A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného
potrubí od čerpadla k tlakové nádobě

a to:

Minimálně 25mmpro čerpadla 1..-EVGU-1 6-8
Minimálně 32mmpro čerpad\a 7 l |4*-EVGU-25-6

PoZoR

na splnění tohoto požadavku i při použitíplastového

potrubí!

B. Velikost tlakové nádoby doporučujeme zvolit s ohledem

na spotřebu

vody a potřebný tlak podle doporučení projektanta.
Např. pro čtyřčlennoudomácnost a pouŽití tlakové nádoby s pryžoým vakem doporučujeme její objem alespoň 80 litrů.

C. Zpětnou klapku instalovanou mezí čerpadlem a tlakovou nádobou

(pokud není součástítlakové nádoby) je vhodné umístit nad maximální hladinu vody ve zdroji. Nedoporučujeme její osazení na ýtlačném
tělese čerpadla nebo pod hladinou!

Správná instalace, vhodná volba příslušenstvía pra.
videlná údržbacelého systému jsou předpokladem
spolehlivosti a životnosti čerpadla
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8. NÁHRADNí DÍLY

1

.

ZÁKLADNí USTANoVENí

- ponorné soustroií 1"-EVGU-16-8-GU-08o
- ponorné soustroií 1 1/4"-EVGU-25-6-GU-080

- Před spuštěním nap|nit motot ěistou vodou
- Soustrojí nesmí být spuštěno na sucho a nesmí běžet na sucho
- Při provozu musí být dodÉensmys| otáření
- Ve r{t|ačnémpotrubí musí b'ýt osazen pojistný ventiI
. Elektromotor musí být jištěn nadptoudovou ochtanou

2. PoUZrTl
SoustroiÍje určeno pro čerpání pitné a uŽitkové vody
bez mechaniclých nečistot z hlubohlch a Úzlolch vrtÚ
a studní do tep|oty 35.C a pH v rozsahu 6'5 až 12,
Výrobek ie určen pro trva|ý styk s pitnou Vodou.
Tento spotřebič není určen pro pouŽívání osobami
( včetně dětÍ)' jinžÍyzická' smys|ová nebo mentá|nÍ
neschoonost či nedostatek zkušenostía zna|ostí zabraňuje v bezpečném pouŽÍvíní spotřebiče, pokud na
ně nebude doh|íŽeno, nebo pokud neby|y instruovány
ohIedně pouŽití spotřebiče osobou odpovědnou za
jeiich bezpečnost.
Na děti by se mě|o doh|íŽet, aby se zajisti|o, Že si
nebudou se spotřebiřem hrát
HI

učnost

Ekviva|entní hIadina akustického t|aku A ve vzdá|e.
nosti 1 m od povrchu agregátu (při pouŽitíváhového
Íi|tru A) nepřesahuje hodnotu L*= 70 dBa

3.

BEZPEČNoST

Tento návod k obs|uze obsahuje zák|adní pokyny'
které je nutno dodržet během provoznÍ insta|ace,
provozu a ÚdrŽby čerpad|a. Je proto nevyhnute|né,

4. TEcHNlcxÉ Úonlr

aby přís|ušníodpovědní pracovníci a obsIuhuiící
osoby si před zahájením provozní insta|ace a uvedení čerpad|a do provozu jeho text dŮk|adně pročet|i.
Je rovněŽ nutné, aby návod k obs|uze by| v místě
provozní insta|ace čerpad|a neustá|e k dispozici.
DodrŽeny musí být nejen \4iše uvedené všeobecné
bezpečnostnípokyny uvedené pod tímto bodem pro
bezpečnost' a|e také veškeré speciÍickébezpečnostní
pokyny, uvedené pod ostatními zák|adními body.
Bezpečnostnípokyny obsaŽené v tomto návodu k obsIuze, jejichŽ nedodrženÍ by mohIo vést k ohroŽení
bezpečnosti jsou označeny svmbo|em

-

6

nebo v případech zahrnujících eIektrickou bezpečnost

svmbolem

/4.

