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Tento návod k obsIuze a mon|áži pIa|í pro ponorné čerpacís0ustroiítyp0vé řady KDFU' V |omlo návodu isou uvedeny
p0kyny nezbytné pto správné provozování, obsIuhu, údlžbu, bezpečnos| provozu apod.
Nedovo|ené zásahy do čerpad|a, event. nesp|nění požadovaných pokynú má za následek z|tátu záruky.

1.0 vŠEoBEcruÉÚonlr

Čerpad|a jsou určena pro práci ve svis|é pracovnÍ poIoze'

.|'1

potřeby dvoinásobné dopravní

PouŽití

Přenosná ponorná čerpad|a řady KDFU isou speciá|ní
čerpad|a určená k čerpání vody znečiŠtěnéobsahem
bahna, pÍsku, kamenné drtě' jí|u a podobných hmot
abrazivnÍho Účinku 0bsah přimísenin mŮŽe tvořit aŽ
30 % hmotnosti o zrnitosti do 5 mm a hustotě kaoa|inV
do 1200 kg mr Maximá|nÍ tepIota čerpané kapa|iný
je 40.C' Maximá|ní ponor je .l0 m při hUstotě kapa|iny
1000 kg mj Cerpaná kapalina má dovoIený rozsah
hodnot oH 5-7.5.
čelpadIa nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem
o|ejú a uh|ovodftÚ.

Tento spotřebič není určen pro pouŽívání osobami
(Včetně děti,)' jinŽ tyzlcká, smys|ová nebo mentá|ní
neschopnost či nedostatek zkuŠeností a zna|ostÍ zabraňuje v bezpečném pouŽÍvání spotřebiče, pokud na
ně nebude doh|íŽeno, nebo pokud neby|y instruovány
oh|edně pouŽití spotřebiče osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost
Na děti by se mě|o dohlíŽet, aby se Zajisti|o' Že si
nebudou se spotřebičem hrát.
Siroké up|atnění čerpadeI ie zejména ve stavebnictvÍ'
při výkopových pracÍch, při meIioračních pracÍch, při
odstraňování násIedkÚ povodní, jako odvodňovánÍ zatopených sk|epÚ, suterénÚ apod'

1.2 Udajový štítek

mohou však pracovat i v horizontá|ní po|oze. V přtpadě

ujš$ H odpovÍdajícídané-

mu dopravnímu mnoŽství čerpade| je moŽno u ve|ikosti
čerpad|a 80-KDFU a 12S-KDFU pouŽÍt tzv' kaskádnÍho
zapojenÍ(obr 3)' které sestáváze dvou čerpadel vzájemně
propojených hadicÍ. Do|ni čerpadIo ie ve standardním
provedení, u hornÍho čerpad|a po demontáži sacího sÍta se
namontuje sací víko s hrd|em pro připoiení hadice.

HIučnost
Skutečná hodnota hIadiny akustického tIaku A ve vzdá|e.
nosti ] m od povrchU aoregátu (při pouŽitíVáhoVého Íi|tru
A) ie L,^ = 77 dBa (lS0 3764,

lS0 9614)

2.0 BEZPECNOST
Tento návod k obs|uze obsahuie zák|adnÍ pokyny, které je
nutno dodrŽet během provozní instaIace, provozu a ÚdrŽby
čerpadIa' Je proto nevyhnuteIné' aby přísIušníodpovědní
pracovníci a obsIuhUjícíosoby si před zaháiením provozní
insta|ace a uvedení čerpadIa do provozu jeho text dÚk|ad ně
pročet|i Je rovněž nutné, aby návod k obsIuze by| v rnístě
provozni insta|ace čerpadIa neustá|e k dispozici
DodrŽeny musí být nejen uiše uvedené všeobecnébezpeČnostní pokyny uvedené pod tÍmto zák|adním bodem
pro bezpečnost' a|e také veškeré speciÍické bezpečnostní
pokyny' uvedené pod ostatními zák|adními body'

] obchodní inéno o síd|o Vtrobce
2

Typové oznočení

J Vfobní

čís|o

4 PíŮiok

5

Doprovní v$ko

6 Piíkon so!5|rcjí
7

Moxjmólní doProvní víóko

8 otóčky
9
]0

JŤenov]Lé nopě[í
Druh ploudu

]] Jmenovitó

'

počei Íózí

Írekvence

]2 Jme|ovitý pro!d

]J Zopoj€ní

stotoíu

]4 lŤído izooce
]5 Dr!h 70tíž€ní
15

Kri'lí motoru

]7

Moximó|ní píocovní hIo!bko

]8

Moximó|nÍ iepIoto č€íponé kopoliny

]9

Rok Výroby

20 Zemé pŮVodu

2] Z|očko shody

Bezpečnostní pokyny obsaženéV tomto návod u k obsI uze,
jejichŽ nedodrŽení by mohlo vést k ohroŽeni bezpečnosti
jsou označeny symboIem

neb0 V připadech zahrnujících eIektrickou bezpečnosl

nechat čerpad|o v chodu na sucho po dobu ] 0-1 5 sekund.
Zaschnutí a přiIepení mechaniclt1ich přimísenin v hydrau|ické části by zpŮsobi|o při znovuuvedení do provozu
zbytečné opotřebení'

11. Po něko|ikatýdenní provozní přestávce nutno před
znovuuvedenÍm do provozu někoIikrát protočit oběŽným

sym00tem

ko|em Do seimutÍsactlto síta.
12 Zamrazu se nesmÍ nechat čerpad|o ve vodě, která by
v čerpad|e mimo provoz moh|a zamznout.

