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Preukázanie zhody
Normy pre preukázanie zhody so základnými požiadavkami
použitej smernice 2006/42/EC:

• EN60335-1
• EN60335-2-41
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výrobku bez predchádzajúceho upozornenia,
pokiaľ sa nezmenia ich podstatné vlastnosti .
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DôIežité bezpečnostné upozornenie
Tento manuál obsahuje dôležité informácie, aby 
čerpadlo fungovalo bezpečne, riadne a hospodárne. 
Ich dodržiavanie pomôže obmedziť nebezpečenstvo,
znížiť náklady na opravy, znížiť čas mimo prevádzky
a zvýšiť životnosť Vášho bazénového čerpadla.

Odsek 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Skontrolujte kartón, či pri preprave nedošlo k poškodeniu
nesprávnou manipuláciou. Ak nájdete nejaké poškodenie
kartónu alebo čerpadla, ihneď kontaktujte prepravnú
spoločnosť.
Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok
ťažké poškodenie zdravia a môže dôjsť až k život ohrodzujúcim
zraneniam! 
Okrem toho v takomto prípade zákazník stráca nárok na
akúkoľvek záruku od výrobcu!

• Zabráňte chodu čerpadla “na sucho”, pokiaľ nie je
zavodnené (naplnené vodou).

• Čerpadlo je vybavené mechanickou upchávkou.
• Pri nesprávnom používaní čerpadla a chode “na sucho”

môže dôjsť k poškodeniu mechanickej upchávky.
• pravidlá pre zavodnenie čerpadla sú v návode na prevádzku

čerpadla.

ODSEK 2. POUŽITIE
Iba na recirkuláciu vody v bazénoch.

ODSEK 3. INŠTALÁCIA 
• Z praktického hľadiska inštalujte čerpadlo vždy, pokiaľ

možno, čo najbližšie k bazénu.

• Použite priame a krátke sacie potrubie a dbajte pritom na
rovnomerné spádovanie sacej hadice, aby ste zamedzili dlhým
sacím časom.

• Čerpadlo musí byť pripevnené na pevnom vodorovnom
základe a to v takej výške, aby motor čerpadla nemohol
byť zasiahnutý vodou.

• Ovládacie elektrické zariadenie nemontujte priamo na
čerpadle.

• Čerpadlo umiestnite na dobre prístupnom nepretržite
vetrateľnom mieste..

• Použite hadice zodpovedajúcich priemerov (viď STN) a dĺžok
a čo najmenší počet kolien. 

• Na sací aj výtlačný otvor upevnite hadicové kusy tak, aby
ste znížili vplyv rázov na čerpadlo. 

• Zabráňte prílišnému šroubovaciemu ťahu na spojovacích
otvoroch čerpadla použitím vhodných plastových pripojovacích
šroubení a použite na to určené teflónové nite. Nikdy nepoužite
tesnenia na báze oleja!

• Obzvlášť je dôležité, aby sacie potrubie nemohlo byť
nikde zalomené prípadne zúžené a nemôže mať menšiu
dimenziu ako je vstupný sací otvor na čerpadle!    

ODSEK 4. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Uvedenie do chodu a čerpanie
• Pred uvedením do prevádzky naplňte predfilter čerpadla

vodou až po sací otvor. 
• Pri každom odnímaní vrchnáka predfiltra potrite tesnenie

silikónovou pastou. 
• Zapnite motor, čerpadlo začne sať. Doba nasatia závisí od

dĺžky potrubia a sacej výšky. Primeraná doba je 5 minút. 
• Sacia výška je maximálne 2,5 m. Ak čerpadlo nesaje, pozrite

si tabuľku porúch.
Obsluha a dozor
Filtračný košík sa má pravidelne vyberať a riadne vyčistiť! Nikdy
neuvádzajte čerpadlo do chodu bez vloženého košíka!  

diel
kont ro la /časový
p l á n

pripomienka

varovanie-piktogramm vizuálna kontrola /
mesačne

v prípade potreby ho
nahraďte

zásobovanie
vodou

kontrola potrubí na
tesnosť/mesačne

p o š k o d e n i e
b e z o d k l a d n e
o p r a v t e

zariadenia bezpečnosti  vizuálna kontrola /
mesačne

zabezpečte riadnu
montáž/demontáž

celkový stav  čerpadla vizuálna kontrola
/ p o l r o č n e

dajte pozor na koróziu
a poškodenia  

chladiace rebrá
Elektromotora

čistenie chladiacich re-
bier, pre zaručenie 
chladiaceho účinku
/polročne

Elektrické 
vybavenie

K o n t r o l a /
mesačne

uvoľnené spoje príp.
poškodené káble mu-
sia byť ihneď
vymenené. Všetky
elektrikárske práce
musí previesť autori-
zovaný elektrikár!

