straty, teplota a 

    viskozita kvapaliny a pod.) 

vibrácie a hluk b. presvedčte sa o súososti hriadeľov čerpadla nastavte súososť motora a čerpadla 

      a motora   

  c. opotrebované ložiska motora vymeňte ložiska / motor 

  d. práca s meničom konzultujte s dodávateľom meniča 

  e. skontrolujte tlmiče vibrácií a hluku ak sú opotrebované, vymeňte ich 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maximálny pracovný tlak a tlak na vstupe 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 
 



 



 



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A  UPOZORNENIA 
 
   Tento manuál obsahuje dôležité pokyny, ktoré musia byť dodržané počas inštalácie, prevádzky a údržby.  
S návodom na použitie musia byť oboznámené osoby vykonávajúce inštaláciu a údržbu. Tento návod  musí byť vždy 
prístupný na mieste, kde je elektrické čerpadlo používané. 
 
Identifikácia znakov v tomto návode  
 
               Všeobecné nebezpečie, nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť poranenie osôb. 
 
 

  Elektrické nebezpečie, nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom s následným  
               vážnym zranením alebo dokonca smrt.  
 
Riziká vyplývajúce z nerešpektovania bezpečnostných pokynov 
 
   Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť fyzické a materiálne škody a znečistenie prírodného 
prostredia. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže zrušiť záruku. 
 
Všeobecné informácie 
 
   Elektrické čerpadlo bolo vyrobené použitím súčasných a pokročilých technologických postupov, s plným 
rešpektovaním platných zákonov, a bolo predmetom prísnej kontroly kvality. 
   Elektrické čerpadlo nemôže byť nikdy použité mimo obmedzení popísaných v technických špecifikáciách. Je nutné 
dodržovať pokyny  ohľadom povahy, hustoty, teploty, prietoku a tlaku čerpanej kvapaliny, rýchlosti a smeru otáčania 
a výkonu motora a tak isto všetkých ďalších pokynov obsiahnutých v tomto návode, alebo k priloženej dokumentácii. 
Štítok uvádza typ, základné špecifikácie prevádzky a sériové číslo. Je dôležité poskytnúť tieto informácie ak žiadate 
technickú podporu, alebo požadujete náhradné diely. 
   Výrobca sa vzdáva zodpovednosti v prípade nehody, alebo škody spôsobenej nedbalosťou, nevhodným použitím 
elektrického čerpadla, alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode, alebo pri použití v podmienkach iných 
ako uvedených na štítku. 
 
Dodanie a balenie 
 
   Elektrické čerpadlo je dodávané v originálnom balení, v ktorom by malo ostať až do inštalácie. 
Skontrolujte neporušenosť obalu čerpadla. Ak by obal čerpadla bol poškodený, informujte ihneď Vášho dodávateľa. Pri 
vybalení čerpadla postupujte opatrne, aby ste čerpadlo nepoškodili. 
Elektrické čerpadlo by nemalo byť vystavované nežiaducim otrasom a nárazom. Čerpadlo by malo byť skladované ( aj 
keď ešte nebol vybalený) vo vertikálnej polohe, aby nedošlo k porušeniu jeho súososti. 
 
Manipulácia 
 

 Dodržiavajte platné nariadenia predchádzania úrazom. Čerpadlo môže byť ťažké , preto voľte  vhodný  
              spôsob zdvíhania a použite prostriedky osobnej ochrany. 
 

Pri zdvíhaní je tu riziko, že čerpadlo sa prevráti. Presvedčte sa, že čerpadlo zostáva pri manipulácii  
             v stabilnej polohe. 
 
 
 Zakázané použitie  
 

Nepoužívajte toto čerpadlo pre čerpanie zápalných alebo výbušných kvapalín. Nesprávne použitie môže  
             zapríčiniť nebezpečnú situáciu a zapríčiniť úraz osôb alebo materiálové škody. Takisto to má za následok  
             straty záruky. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 INŠTALÁCIA A PRÍPRAVA K PREVÁDZKE 
 
Pre správnu funkciu čerpadla a vyvarovanie sa úrazom a škodám, musia byť dodržané niektoré základné podmienky, 
vrátane kontroly NPSH a maximálneho tlaku. 
  