z-:.,1\
Bezpečnostnípokyny, Keré musí být vzaty v úvahu z

dúvodu bezpečného provozu čerpadIa nebo čerpacího
soustrojía (nebo) ochrany samotného čerpadIa nebo
čerpacÍho soustrojí isou označeny návěstím

Bezpečnostní pokyny' iejichŽ nedodrŽení by moh|o
ohrozit kva|itu Životního prostředí jsou označeny
symbolem

4.1 Údaiový štítekČerpad|a
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Diagramy jsou zhotoveny pro hustotu 1000 kg.m{

4'3 H|avní Součásti agregátu

AD

Tvp

1
1

1"-EVGU

680

1 1/4'.EVGU

748

310 - ý|ačnétě|eso
200 - sacítě|eso

1130 2500 .
2180 -

6544.1
45.l0.1

-

-

7000 6570 .

45.l0 8100 6570..l

Obr.

I

stator

Vřeteno

spojovací hříde|
zajištovacíkrouŽek
pod|oŽka
spojka

šroub M8x25
šroub M6x8
pod|oŽka 8

elektromotor

1

1 1t4',

4.4 Technické Údaje

Tabulka

Cerpadlo

1"-EVGU-1 6-8-GU-080
tvp

Elektromotor

1

uikon
dé|ka

uolemovypruroK
Dopravní t|ak
UtáČky e|eklromotoru
Jmenovité napětí
Kmrlocet

Jmenovity proud

JstČ

prÚřez ]ádra

motoru

u
D'
n
U

m

mm2

ls

VnU
přípojky

.-)

kabe|em

2-01

1P 60-112-06

HO7 RN-F

HO7 RN-F

25tc

25',

0.67

06

min.|

281 0

2820
400

1
I

V

400

Hz

50

50

A

34

64

ESM 1 2,5+44

ESM

50

h|

m

mm

30

30

142

142

D

G

24-

to

1 4+6

3A

100

'150

mm

-

IJJ

08

soustro|í

PrÚměr lnl|ačné
Hmotnost soustroií s

l

l/Pa

(lnlormativnÍ)
hladinou

MaX' oenn| 00Der
Max. ponor pod
VnciŠÍprÚměr
Nejmensr prumer

P60-1

KW

soustroií typ

Kabe| čerDacího

-) Lze

1

150

G I 1/4'

použÍt i jiný kabe|, pokud vyhovíve všech parametrech'

Čerpad|o mŮŽe

5. PoPls

b1it

dodáno i s dé|kou kabe|u 35 nebo 50 m.

HLAVNíGH

s0UsTR0Jí

ČÁsrí

. lnlt|ačného tě|esa (1310) s vnitřním záVitem pro
našrou bování výtIačného potrubí.

1. E|ektromotor jeLÍíÍázoýasynchronní s rotorem
nakrátko. Svou konstrukcí ie přizpÚsoben práci
pod vodou. Statorové vinutÍje navinuto měděným
vodičem s izoIací PVC, rotorot,n/ svazek je naIisován
na hřÍde|i' kteý je u|oŽen v kuIičkolnich IoŽiskách.
LoŽiska jsou mazána tukem a utěsněna hříde|ou/mi těsnicími krouŽky.
Zadní štítje pro spojení čerpad|a opatřen přírubou
se čtyřmi záVitovými otvory, dá|e pInicím otvorem'
Keý má téŽ funkci ''dýchacího otvoru'. a závitor4Ím

otvorem pro vývodku s ná|evkovym hrd|em a tř
menem, chránicÍm kabel proti vytrŽení. Zajištění
rotoru proti otáčenípři montáŽi a demontáži spojky
umoŽňuje drážkana če|e hříoete.
Smys| otáčení hřídele motoru je vpravo při poh|edu
na hřídel motoru'

Fomil

pryŽovými k|ouby na vřeteno čerpad|a (2500). Při
otáčenívřetena se V dutině statoru vytvářejí uzavřené
prostory, v nichŽ je kapa|ina dopravována ze sacího
tě|esa (1 200) do lnýt|ačného tělesa (1 31 0).
Dopravované mnoŽství kapa|iny je dáno předevšÍm
rozměry vřetena statoru a otáčkami.
TIak kapaIiny vyvozený čerpadIem se okamŽitě přizpÚ.
sobuje protit|aku ve 4it|ačnémpotrubÍa múŽe dosáh.

nout takové hodnoty, kdy by mohla nastat porucha
Čerpad|a, eIektromotoru nebo da|Štho zařízení.