Bezpečnostn í pokyny. které m usÍ b1it vzaty v Úvahu z d Ůvodu bezpečnéhoprovozu čerpadIa nebo čerpacíhosoustrojí'

13. Stane-|i se, Že v čerpadIe zamrznou po vytaŽení zbytky
vody, aniŽ čerpad|o bylo vysušeno, jak je uvedeno v bodě
]0' nUtno před noulm uvedením do provozu čerpadIo
ponořit do vody, aby doŠ|o k jeho rozmrazení' V Žádném
přtpadě se nesmí pouŽít k rozmrazování p|amene

jsou označeny návěstÍm

fPozoR rl
Bezpečnostní pokyny. jeiichŽ nedodrŽení by mohIo ohrozit
kvaIitu ŽivotnÍho prostředí jsou označeny symbolem

2.1 Souhrn dÚ|eŽiých upozornění,
Keých

je nutno dbát při manipu|aci, obs|uze a pou-

ŽíváníčerpadeI

lPozoRrl
.l.

A A

Přl sejm utém sacim sítu za chodu čerpadIa je třeba největší
opatrnosti, aby nedoŠ|o k Úrazu otáčejícÍmse oběŽným
ko|em buď přímým vsunutím prstŮ nebo nářadí.
1 4. Při kďdé revizi a opravě čerpad|a doporučujeme kontroIu izoIačního odporu eIektromotoru.
15' Zv|áštnÍ pozornost nUtno Věnovat stavu ulvodky pro

přívodní kabeI a při jakémkoIiv poškození ji okamŽitě

vyměnit.

16. Při jakékoIiv manipuIaci v e|ektrické části čerpadla
nutno předem odpojit při,Vod od sítě a zabránit moŽnosti
připojenÍ na síť omy|em. TotéŽ p|atí při Údržbě a seřizování

rotuiících částí'

Zapojení na napětí podIe štitkonich Úda1Ú.
2' S-právný smys| otáČení.

.l7.

Cerpad|o zvedal a spouštět za d]žaÍ||o, niko|iv za
přívodní kabe|.
4 Při čerpánÍjímek se syphlm sedimentem a brusnými

předpisŮ provozovate|e a p|atných norem ČsN.
]8. DemontáŽ a seřizováni případně revize náročnějších
paftií čerpadla je popsána podrobněji

3

ÚČinky čerpadIo zavěsit na |ano nebo řetěz nebo postavit
na tvrdoU podIoŽku' Předejde se zbytečnému opotřebenÍ

hydrauIické části a 'zahrabáni' čerpadIa.

5. Při zavěšenÍ čerpad|a na |ano nebo ře|ěz nulno zabtáni| o|áčení nebo otáčivému ''h'ivánt'ko|em svis|é
osy četpad|a. Předeide se tak případnému poškození
přívodního kabeIu.

6

Přl do|évání a kontro|e stavu o|eie dbát' aby pod zát-

kan,ri by|o vŽdy nepoškozené těsnění a zátky by|y řádně

d0tďeny'

7 VŠechnyšroubovéspoje musí být řádně dotaŽeny a za|iŠtěny ptoti uvolněnív|oŽením pruŽné podIoŽky' Pod pruŽnou

Proh|Ídky, revize a opravy eIeKromotoru čerpadIa nutno provádět s ohIedem na prostředí pouŽití podle interních

V závorce uvedená čh|a za jednot|iuimi díly jsou shodná s pozicemi pouŽitými k označenítěchto dilŮ v řezu
čerpad|a Jinak je nutno se seznámit před kaŽdou de.
montážÍs uspořádáním iednotIilrych částí čerpadIa podIe
přiIoŽeného řezu'

]9' Pokud je nutné při demontáŽi pouŽÍt páčení' musí
se použítpod páčidIo vhodné kovové podIoŽ$ s větŠi
p|ochoU, aby nedoŠ|o k omačkávání části čerpad|a. nebot

jsou vesměs zhotoveny z hIintkové s|itiny. PoUŽije-|i se
k demontáŽi pok|epU (jako např' při stahování p|áŠtě
151)' pak je nutno použíto|ověné, gumové nebo jiné
měkké paIičky.

podloŽkou nutno Umi'stit podIoŽku pIochou
8 Všechny vá|cové spoje a dosedacÍ p|ochy včetně '0'
krouŽkŮ a va|iujch |ožisek musí být před montáŽí čisté
a nepoškozené' '0' kroužky přetřít před montáŽÍ o|eiem'

20

nebo mazacím tUkem. VŠechny části musÍb\it smontovány

22' Ponorné čerpacÍsoustrojÍ není určeno pro prostředí
s nebezoečim wbuchu.

ve rzájemné poloze tak' jako před demontáŽí

9. Při montáŽi přívodního kabe|u motoru Čerpad|a se
musÍ dbát na to' aby by| zasunut do ucpávkového l4ivodu
krytU svorkoVnice tak daIeko, aby vnějšÍ izoIace přečnrvaIa

nejméně 8rnm přes dno vá|cového otvoru do svorkovnic0Véh0 prostorU'
10' Před kaŽdou de|šíprovozní přestávkou nutno čerpad|o ponořit za chodu motoru do čistévody - pokud by|o
pouŽito k čerpánísměsÍ nebo agresivnější vody - a pak

Není vy|oučeno ma|é znečištěníkapa|iny o|ejem z nápIně (např' při opotřebenÍ ucpávky).
21 Ponorné čerpacísoustroji se nesmí přenášet' je-|i
ood napětím

3.0 TECHNICKE UDAJE
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3.2 Rozměry ČerpadeI

65-KDFU SO.KDFU

lOO.KDFU 125.KDFU
0br.2
Tabulka 2

Proveden
Tvp

4'Í|ačné

.A

B

přÍpojky

65-KDFU
8O-KDFU

-

a

330

b

305

a

390

b

325

-c

235

600

265

650

D

t

D1

DN 52
DN 52
DN 75
DN

75'

330

160

370

163

1

OO-KDFU

380

265

720

DN 110

410

'190

1

25-KDFU

412

320

800

DN 110

545

193

Na poŽadavek DN 52 (záména výt|ačného hrd|a)

A

8

4.0 TEcHNIcKÝ PoPls črRpRoI.R
Ponorné přenosné ka|ové čerpad|o typu KDFU (obr. 4) 1e
jednostupňové s rozuaděčem (149)' oběŽné ko|o (230)
ie
vÍceIopatkové, otevřené, odoIné proti opotřebení'

7aobéžnýn ko|em ie pogumovaná pří|oŽka

(1

35), která je

tvarována pod|e orofiIu zadntho disku oběŽného ko|a a |opatek, které vyčntvajípřes zadní disk. Aby se da|a nastavit
minimá|ní vÚ|e mezi oběŽným ko|em a ieho příoŽkou' je
oběŽné koIo opatřeno posuvným pouzdrem (544), kterého
se mÚŽe zároveň pouŽÍt |ako stahováku'
Pogumované sacÍ vfto (162) je kužeIovitého tvaru s VÍchoIot4ich Úh|em shodným se sklonem Iopatek oběžného
K0ta.