Čerpadlo nikdy nesmie bežať na sucho ( bez kvapaliny vo vnútri čerpadla). 

Čerpadlo nikdy nesmie pracovať s uzatvoreným výtlakom dlhšie ako 10 sekúnd. 
 

Dodržiavajte platné predpisy predchádzania úrazom. Pri hydraulickom a elektrickom zapojení používajte  
             vhodné ochranné prostriedky a dodržiavajte predpisy a nariadenia. 

Pred zahájením prác na čerpadle sa presvedčte, že čerpadlo je odpojené od elektrickej siete a nemôže  
             dôjsť k jeho náhodnému zapínaniu. 

Uistite sa, že všetky elektrické zariadenia čerpadla, motor a ovládacia jednotka sú uzemnené. Uzemňovací  
             vodič musí byť posledné pri odpojení vodičov zo svorkovnice. Presvedčte sa, že uzemňovací vodič  
             na obidvoch koncoch kábla je dlhší ako fázové vodiče. Ako doplnkovú ochranu proti úrazu elektrickým  
             prúdom, do elektrického obvodu čerpadla nainštalujte citlivý prúdový chránič (30mA) 

Nepoužívajte čerpadlo v prostredí, kde môžu byť zápalné / výbušné alebo chemicky agresívne plyny  
             a prach. 

Inštalácia elektrického čerpadla je operácia, ktorá môže ovplyvniť celý systém. Inštaláciu čerpadla by mali  
             vykonať autorizovaní a odborní pracovníci. 
 

V závislosti od teploty čerpanej kvapaliny, povrch čerpadla môžeš mať vysokú teplotu. At to považujete za  
             potrebné, pre zabránenie náhodného kontaktu s ním použite vhodnú ochranu. 
 
 



Inštrukcie na  montáž 
 

 inštalujte čerpadlo v prístupnej oblasti, chránené pred mrazom a s dostatočným priestorom okolo čerpadla na 
správnu prevádzku a údržbu. Inštalácia v horizontálnej polohe je povolená len za predpokladu, že čerpadlo je 
vhodne podopreté. Nie je povolená vertikálna inštalácia s motorom pod čerpadlom . 
 

 skontrolujte , že je voľný prístup chladiaceho vzduchu k motoru s minimálnou vzdialenosťou 100mm od pre-
kážky k ventilátoru motora . 

 

 systém s čerpadlom musí byť bez priesakov, aby nedochádzalo k zaplaveniu čerpacej jednotky. 
 

 čerpadlo musí byť vždy pevne pripevnené k betónovému alebo kovovému základu v súlade s rozmermi 
a hmotnosťou čerpadla. Použite pritom skrutky v súlade s otvormi na pripevnení čerpadla. K zníženiu vibrácií  
na minimum, medzi podstavec čerpadla a základ vložte antivibračné tesnenie. 
 

 presvedčte sa, že čerpadlo je orientované správne : smer prúdenia kvapaliny je udaný šípkou na čerpadle 
 

 pripojené potrubia musia byť v súlade s prevádzkovým tlakom a s čerpanou kvapalinou. Pri spojení čerpadla 
s potrubím použite vhodné tesnenia. 

 

 potrubie má byť vhodne podopreté, aby nezaťažovalo čerpadlo. Neusilujte o zmenu polohy  potrubia pri pri-
pojení ho k prírubám čerpadla. K zabráneniu prenosu vibrácií , medzi čerpadlo potrubie je potrebné inštalovať 
flexibilné hadice alebo kompenzátor. Aby nedochádzalo k vytváraniu vzduchových vankúšikov v sacom rade 
čerpadla, sacie potrubie má mať stále stúpajúcu tendenciu smerom k čerpadlu (sklon min. 2%). Svetlosť potru-
bia by nemala byť menšia ako je rozmer vstupného otvoru čerpadla a spoj by mal byť utesnený. Pri použití 
potrubia s väčším priemerom, použite excentrickú redukciu. Ak je čerpadlo umiestnené nad hladinou čerpanej 
kvapaliny (negatívna sacia výška čerpadla, na konci sacieho potrubia by mal byť inštalovaný sací kôš  
so spätným ventilom.  
 