Proto je zakázáno:

1. K reguIaci ptÚtoku pouŽít škrlicíhoventiIu,

Vnitřní ptostor eIek|romoto]u musí být před uvede.
ním do plovozu zapIněn čistou vodou'
2. Čerpad|o je jednovřetenové, sestávající z těchto

hlavních součástí:

. statoru (.l.l30), tvořeného oceIovou trubkou

6. FUNKcE soUsTRoJí

Otáčivý pohyb hřídele motoru (8100) se přenáší
spojkou (7000) a spojovacim hříde|em (2180) s

s

naVUIkanizovanou pryŽovou v|oŽkou s dutinou ve
tvaru dvouchodého závitu;
- Vřetena (2500) šroubovitého tvaru;
- spojovacího hříde|e (2.l80) s pryŽor,nlmi k|ouby;
- sacího tě|esa (1 200) s otvory pro přÍvod čerpané
kapaliny a dvěma oky pro zavěšenísoustrojí.

protože škrcenímptútoku se zvyšuie protit|ak a
dochází k přetÍženíBIektromotolu.
2' Uvésl čerpadIo do provozu při uzavřeném vrftIačnémpotrubí. Ani za ptovozu nesmí být vfl|ač.
né potrubí uzavřeno nebo jahýmkoIiv zpúsobem
zvyšován ||ak nad povo|enou hodnotu, ti. 0,8
MPa pro 1'LEVGU a 0,6 MPa pro 1 1/4"-EVGU.
Proti nadměrnému vzrŮstu t|aku musí být soustrojí
chráněno vhodnou ochranou e|ektromotoru a oo.
iistným ventiIem.

Určenídopravního t|aku Po. (obr. 2).
Tento t|ak u soustrojí 1"-EVGU-16-8 nesmí překročit
hodnotu 0'8 MPa (80 m vodního s|oupce) a u soustrojÍ
1 1/4'-EVGU-25.6 nesmí překročit hodnotu 0,6 MPa
(60 m vodního s|oupce).
ak po.je nutný k
dálenosti z,.
ška čerpacího
výt|ačné
nejniŽším staVu Vody Ve studni po nejvyŠšímísto, kam se voda
dopravuje;
b) odporú p-, keré vznikajípři prouděnÍvody rovným
potrubím, kó|eny, ob|ouky, tvarovkami a armaturami,
zabudovanými do t4Ít|ačnéhopotrubí;
c) přet|aku p" pro výstřik A nebo v t|akové nádobě B.

(ge
stráně

Tabulka 2
trŮměr lnlt|ačného

00trUbí
Na kaŽdých 10 m rovného
potrubí jsou Ztráty p*

0dpolI
V dé|ce

ks oblouku 90'
Íovnéhopotrubí

MPa

008
11/4'

0 02?

11/2',

0.0062

't 1t4"

0 00026

1t?

0 0n1

7. HLAVNícÁsrl

črnpncínoznŘízrní

P6o=Pp+P'+zus

E
ct
O

Obr. 3
Při určenídé|ky potrubí pro výpočet ztrát nutno uvaŽovat dé|ku potrubí aŽ k 4it|ačnému hrd|u čerpadla
(niko|iv jen k h|adině vody ve zdroji).

pŘÍruo: (pro 1 1/4 -EVGU)
Svis|á vzdá|enosI z'"^je 25 m, p. měřený manometrem je 0,15 MPa. Cě|ková dé|ká potrubí 1 1/4' (od
hrd|a čerpad|a aŽ k Vystřiku) je 65 m a má 5 ob|oukú.
Odpory jsou brány pod|e tabu|ky 2.