Zulšení tep|oty vinutí na kritickou vypínacímez přichází
v Úvahu po d|ouhotrvaiícÍm chodu na sucho nebo s uzavřeným ult|akem a nedostatečně ponořeným čerpad|em
4000.
Čerpad|o musÍ b1it provozováno s přís|ušným ov|ádacím
a

iistícímzař2ením.

4.1 Kaskádní zapojení čerpadeI
(80-KDFU 125-KDFU)

Zařízení pro kaskádní zapoiení dvou ponorných čerpadeI
(obr. 3) ve standardní Úpravě sestáVá V podstatě:
a) ze sacího víka' Kerym se nahradí u horního čerpad|a
(I

PoIoha sacího vÍka vzhIedem k oběŽnému koIu se nastavuje pomocí závitot4ich matic (920'4) umístěných na pěti
svornÍcích (902..l)' na které je také sacívíko nasunuto'

Pogumovaný rozvaděč usměrňuie proud vody ve směru
podé|néosy čerpad|a, tj' převáděcími kaná|y ve spodním
IoŽiskovém tě|ese (350.'l), dá|e pak přes prstencor4Í prostor mezi p|áŠtěm statoru e|enromotoru (81 1 ) a vnějším
pláštěm čerpadla (1 51 )' v jehoŽ vrchnÍ části je vyt|ačné

hrd|o opatřeno na konci závitem pro našroubovánÍ pevné
části požárnÍ rychIospojky, na Kerou se nasazuje pohybIivá
část rychIospojky s poŽární hadicí uvnitř pogumovanou.

|)

ochranné sací stlo;

b) ze spojovací hadice o standardní dé|ce

.l

m.

Spoiovací hadice je chemIonová' jeden jeií konec je zapojen
na ult|ak do|ního čerpadIa (|) spočíVajÍcíhona dně jímky
nebo přímo terénu, druhý konec se zapojí na zv|ášt uprave.
né sacívtko hornÍho čerpad|a (| |). Sacívko je nasunuto na
tě|eso rozvaděče horntho čerpad|a (|l), utěsněno pryŽornlm

krouŽkem a ořitaŽeno oěti maticemi.
Pro kaskádnÍ čerpání je nutno dodrŽet podmínku H}H.l
nebot jinak by docházeIo ke zpIoštovánÍ spoiovací hadice

ko|eno pomocí upínacích spon - viz obr. 2.
EIekromotor tvoří s čerpadIem jeden ceIek. Botor eIektromotoru (81 8) je u|oŽen ve va|i4ich ložiskách (321.1; 321.2)

mezi oběma čerpad|y vlivem sacího Účinku horního čerpad|a (||) a k nepravidelně dodávanému mnoŽstvítimtéŽ
čerpad|em' Tedy H2 nesmíb1it menšíneŽ H1. Nejoptimá|nějŠÍje kaskádní zapoienÍ podle standardní Úpravy s 1 metrovou spojovací hadicí, která je bez jal$i chkoIiV prob|émŮ

mazaných tukem, s hřídeIem prodIouŽeným pro upevněni

z hIediska technického i orovozního,

zavřeném, aby se zabráni|o VytékánÍ mazacÍho tuku.

spouštěna současně jedním spínacím okruhem, je vhodné
jejich postupné samostatné spouštěnÍ Ve sIedu situačního

U něktenich ve|ikostí je připevněna hadice na

\4it|ačné

oběžného kola. HornÍ |oŽisko (32.l.2) je v provedenÍ

Mezi hydraulickou částíčerpad|a a e|ektromotorem

je

o|ejová vana s náp|nÍ o|eie' Kerá je protl čerpanékapa|ině
utěsněna mechanickou ucpávkou (433), opatřenoU těsnicÍmi krouŽky ze sIinuých karbidÚ. Ty jsou mazány a ch|azeny
oIejem. 0|ej sIouŽítaké iako zábrana proti přimému vniknutÍ

vody do |oŽiskového prostorU'
0|ejová vana s o|ejovoU náp|ní le proti prostoru e|eKromctoru Utěsněna krouŽky guÍero (420) z tep|ovzdorné

pryŽe, které jsou umístěny pod spodním kuIičkovým

|oŽiskem (321..l) a zabraňují zároveň vytékánÍ mazacího
tuku z |oŽiska.
Pro připojenÍ eIektromotoru na stl je pouŽito vodotěsného
ŠestiŽiIového kabeIu (824) 1ehoŽ dvě Žily se zapoií do ov|á'

dacího okruhu stykače nebo do obvodu podpěťové cív$

jističe PřÍvodní kabe| je ze svorkovnicového prostoru
vyveden l4ivodkou (826..l )' Kerá je Ve Vftu svorkovnice
utěsněna proti vniknutí Vody.