 koniec sacieho potrubia ba mal byť dostatočne ponorený , aby nedochádzalo k vstupu vzduchu do potrubia ani 
pri minimálnej hladine čerpanej kvapaliny. Do sacieho a do výtlačného potrubia by mal byť inštalovaný 
uzatvárací ventil na reguláciu prietoku a na odpojenie čerpadla pri kontrole a údržbe. 
 

 do výtlačného potrubia inštalujte spätný ventil, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu a vodným rázom pri vypí-
naní čerpadla. 

 

 pre pripojovacie rozmery čerpadla  - viď predchádzajúcu kap. Ďalšie technické údaje. 
 
 
Elektrické zapojenie 
 

Inštalatér musí vykonať zapojenie v súlade s platnými nariadeniami v mieste inštalácie. 
 
Elektrické napájanie čerpadla musí byť vybavené : 

 ochranou proti skratu 

 prúdovým chráničom s citlivosťou 30mA alebo menej 

 prepäťovou ochranou 
 
Rozvádzač čerpadla by mal byť : 

 v súlade s hodnotami elektrického čerpadla , aby účinne chránil motor 

 chrániť motor pred prehriatím ( ochranný motorový istič) 

 vybavený ochranou proti chodu na sucho, ktorý má byť  pripojený k hladinovým snímačom, plavákovým 
spínačom a iným vhodným zariadeniam. Doporučujeme inštaláciu prítokového tlakového spínača, ak je 
čerpadlo pripojené k vodovodu alebo hladinové snímače / plavákové spínače, ak čerpadlo čerpá z nádrže. 

 
   Pred spúšťaním motora skontrolujte, že údaje elektrickej siete sú v súlade s údajmi na štítku motora. Pripojte napájací 
kábel k motoru v zmysle schémy na vnútornej strane krytu svorkovnice. Skontrolujte, že uzemňovací vodič je dlhší ako 
fázové vodiče, aby pri vyťahovaní sa odpojil ako posledný. Skontrolujte , že uzemnenie motora je účinné. 
 

Po pripojení napájacieho kábla, dajte späť kryt svorkovnice, aby nemohlo dôjsť k úrazu osôb. 
 
 



UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 

Venujte pozornosť čerpanej kvapaline, aby nemohla spôsobiť poranenie osôb a poškodenie. Ochrany  
             motora môžu zapríčiniť nečakané reštartovanie motora, čo môže privodiť vážny úraz osôb. Nikdy  
             nezapínajte čerpadlo bez správne nainštalovaného krytu spojky.   

Pri prevádzke vonkajší povrch čerpadla  a motora môže presiahnuť 40oC, ak je teplota čerpanej kvapaliny  
              vyššia ako teplota okolia. Nedotýkajte sa jednotky bez vhodnej ochrany. Nedávajte zápalný materiál blízko  
              čerpadla. 

Čerpadlo nesmie byť zapnuté bez predchádzajúceho zavodnenia. Chod čerpadla na sucho nenávratne  
             poškodí mechanickú upchávku. 
 
 
ÚDRŽBA  
 

 Pred hocijakou prácou na čerpadle, skontrolujte či je odpojené od elektrickej siete a nemôže dôjsť k jeho  
              náhodnému zapínaniu počas údržby. 

Ak sa elektrické čerpadlo používa pre horúcu a /alebo nebezpečnú kvapalinu, informujte o tom osoby  
             vykonávajúci opravu. V takom prípade vyčistite čerpadlo, aby bola garantovaná bezpečnosť osôb. 

Oprava čerpadla neautorizovanými osobami výrobcom má za následok straty a záruky a riziko  
             nebezpečnej a hazardnej prevádzky zariadenia. 