1 -

2
3
4
5
6
7

ČERPADL0
KABEI s|LoVÝ

- V|DL|cE, ZÁsuVKY
- JIST|cÍA oVúDACÍ sKŘÍŇKA
-

RoZVoDNÁ KRABIcE

- SONDA HORNI HLAOINY
- soNDY SPoDNÍ HLADINY

8. KABELY REGUúToRU
9

. NosNÁ SPoNA

HLADINY

10 . PoJIsTNÝ VENT|L

p"=(6,5.0,022)+(5.0,00026)=0

143+0,00

1

s=0,1 443 MPa

P6o=Po+P"+zun=0,1 5+0,1 443+0,25=0,5443

MPa

Zjištěný t|ak je menšíneŽ povo|ený t|ak 0,6 MPa,
ce|ková situace vyhovuje. Pokud vypočítanýt|ak
převyšuie hodnotu 0,6 MPa, je nutné provést jeho
snÍŽenÍ pouŽitím polrubí o většísvět|osti.

11.VÝTLAČNÉPoTRUBÍ
12. STAHoVA0Í PÁSKA
3 . PŘÍBUBA
14 . ZPĚTNÁ KLAPKA
1

Poz.3, 4,5, 6, 7, 8, 9, I0, 11, 12, 13, 14 nejsou
předmětem dodávkyI

8. MoNTÁŽ

Před v|astní montáŽÍ a insta|ací čerpactho soustrojÍ

je třeba:

Obr. 5

1. V případě, Že čerpacísoustrojí bude insta|ováno
do vrtu, překontroIovat vrt v ce|é dé|ce spuštěním
.l45
mm
kontro|ního vá|ce nebo trubky o prÚměru
a dé|ce 750 mm. Tento vá|ec nebo trubka musÍ
procházet bez odporu celým vrtem. Tímto zpúso-

bem současně urČímeh|oubku vrtu' případně
u'šku h|adiny ve vrtu. Minimá|ní prÚměr vrtu pro

Příprava vIastního soustrojí
Odstranit samo|epicí štítek ,,Pro trva|ý styk s pitnou

2. Pod|e h|oubky Vrtu nebo studny a ulšky minimá|ní h|adiny se připraví dé|ka potrubÍ a kabe|u.
PotrubÍie nutno voIit dostatečně pevné s pevnými
spoji se zřete|em k hmotnosti potrubí, čerpacího
soustrojí a vody Doporučujeme pouŽtl nové po-

Při iakéko|iv manipuIaci s ěeÍpadIem (přenášení'
protáěenívřetena, demon|áži) ie nu|né iei odpoiit od
sítě a zabránit moŽnosti připoiení na síťomylem!

čerpacísoustrojí musí být 'l50 mm.

trubí s dobře našroubovanými záVito\^lmi spoji
nebo zesí|enými přírubami Potrubíje nutno před

demontáŽí řádně vyčistit a odstranit zbytky okují
a ostatních nečistot. Otřepy vznik|é iezánímčizá-

vitováním se odstraňují pi|níkem. Kovové třísky
a pi|iny je rovněŽ třeba odstranit. Potrubí se má
prop|áchnout vodou.

3. Pro zavěšenÍ soustrojÍ i s potrubím v kopané
studni se připraví a zazdí příčnéoce|ové nosntky
(obr. 4) tak, aby bezpečně unes|y zatíŽení.Do.
poručuje se umístit nosnÍky tak, aby nepřekáŽely
přístupu do studny. U vrtaných studnÍ moŽno
montáŽnísponu opřít přímo o horníokraj pďnice,
keni musÍ být ne|méně v takové h|oubce, v jaké
se uk|ádá potrubí mimo studnu do země V tomto
případě je lnihodné provést rozŠířenívrtudo této
h|oubky větším prÚměrem, Keý se vypďÍve|loimi
skruŽemi, jako u kopané studny (obr. 5)

Mezi čerpadIem a poiis|ným ven|iIem musí být hIadké
po|tubí s|á|ého průřezu bez uzavfuacích arma|ur