H|ídače tepIoty rozpínají ov|ádací okruh stykače při tepIotě
vinutí 1 30.c t 5.C a chrání motor před přehřátÍm, případně spá|ením a musí být po dobu záruky Zapojeny, Včetně

nadproudové ochrany, jinak se záruka neposkytne. Při
normá|ní práci čerpad|a, kdy okoio motorU protéká voda'

je motor intenzivně ch|azen atepIota vinutíie hIuboko pod

vypínací teplotou hlÍdačútepIot

Pokud nebudou obě čerpadIa v kaskádním zapoienÍ

uspořádání. To znamená nejdříve spouštět čerpadIo doIní
(l) a pak čerpad|o horní (||)' vŽdy bezprostředně za sebou
V Časovéminterva|u 1 -5 sekund'
ZastavovánÍ čerpadeI je zase vhodné v opačném postupu
neŽ spouŠtěnt,.

Opětovné spouštěnÍ čerpade| by pokud moŽno nemě|o
nás|edovat dřive než skončíodtok čerpané kapa|iny z r4it|ačného systému přes obě čerpad|a zpět do jímky, poněvadŽ

při tomto zpětném proudění docházi k samovo|nému
roztočení čerpadeI v opačném smysIu'

Přík|ad vyobrazení a přís|uŠenctvípro kaskádní zapojení 80.KDFU

62 1 - sací vÍko s pú|spojkou
412 - pryŽový těsnici krouŽek
550 - pod|oŽka
719 - hadicováspojka
739 - spojovací hadice V dé|ce 1 m
920 - matice
1

't611

412

920
55

719
739

0br.3

4.2Rez čerpadIem

--.-..--!?tl

321 I

/'

420
g2g 3

920 6

900,1
'135
931

920 3

162

920 4

2n--

,!!135
.143
149

.l51
.l60.1

'l60 2
1

62

230
321 '1
321 .2

350.1

I

- příloŽka oběŽného ko|a
- saci síto

- rozvaděč
- vněiší p|ášt
- dno o|ejové vany
- víko ložiska
- sací vÍko
- oběžnékolo
- |oŽisko doIní
- |oŽisko horni
- spodní loŽiskové tě|eso

0br.4
350 2 - hornÍ |oŽiskové těleso
420 - guÍero
433 - mechanická ucpávka
544 - závitové posuvné pouzdro

576
811
81

8

824

902..1 .ZáVrtný šroub
903 - kontrolni šroub (imbus)
912 - zálka

-tělesostatoru

9203-matlceMB
9204-matlceMB
9206-maticelV5

- rotor
- kabei

931

- drŽadlo

826 1 . vývodka
833 - vrho svorkovnice
900 1 - šroub M5x1 2

922

940

- matice oběŽného koIa
- pojistná podIoŽka
- pero

5.0 ELEKTR()PRISLUSENSTVI

Schéma zapojeníčerpadIa s dodávaným eIekropřísIuŠenstvím
(jistič a na kabe|u napojená vid|ice) je na obr. 6'

Jistič a vidIici

5'1 Všeobecně

|ze

dodat ien u čeroade| 65-KDFU a 80-KDFU'

EleKroořís|ušenstvi kalového čerpad|a KDFU mŮŽe tvořit
jistič' přemistite|ná přístrojová skřtň nebo pevně insta|ovaný
rozvaděč vybavený snÍmacÍm zařízením vodni h|adiny. které

I

I

řídíautomaticlg? chod na zák|adě jeiÍ4išky'
Soustrojí musí b1it odpoiite|né od sftě zařízenÍm, Keré má
rozpojenÍkontakŮ ve všech pó|ech a zaiistÍ úpIné odpojení při
podmínkách přepětí kategorie Il|. Toto zařÍzenímusí být vestavěno do pevného vedení a v sou|adu s předpisy pro vedení'

5.2 Zapojeníčerpad|a
Elektrické zapojenív čerpad|e je uvedeno na obr 5

0br. 6

!!tK-l.!.ú.

Č:EFADú (D.!

5.3 Provedení 0chrany před nebezpečným
dotykovým napětím
0chrana čerpad|a proti nebezpečnému dotykovému napětÍ
se zabezpečuje pod|e CSN 33 2000.4-41 a norem přidruŽených (z h|ediska místa nasazeni) a to převiíŽně ochranou .
samočinným odpojením od zdroje a proudoqim chráničem.
Ponorné ka|ové čerpadIo se nesmÍ přenášet, je-|i pod
napětím

Jednotlivé ŽÍ1y přrvodnÍho kabe|u
iqntl přeznačeny
nřE7n:čpnv násIedovně:
isou

a

5.4 MontiíŽ
ýody vinutíe|ekromotoru

A

l.|l

nác|pdnvnĚ.

svoÍka barva svorka
U

W

černá o
hnědá I1,T2

Montáž e|eHropřís|ušenství (t.i. přemístiteIné přísttoiové
skříně pevně instaIovaného toanděče apod') musíprovádě|
osoba s přís|ušnou e|ektÍ0technickou kvaIi|ikacía |o pod|e
platných norem a v sou|adu s místními předpisy.
Při montáŽi je třeba překontroIovat (nastavit) hodnotu jistícího

barva
ze|enálž|uIá
bná

Šed'tmavá

Svorky T1, T2 - obvod bimetaIowch h|írdačŮ tep|oty
elekromotoru

vinuti

proudu nadproudové|n re|é pod|e tab' 1 v kapitole 3.0

5.5 Uvedenido provozu

I

I
Čerpad|o musi být jiŠtěno protí nadproudu jističem

nebo

bodu 6'2

Ponorné čerpacísous|rojí se nesmí přenášet, ies||iže ie
pod napětím!

nasazeného na matici oběŽného ko|a (230) někoIikriát rotorem
čerpadIa protočit.