Venujte pozornosť vypúšťanej kvapaline, aby nemohla spôsobiť úraz osôb alebo škody na majetku. 
 
   Elektrické čerpadlo nevyžaduje žiadnu pravidelnú údržbu. Ak si užívateľ praje pripraviť plán údržby, je potrebné  
mať na pamäti že je to ovplyvnené čerpanou kvapalinou a prevádzkovými podmienkami. 
 
 
 
ULOŽENIE 

 
                 Neuložte výrobok na konci jeho životnosti, jeho opotrebované a vymenené dielce do komunálneho                      
                 odpadu. Výrobok, jeho obal a príslušenstvo sú vyrobené z recyklovateľných materiálov a musia byť   
                 odovzdané  do špecializovaných zberných stredísk v súlade s platnými predpismi na zaobchádzanie    
                 s odpadom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribútor : 

 
 

 



ZÁRUČNÝ LIST   a   ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 
1. Na akosť , kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku  na dobu  24 mesiacov 

odo dňa predaja výrobku užívateľovi. 
2. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou výrobou, ktoré sa prejavia v záručnej 

lehote v dodanom výrobku vinou výrobcu. Pokiaľ sa vyskytnú, tak nedostatky budú odstránené bezplatne. 
3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie a zodratie výrobku prevádzkou, nevhodným zaobchádzaním, nevhodnou 

inštaláciou, nevhodným prostredím a nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie. 
4. Výrobca resp. predajca nezodpovedá za iné škody, alebo náklady vzniknuté v súvislosti s vadami výrobku a ich 

uplatnením ( napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a montážne náklady, 
náklady na demontáž, následne vyvolané škody a pod.) a to ani na iných výrobkoch, či akýchkoľvek iných 
následkoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisí s reklamovaným vadným výrobkom. 

5. Podmienky pre prijatie reklamácie a poskytovanie záruky : 

 predajcom vystavený reklamačný list 

 riadne vyplnený originál záručného listu a doklad o kúpe  

 neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov  

 použitie výrobku len na predpísané účely a dodržanie návodu k použitiu 

 montáž výrobku odbornou firmou potvrdenou v záručnom liste   

 výrobok nebol ( ani pri poruche ) rozobratý, poprípade poškodený 

 na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu 

 k reklamácii musí byť dodaný kompletný výrobok, nie rozobratý, upravený alebo nekompletný 
6. Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, v predajni kde výrobok zakúpil alebo v záručnom servise so súčasným 

predložením reklamovaného výrobku.  Predajca / záručný servis skontroluje ( bez zásahu do výrobku) či sú 
splnené vyššie uvedené podmienky pre prijatie reklamácie. Ak sú splnené, je povinný reklamáciu prevziať.  
Pri reklamácii u predajcu, predajca  s vystaveným reklamačným listom má neodkladne zaslať výrobok do záručného 
servisu spolu   so záručným listom a dokladom o kúpe k posúdeniu. 

7. Pri neuznaných reklamáciách po dohode so zákazníkom výrobok bude opravený formou riadnej opravy alebo bude 
vrátený zákazníkovi neopravený.  

  
Nereklamujte a nezasielajte na záručné opravy výrobky,  ktoré nespĺňajú záručné podmienky . Výrobky 
nespĺňajúce záručné podmienky môžu byť prijaté ( po odsúhlasení zákazníkom) len do riadnej opravy ! 

 
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje : AQUAMONTS, s.r.o. ,  Komárňanská cesta 11,  940 64 Nové Zámky 
                                                                    tel. : (035) 6426191      fax: (035) 6446250 
Záruka sa predlžuje o čas po ktorý bol výrobok v oprave. 
 
 
 
Typ výrobku:   ..........................................................   Výr./ sériové číslo ..................................... Rok .................... 
 
  Dátum predaja                             Pečiatka a podpis predajcu                         Odborné zapojenie montážnou 
                                                                                                                           firmou- dátum, pečiatka, podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dátum                                                    ZÁRUČNÉ OPRAVY                                    Pečiatka, podpis 
prijatia        odoslania                                          vyjadrenie servisu 
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