/\,\

/1\ /l\
Lal-:\

Nap|nit moto] řistou vodou! K tomUto Úče|u se

čerpacísoustrojí postaví do svis|é poIohy ujt|ačným
hrdIem nahoru, vyšroubuje se ucpávkouý šroub p|ni.
cího otvoru umístěnéhona přírubě motoru, vytáhne
se Íi|tračnív|oŽkaa vhodnou ná|evkou se motor napIní

čistou Vodou. Chví|i se oočká' aŽ voda zateče do vŠech
mÍst, motor se nak|oní asi o 1 5. tak, aby by| na|évací
bodě a motor se do|ije. Ještě před
otvor v neivyŠším
do|itím se soustrojím mírně zatřese, aby vzduch mohl
lépe uniknout. Po dopInění nasuneme do otvoru fi|trač.
ní v|oŽku a Zašroubuieme ucpávkot4í šroub.

Po provedení e|eKroinsta|ace přejdeme ke zjištění
správného smys|u toěení soustrojÍ. Do t4ít|ačného
eme vodu (obr.6).

A

Před zasunutím předmětu do dutiny vřetena a ručním
plotořením, se přesvěděte, že ie ěe4ad|o odpoieno
od sítě| Nebezpečí útazu při vymrštění nástroje při
neočekávanémspuštění! Zasuneme vhodný (pIochý'
čtyřhranný nebo troihranný) předmět do dutiny Vřetena (obr. 7) a protočíme asi 4x do|eva, potom předmět
odstranit. TÍm dojde k ''odtrŽenÍ'Vřetena od statoru
(h|avně po de|šímskladování). Dop|níme do 4ít|aČného tě|esa vodu a krátkodobě uvedeme do chodu.
Při nesprávném smys|u otáčeníz vtýt|ačnéhohld|a
ěerpad|a nevytéká voda a je nebezpečí poškození

čerpadIa. Je-|i smysl otáěení soustÍoií splávný (ti.
podIe šipky umístěnéna sousttoi[' tak z v'ýtIařného
hdIa vytéká voda (obl. 8). E|eKromotor se odpojíod
sítě a označís,e zapojeníÍázípro pozdější připojení

UPOZORNENI!

/N

l-!J

. Zásahy do e|ektloinsta|ace, iakož i rzáiemnou

Obr 4

6

- pojistný ventiI
2 - kabel
3 - odpad
'1

4
5
6
7

- spona

- nosník
- samosvorný pásek
- paŽnice

záměnu libovo|ných dvou Íázísmí ptovádět pouze
Dlacovník s eIekt1otechnickou kvaIiÍikací!
- Při zkoušení smys|u otáčení nesmí bfl soustrojí
spuštěno na dobu de|šínež 2 sekundy!

ll Éh

a) motor musí být dokona|e zapIněn vodou, pInicí
otvor musí b1it natočen do nejvyššípo|ohy;
b) musí být zaručena dostatečná svět|ost studny;
c) chránit kabe| před poškozenÍm při spouštění do

:-ri

stud ny.

3

Je-|i obava z nedostatku vody ve studni, je třeba
čerpacísoustrojÍ chránit např. eIektrodovým bIokovacím zařízenÍm.
4. KabeI se postupně připevňuje ke svis|ému uf|ačné-

mu potrubísamosvornými páskami. Je-|i potrubíspojováno s přírubami' přichýíse vŽdy po obou stranách
přírubového spoje a při větŠíchdé|kách jednot|ivých

ulIačnéhopotrubítaké uprostřed. Doporučujeme opatřit kaŽdou přírubu na obvodě dráŽkou pro
kabe|' Keý je takto chráněn před poŠkozenímpři
montáŽi. Při montáŽi nesmí soustrojÍ naráŽet na
příčnénosníky nebo jiné překážky ve studni.
dí|Ú

^
^/í\|P0z0R Il

Obr. 6

Mo ntiáŽ če rpacíit o so ustroi í d o Vod

n

ího Zd roje

Je-|i vŠepřipraveno podIe pokynŮ předeš|é stati,
přistupuje se k montáŽi:

Při montáži je zakázáno tahat za kabe|, případně ho
pouŽíva| k nošení nebo |ahání sous|loií; kabe| se

nesmí poškodi| nilazem nebo přiskřípnu|ím!
Holní konec kabe|u nesmí přiiít do styku s vodou!