2. Po zapojení čerpad|a na síťje nutno se přesvědčit

Zjistí-|i se při obs|uze záuadana e|eHrickém přís|ušenslví
nebo na ponotném čelpad|e, musí se Ďerpad|o ihned
Yypnou| a o ávadě in|ormoval osobu s e|ekt]o|echnickou

haIiÍikací'

5.7 Údžba
E|ektropřisIuŠenstvíje třeba kontroIovat při častějšímpouŽtvánÍ
aspoň 1 x za měsÍc, při občasnémpouŽívání 1 x za dva měsrce

o správném smys|u otáčení. Je|ikoŽ nenÍ na oběŽné ko|o

a rotujÍcíčásti čerpad|a ve smontovaném stavu Vidět,
nutno se přesvědčit o správném smys|u otáčení nás|edujícím zpŮsobem:
Cerpad|o buď ponořÍme do vody a nadzvedneme nebo
pověsíme na |ano nebo řetěz, uchopíme je |ehce za dzad|o
eleKromotor CerpadIo běŽí správně tehdy,
pootočiIi se (škubne) protl směru hodinoqich ručiček,coŽje

a Zapneme krátce

opačně. neŽ jď znázorňuje směrot4i štftek' keý udává smysl

a před

kzdým uvedentm do provozu ato osobou s eIenru|ech.
nickou ha|iÍikací pod|e Wh|. 50|/8 Sb. $5 odst. 1 .

otáČeni rotoru

Zejména se provádí kontro|a zajiŠtěníochrany před nebezpeč-

KontroIu otáčeni |ze provádět také tí.n, Že čerpadlo postavÍme
na zem' t.n7chý|íme poněkud na stranu tak, aby stií|o na ob-

ným dotykoqim napětÍm' měření izo|ačnrho odporu (větší
neŽ 2|\4o)' kontro|a neporušenosti přivodnÍho kabe|u nebo

vodové hraně dna sacÍho si1a a uchopÍme za dzad|o a krátce

čerpadIa'

Má-|i čerpad|o snahu otočit se ve směru oláčenÍ hodinor4ich
ručiček'ie z toho zřeimé,že smys| otáčení je špatný a nutno

Jest|iŽe ie napájecí přÍvod poŠkozen' musí b1it nahrazen
tlyrobcem' |eho servisním technikem nebo podobně odborně
kva|iÍikovanou osobou, aby se zabráni|o vzniku nebezpečné
situace,
Veškeré opratly se mohou provádět jen při vypnutém a zaiištěném stavu' Výměnu kabe|u i opravu da|šrch částí čerpad|a,
pň které docházÍ k uvo|ňování těsnících p|och je třeba svěřit

zaoneme motor.

zaměnit vzájemně dvě libovoIné Íiize
Spatný smysI otiíčenÍoběŽného ko|a má za násIedek značně

zmenšený{kon čerpad|a' Při přerušenídodávky proudu nutno
znovu správný smysI otáčení čerpad|a zkontroIovat. KontroIu
u nového čerpad|a ie však nutno provádět ien při ponořeni
ce|ého síta ve vodě. Bez předchozích popsaných metod |ze

těsnost vŠech rozebiraných těsnícÍch stroiŮ

se také o spriávném smysIu otáčení přesvědčit podIe rychIosti
nap|ňování hadice, je-|i Čerpad|o ponořeno Tento zpúsob je

Uoozornění:

moŽno si osvojit jen praxí

servisnímu středisku či opravně, protože je třebazpětně Zaiistit

Při čerpáníz iímek, v nichŽ jsou usazeny sypké |átky, není
vhodné stavět čerpad|o na ýto usazeniny' neboť čerpad|o se

JakékoIiv práce na ěetpadIe spojené s demontážísvorkovnicového plos|oru, e|ek|ilchým zapoiením a odpojením mo|ořu
musíprovádět odborník s ná|ežilou kvaIiÍikacípři dodržování
p|atných předpisú o zapojování eIeklrichlch s{toiŮ'
Zapojení přívodního kabelu NESM| bfl prováděno osobou

jednak 'zahrabe a jednak se zbytečně opotřebíÍunkčniplochy
hydrau|ické cásti' V takovém případě nutno dát pod sací sfto
tvrdou pod ožku' neni.|i možno Čerpad|o pověsit

neaalou a neDovolanou.

Během provozu nepotřebuje četpad|o žádnou obs|uhu, ien je
třeba dbát' aby vý|laěná hadice neby|a nikde ohnu|á -'ž|o-

Zjistí.|i se na eIehrickém zařÉenínebo na čerpadIe závada,
musí se čerpad|o vypnout a o závadě inÍormovat osobu s
eIek|Íotechnickou kvaliÍikací.

6.0 PR()v()zčrnpnon
6.1 VŠeobecnéDoŽadavkv
Před uvedenÍm čeipad|a do piovozu je nutno obs|uhujrcí
osoby seznámit s polryny pod|e tohoto návodu, potřebnými
pro správné a bezpečné provozování Na nutnost dodrŽovánÍ
tohoto poŽadavku je k|aden dÚÍaZ, protoŽe se jedná o tlyrobek,
Keý pracuje v mokrém prostředi', Keré je z h|ediska nebez-

pečíÚrazu e|ekrickým proudem hodnoceno jako zv|ášt

6.3 0bs|uha čerpadla za provozu
mená'', neboť tím se značně snižuje ýkon a aby ne|eže|a,
nebo neby|a dynamichými účinky proudícívody přit|ačována
na ostÍé htany s1avebních konstrukcÍ, kamenÚ atd.

z.o ÚonŽgn
7.1 VŠeobecně
Údzba tecnto ctrpadeI v době provozu je mínimá|ní a omezuje
se na 1edncd uché Úkony preventivního charakeru, jakje patrno
v dá|e uvedených bodech I přes tuto skuteČnost je třeba této

čjnnosti Věnovat ná|eŽitou pozornost, nebot na jejím dodrŽováni do značnémtry spočvá spo|eh|ivost, bezporuchot4i
provoz a Životnost dú|eŽiých dí|Ú' iako je mechanickí ucpávka,
eIeKromotor' IoŽiska a také i bezpečnost provozu

nebezpečné

6.2 Příprava čerpad|a k uvedenÍdo provozu
1

sedo provozu čerpad|o nové nebo pode|šíprovoznÍ
přestávce (2-3 ýdny)' nutno sejmout sací stto a pomocí k|íče
10

Dává-|i

7.2 Kontro|a o|eje mechanické ucpávky
a motorovéh0 prostoru
U nového Čerpad|a nebo po qiměně mechanické ucpávky
nUtno po 20-30 hodinách provést kontroIu o|eie, zda nenasta|

Úbytek nebo zda nevnik|a voda do o|eje, coŽ provedeme
tímto

zpÚsobem:

t0t0 'Vytáhneme'
pojistnou podloŽku

otiíče
(931
musÍ

uneme

Kerou
n:k

utáhneme. Ko|o se
zajistíme podIoŽkou

nja

rolu doporučujeme provést po 600 ď 800 hodipá-Ii se suspenze s obzv|áště abrazivnÍmi
Účlnky,
i.

dop
pr

voda n
ní,
vozu

znow,

|lyli[tq.ql'L!,binovrl

3448 tso WG 32).