D
eu

ts
ch



Košík predfiltra Košík kontrolovať/
týždenne

všetky nečistoty
riadne odstráňte
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Zimné uskladnenie
• Čerpadlo chráňte pred mrazom. 
• Odoberte všetky zátky a hadicové kusy a čerpadlo

úplne odvodnite..
• Uložte ich do košíka predfiltra.
• Počas zimy ho odložte na suché a teplé miesto.
• Neprikrývajte čerpadloo fóliou, aby nedošlo k     
poškodeniu kondenzáciou. 

• Ak je čerpadlo pevne nainštalované a vodu nie je možné
vypustiť, ochranou proti mrazu do -46˚C je roztok 40%
propylenalkoholu a 60% vody.. 

• Nepoužite žiadne iné roztoky ako je polypropylenglykol,
pretože ostatné sú vysoko jedovaté a poškodili by
čerpadlo.

ODSEK 5. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Elektrická inštalácia čerpadla musí byť prevedená
autorizovaným elektrikárom a vo všetkých bodoch presne
podľa ustanovení zodpovedajúcich platným predpisom a
doplnených technických ustanovení.
Pred uvedením čerpadla do prevádzky je nutné
nainštalovať menným hodnotám motora zodpovedajúci
prúdový chránič. Napájacie napätie musí zodpovedať
napätiu uvedenému na typovom štítku - povolená tolerancia
je ± 5%. 
Pri jednofázových motoroch (230V) musí byť káblovanie
prevedené pomocou dvoch v pripojovacej skrinke
zodpovedajúco označených pripojovacích svoriek.
Plán zapojenia jednofázového motora :

Plán zapojenia trojfázového motora:
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Pri trojfázových
motoroch 3x230 V 
musíte previesť
zodpovedajúce
zapojenie 
DO TROJUHOLNÍKA
 
Pri trojfázových
motoroch 3x400 V
musíte previesť
zodpovedajúce
zapojenie  
DO HVIEZDY

Po každom pripojení trojfázového motora je nutné
preskúšať smer točenia motora. Ak sa netočí v smere
vyznačenom na telese motora šípkou, musia sa
dvojfázové pripojenia v prepojovacej skrinke prepólovať.
Motor čerpadla je nutné pripojiť k ochrannej sústave siete
(uzemniť) a zabudovať prúdový chránič s  poruchovým
prúdom 30 mA. Ochrana motora a hrúbka pripojovacieho
kábla (min.2.5mm2) musia zodpovedať výkonu motora.
Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov a uvedeného
návodu na inštaláciu odpadá nárok na záruku.

ODSEK 6. ÚDRŽBA
Čerpadlo je určené na dlhoročnú bezporuchovú 
prevádzku, nevyžadujúcu si dohľad.
Pri akejkoľvek manipulácii s čerpadlom vždy vypnite 
prívod elektrického prúdu!
Výmenu motora musí previesť autorizovaný inštalatér.

ODSEK 7. ODSTRÁNENIE PORÚCH
Čerpadlo nenasáva
1. Nie je voda vo filtri 
2. Nie je správne nasadení predfilter
3. Poškodené tesnenie krytu
4. Hladina vody je pod skimerom
5. Predfilter alebo skimmer je upchatý
6. Uzatvorený ventil na sacom potrubí
7. Vzduchová bublina alebo zalomené sacie potrubie
Motor sa netočí
1. Sieťový spínač je vo vypnutej polohe
2. Poistka je vyhodená
3. Čerpadlo je vypnuté z dôvodu predradeného časového 
spínača
4. Pripojenie motora nie je správne prevedené
5. Os motora je uvoľnená z ložiska
6. Obežné kolo je zablokované z dôvodu znečistenia
Znížený sací prietok - vyšší tlak na filtri
1. Filter zanesený nečistotami
2. Znečistenie vo výtlačnom potrubí
Znížený sací prietok - nižší tlak na filtri
1.Predfilter alebo skimmer je upchatý
2. Upchaté je obežné kolo
3. Zalomenie sacieho potrubia
4. Znečistenie vo výtlačnom potrubí
5. Motor sa točí v opačnom smere (iba pri trojfázových 
motoroch)
Hlučný chod čerpadla
1. Zalomenie v sacom potrubí
2. Cudzí predmet v telese čerpadla
3. Kavitácia

Obrázok s náhradnými dielmi nájdete na stránke:

www.pentairpooleurope.com
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