13
se
ou

TB 32 (třldění|S0 pod|e viskoziý

7.3 Nastavení vŮ|e sacího vka a pří|oŽky
oběŽného ko|a

U nového čerpad|a je optimáIní VÚ|e mezi sacím vlkem (162).

přiloŽkou (135) a oběžným ko|em (230) již
nastavena

v,e

WroDnim záVodě.
p
h

namontovat tak' aby krycí p|ech by| na straně rotoru e|eKromotoru KrycÍ p|ech bránÍ Vytékínítuku z |oŽiska v pracovní
po|oze čerpad|a, tj. vertlká|ni
Chod čeryad|a na '!ucho'' není na dovo|en.

7.5 Ochrana a ÚdrŽba hadic

e
D

a) ilas|av^eníuile m€zi
a

jeho pří|oŽkou:

adním proÍiIem oběžného ko|a (230)

7.6 Kontro|a mechanického SmVu

prostoru. Dá|e kontro|ujeme, zda těleso

ýodky

(826.1)

p
tl

maticemi (920.3) dostateČně dotaŽeno Z dŮvodŮ řádného

(920 4l a stáhne se rozuaděČ

utěsněni přÍvodního kabeIu
o Nepotušenos| ochranného sfla na sání čerpadIa.

kc a :;: lČ:..ána ke dnU o|ejové Vany

r:

Vznik|é otvory větŠhhrozměrŮ. ZoŮsobené mechanlchlr'
poškozením jsou neŽádoucí' nebot 1im mohou ,'n:'ta; c:
čerpad|a většípředměty a ucpávat tak oběŽné ro
mechanicky poškodit dilceI

.

c ir:;:"i

Nepolušenost dí'|ú'zajišÍuiÍcÍchffiísoucástí. Heré jsou

pod proudem. tj' prostoÍ\ s.,oPo'1 :=

a.:c:-:::.-

:::.

.:_

k nim zejnéra vtko slc.ko'Ttco':ehc or.s:or, '&:j
loŽiskové tě|eso (350 2] těLeso statoru {81 1). těieso y,.looit.
(826'1) a šroubcvé spoje Při sebemenštm zjiŠtěni píznď'
porušenost těchto dilU čerpad|o ihned l'1'řadit z provozu
o Míru opotřebiteInosli dí|ú,zpúsobovanou provozováním.
Zejména věnu]eme pozornost dt,lÚm hydraulické části (oběŽné
ko|o' pogumované dÍly, mechanická ucpávka (433) )' Na veIikosti opotřebenÍ totiŽ ZáVisí pohotovostnt, hydrauIiclý t4ikon
a da|Šíorovozuschoonost

8.0 OPRAVY
B.1 VŠeobecně
S oh|edem na konstrukčni provedeni iednot|it4ích dÍlu mají
opravy těchto čerpadeI převiíŽně charakter t4iměny dílúnebo
uz|Ú' Opravovat |e moŽno jen statoro\4i paket e|motoru, a to
převinutim vinutí v případě ieho poškození. Provádění i'1'měn
Íunkčně a montiáŽně dŮ|eŽi\'ch dílŮ nebo uz|Ů je popsáno dá|e
v ořísIušných stathh'

-i'.''
'.:

-:

E:

'.

-.

i-

::.:-

o'.oŽky oběŽného kola (135) do rozuaděče
^^-x-.:- ,
UpdcÍly|l|lpus0Oem.

=.

:.:'

-::.a1 cké ucpávky a krouŽkŮ
::= s::,.'.

.' --.:-i

s.áhne poh)'c

Je-|i nutno t,yměnit opotřebované oběžné koIo (230), seimeme sací st1o (143) po uvo|nění pěti matic (920.3) a pak po

sešroubování da|šich pěti matic (920.4) vysuneme sací vÍko
62) odjiŠtěntm' povolením a se|mutÍm matice oběŽného koIa
(922) stáhneme oběŽné ko|o (230) z hříde|e (81 8) V případě'
Že oběŽné ko|o se nedá |ehce stáhnout, pouŽijeme k tomu

příloŽky oběŽného

Povyjmutipera

lechan cké'Lccá'k,
'a :zs:

:-.:.=.-..:_- '.':;Š:éno|e1eana: ďz. :1:_ ;s: 't;'le

:''.

.:.-, :: -::lan

e'

cká ucpát4ta shhule' Po demontáŽi dna

.:- 1]
:.:,. ,:.,
''l''t]ačíme stacionámi část mechanické
.,,:..j
3. crovede obráceným postupem.
Úcpá.{,
Upozorňujeme na dusIedné dodržování Ěis|oty!

Pi reutz tis. ; .. ..: -t - 8 Í ero (420)' resp' při jejich qiměně.
se povo|Í a seŠrouc,ir5 "iatic (920 6) Wtáhne se |oŽiskové

vÍčko(160.2), čimŽ se umoŽnÍ připadná qiměna těsnicích
krouŽkÚ' Je třeba také proh|édnout ochranné pouzdro na
hřtdeli' zda v mGtě styku nejsou Wběhány driáŽlry. Pokud
jsou' je nutná vijměna i pouzdra u ve|ikostÍ 65' 80'

driážlry

1OO-KDFU' u ve|ikosti 125.KDFU postačilyjmutíjednénebo
obou podIoŽek pod gufery.

Při této přÍeŽitosti doporučujeme domazat spodní kuIičkové
IoŽisko tukem'

8.5 Výměna statorového svazku
JestliŽe se při kontro|e |zolačního odporu statoru ukáŽe, Že
má nu|ovou hodnotu' musi b}Ít stator vyměněn. SniŽený
lzoIačnístav u nav|h|ého vinutÍ |ze odstranit WsouŠentm pod|e

0

Je.|i však nutná ýměna, postupuie se tako:

Demontu]Í se horní dÍlce čerpadla a stator včetně p|áště se po-

staví na podIoŽku tak' aby doraz eIekromotoru by| t'ždy nahoře,
pak se p|ášť statoru zahřeje rozpýleným pIamenem natepIotu
1

50

ď'l 60.C' pokud stator sám nelrypadne'

p|ech z horní strany'

8.2 Výměna oběŽného kola

.. - :''.lměně

:..''..:':jj c.'aš.--:' 900.1).

ÓSN 35 001

Při demonliíži dí|ú musÍ být řerpad|o čis|é,zbavené všech
pozústatkú čerpané kapa|iny. Při ěerpání chemicky znečiš|ěných kapa|in provedle neutlaIizaci dí|cú. PoužÍvejte
ochranné pomÚc$' dodrŽuite hygienické předpisy!

49)' Keým je přiloŽkaoběŽného

- ---^-r;l
'. J.
..:::

..,;;-...

].- -.=

.

-:'.

(1

Noý

pok|epe se

najeho

stator se musÍ na své vá|cové části

očistit a event' mIstní nerovnosti uvnitř p|áŠtě z hIinÍkové sIitiny
zpÚsobené při demontáŽi se musízarovnat' aby po jeho ohřáti
moh| byt stator vo|ně zsunut Výměnu poŠkozeného statoru
noi47m možno provést při ]ednom ohřátÍ p áště'

(1

závitového posuvného pouzdra (544) a maticového k|íče.
Postupujeme při tom tak, Že na p|ošky závitového pouzdra
(544), t4'čnva1ícího z nábo|e oběŽného ko|a, nasuneme klÍč,
KeÚ opřeme o šrouby (902'1). Potom pomocí de|ŠÍpáky'
vsunuté mezi Iopatky oběŽného ko|a, oběŽným koIem otáčÍme
a tím ie stahujeme' |VlontiíŽ nového oběŽného koIa se provede

0pačným postupem'
Vúle mezi příioŽkou' sacÍm víkem a oběŽným koIem se nastavÍ
podIe č|ánku 7'3.

B.3 Výměna příloŽky oběŽného ko|a
Při výměně přÍloŽlry oběŽného ko|a (135) se postupuje steině
jako při i4iměně oběŽného koIa' Navíc se seŠroubuiída|šímatice
12

9.0 NÁHRADruÍoíty
Všechny sou#si Čerpade jsou tlyměnitelné'
Při ob1eoná,.'áli náhradních dílŮ a jiných jednánÍth je třeba
uvést'

.

typ Čerpad a
o Wrcbnl Č,sIo Čerpad|a'
o přesné Čise|né a jmenné označenÍdÍlŮ podIe

00r 4
Typ čerpad a a ]eho výrobní čt,s|o jsou uvedeny na Údajovém
Štítku'kteÚ je připevněn na čerpadle

10.0 PRovozNíPoRUcHY' JE|IcH pŘíčruyn oosrnnuĚruí
Porucha
1' Čerpad|o se nerozbíhá a motor je

Příčina

.1

1

přitom tichý.

2. Čerpad|o se nerozbíhá a motor

2

0pravit.

Přetavené pojistky nebo Vypnuty
stykač'
1 3 Přerušený přÍvod proudU.
1.4 Uvo|něnísvorek.

0pravit.
0pravit

2.1 Jedna pojistka přetavena.

0pravit.

1

''bručf

0dstranění

Síťje bez napětí.

Přívod v jedné Íázi přeruŠen.

0pÍaVit.

UVoIněná sV0rka.

2.2 lběŽné ko|o zab|okováno předmě.
tem' Keý Vnik| mezi ně a sacívfto nebo
pří|ožku oběžného ko|a.
2.3 Čerpad|cj je zabořeno do hustého
sedimentu.
3. Cerpadlo se rozběhne, a|e jeho

3

uikon je ma|ý.

'l

0brácený smysl otáčení motorL.

3.2

Výt|ačná hadice je Ucpána nebo

přeIomena.

3.3 Čerpad|o saje vzduch.
3.4 Mezera u oběŽného ko|a pří|iš

Demontovat, předmět odstranit.

Nadzvednout nad úroveň ka|ú,

Wčistit sací sÍto.
Přepojit dVě Íáze na svorkovnici (pracov.
ník s e|ektrotechnickou

kva|ifikac|.

Vyčistit, narovnat
ZaVěsit nÍŽe.
Seřidit.

veIká.

3.5

4. Tavné v|oŽky pojistek se přetavujÍ.

sfto Wčistit.
Vyměnit za noVé díly'

4.1 Krátké spojenÍV přivodu.
4'2 Ve|ký Úbytek napětÍ V síti

0pravit.
0pravit
0pravit.

4.3
5. 0chrana e|ektromotorU Vypíná.

Ucpané sacísíto

3.6 Značně opotřebené hydrauIické dfly,
zejména oběžné kolo a sací víko

S|abě dimenzovaný přivod.

5.1 Nesprávné nastaveníjisticího

nad.

pr0UdoVého re|é
5

2 PřetíŽenímotoru zpÚsobené předmě-

tem' hený vnikl mezi oběŽné ko|o a sací

Nastavit na jmenoviRt proud motorL.
DemontoVat, předmět odstranit.

Vil(o nebo pří|ožku

5.3 PřetíŽení eImotoru zpÚsobené
čerpáním nepřiměřeně hustého katu
nebo zapadnutím do sedimentované-

SníŽit hustotu ka|u.

ČerpadIo nadzvednoUt nad Úroveň
KAIU

ho kalu.

5.4

Nedostatečné och|azovánítě|esa

statoru a e|ektromotoru zpÚsobené:
tep|otou hydrosměsi nad přípustnoU

Závady odstranit

hodnotu 40.C; ucpáním !^í|aku; chod
na ''sucho'. je pří|iŠdIouhý

6. Vinutí e|ektromotoÍu vykazuie při
kontro|e izoIačnÍho odporu jeho pokles
pod připUstnoU mez.

6'1 Nav|hnutí vinutí zpŮsobené poruchami těsnicÍch e|ementÚ' tj. ,0' kroužkú
.
a mechanické ucpávky.

7

7.1 Viz

Při kontro|e o|ejové náp|ně zjištěna
o|ejová emu|ze nebo voda.

8. Výtok čerpanékapa|iny je přeruŠovaný.

Vysušit' při poškozenípřevinout, vadné
těsnění Vyměnit.

stať "Kontro|a o|eje mechanické

ucpáV|ry a

motorového prostoru'..

8.1 Přítok čerpané kapaIiny je menŠrneŽ
Itnost čerpadIa. Dochází k nepravideInému zahIcování ob. ko|a
h

Zvětšit přítok, přiškrtit

\^ýt|ak

11.0 oBsAH DoDÁVKY
čeroad|o ve smontovaném stavu s kabelem 15 m jiná dé1ka M rcadavek {25 m)

-

zástrč!ý k|Íč6 ČsN 23 071 0
.k|íč8 CSN 23 0681

-

s hadici)
65-KDFU a 80 KDFU se zrněnoB'm čs|em M v t,po';em crracenÍjsou Wbavena iističem a vid|icÍ.

- k|Íč 1 1 0/75 (pouze při dodávce
- čerpadla

Na poŽadavek lze dodat:
- hadice v délce 1 0m, jiná dé|ka na poŽadavek (20 m) ve|ikosti:
. C 52 se dvěma pÚlspojkami pro cerpad|o 65-KDfu

.

B 75 se dvěma pÚ|spojkami pro čerpad|o 8GKDfu

.A

1'l0 se šroubením 110

(1

ks) pro čerpad|a10GKDfu a 12S-KDfu

12.0 Z/íRUKA
truánízíru$ ie uvedena váručnímIistě, nebo je součástíkupnísmIoury, výmbce však neručízaškodyvatik|éšpa|nou
neod1ornou obš|uhou, přetíženímstroje, nebo iinou nahodi|ou příěinou a nedodrŽením toho|o návodu k obsluze. V zátuční
době ie moŽné provádět demontáŽ ř€rpad|a ien se souh|asem ýobce.

Doba
a

13.0 z/ízNAM 0 PRoVoZU
Pos|ední Údžba
Datum

VýrobnÍ čís|o

stanoViště
čerpadIa

Poznámka

Podpis

14.0 NAKU{0ÁtrlÍ s oDPADEM

Pokynyknak|ádánísodpademwnikajícímvprÚběhuŽivotníhocyk|učerpad|a/čerpac|hosoustrojí(VesmysIu$10odst
č. 185/2001 Sb', o odpadech).

Druh odpadu

KÓd

-)

Kategorie -)

Papíroqí ďnebo |epenkor4i oba|

l5 0l 0l

0

Papír ďnebo Iepenka

20

0t

01

0

Kabely

170408

n

Ostatní vyřazená zařÍzeni - kovové dr]ce
čerpade| (bez zbytkŮ oIeje)

16 02 05

0

ostatní Vyřazená Zařr2enÍ - nekovové dí|ce
čeroadeI
(např. z uh|íku, karbidu, keramiky, SiC)

l60205

0

Ostatnívyřazená zař2ení - pryzové dí|ce

16 02 05

0

15 01 03

0

čerpadeI
Dřevěný oba|

0
0

130202

N

Ostatní motorové, převodové ďnebo mazacÍ
oleje

r3 02 03

N

Ostatní rozpouštědIa a jejich směsi
s konzervačními prostředky

14

0l 03

N

Výrobky z dehtu - nepískovaná lepenka

'17

03 03

N

Zařízenís obsahem voIného azbesru

16

0204

N

15

--)

Nechlorovaný motorovy, převodor4i ďnebo

využiteIný odpad - po Vytřídění
nutno předat opriívněnéosobě
provádějící odběr a qíkup odpadŮ nebo druhotných surovin

ostatníodpad - nutno shromáŽodoadu

0l 02

Drobné p|astové předměý

ZpŮsob nak|ádání

dit a předat provozovate|i sk|ádky

20 01 03

P|astoi4i oba| - ÍÓ|ie z PE

3zákona

mazací oIej

ostatní odpad - nutno shromáŽdit a předat k zneŠkodnění
ve spa|ovně odoadu

nebezpeěný odpad - nutno shromiáždit a předat k zneškodnění
k tomu oprávněné osobě

(mimo bioIogicky odbourďeIných)

-)

v současnédobě se neoouŽívá

Viz vyh|áška č. 381/2001 Sb', Kerou se vydává Kata|og odpadŮ
0 - Znamená odpad ostatni'
N - znamená odpad nebezpečný

..)

f-

hoARil

Po|yte|n||
rpz

iinde neŽve spalovně odpadu!
u

REIEI.A ve smys|u poŽadavku zíkona

I

I

^-á,

.relela.cz

T

lťRo Zpětný odběr a W^uŽitíodpadu z o
(JD) zák0na'č'472001 Sb oobďech

\'/

interneto\4ich stránkích www'eko

v rámci ko|ektivního systému EKO-KQM ve smys|u poŽadavku
ní.|nÍormaceosběru'třrděníar4luŽitíodpadu jšouuvedenyna

SIGMA 1868 spol. s r. o.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín

Iel.: +420 585 651 302
Fax: +420 585 651 339