.l.

Na ult|ačenéhrd|o čerpacíhosoUstrojí se připojí
trubka; na její druhý konec se upevnÍ montáŽní spona,
za herou se zachytí |ano k|adkostroje a spustí se k
okraji Vrtu nebo na nosníky ve studni. Na její konec
se připojída|šítrubka s druhou sponou Po zachycení
k|adkostroje za druhou sponu se první spona odpojí

a čerpadIo se s oběma trubkami spustí do studny

Tento postup v připojovánída|ších trubek se opakuje
tak d|ouho, aŽje čerpacísoustrojív potřebné h|oubce.
V případě, že pro montáŽ používáme jednot|ii4ich dí|ú
trubek de|ších než 3 m, je nutno montáŽ kaŽdého dí|u
tru bky provádět nadvakrát (montiíŽní sponu umístíme
uprostřed trubky).

Všechny spoie dúk|adně u|ěsnit! Svis|é potrubí od
s0us|]oií musí mít ptavotočivé závity!
Při spouštění soustrojí do studny |ze vyuŽrl závěsná
oka na sacím tě|ese' Oka |ze využtl i pro jištěnÍ soustro'ií při pouŽití p|asiového t4it|ačného potrubí.
2. SpouŠtili se čerpacísoustrojí aŽ ke dnu studny,
nutno ho Zavěsit tak, aby spodní okraj motoru by| nejméně 30 cm ode dna. Přitom musí být celé čerpad|o
při provozu ponořeno pod hladinou vody. Je-|i ve
studni málo vody, mŮŽe b1it soustrojí namontováno
na|eŽato (obr. 9)' přitom je však nutno:

Obr. B

9'2Zapojení čerpad|a

A

ČerpadIo múžebýt připoIeno jen k síti' jejíŽ

hodnota napětí a kmitočtu souh|así s údaji na štítku
eIeKromotoru. Elektrickou montáŽ a zapojeníčerpadIa

mohou provést jen osoby s eIektrotechnickou

Minimá|ní svět|ost studny
1 - samosvorný pásek
2 - trubka
3 - šroub

=

900 mm . 1".EVGU.l6

1000mm-11/4'-EVGU-25
4 - třmen
5 - dýchací otvor

0br. 9

kva|iÍikací. Před spuŠtěním čerpad|a do VrtU |e nutné
provést kontrolu čerpacíhosoustroji a kabe|u' jest|i
při přepravě nedoŠ|o k jejich poškození
SoustrojÍ musÍ být odpojitelné od sftě zařÍzenÍm, které
má rozpojení kontaktŮ ve všech pó|ech a za|istí Úp|né
odpojení při podmínkách přepětí kategorie |||' Toto
zařízení musí být vestavěno do pevného vedení a v
sou|adu s předpisy pro vedenÍ' NejIepŠíhojiŠtěníse
dosáhne nastavením nadproudového jistícího prv-

ku na hodnotu skutečně odměřeného odebíraného
proudu v místě nasazenÍ,a|e nejvýŠe na hodnotu
uvedenou V náVodu k obs|uze a montáŽi nebo na
štitku eIektromotoru.
Přk|ad e|ektrického zapojenÍ čerpad|a je uveden na obr. 1 '1
Cerpad|o musí být vŽdy jištěno proti nadproudU a zkratu.
Nadproudová ochrana musí být nastavená na jmenov]bi

5' Napojení svis|ého potrubí ve studni

na
pokračujicívýt|ačné potrubí mimo studnu se

doporučuje přírubové nebo napojení pomoci
šroubení.Má to výhodu snadné montáŽe a
demontáŽe.
6. Výt|ačné potrubí mimo studnu nutno uIožit do
takové hloubky, která je bezpečná proti ZamÍZnutÍ
(asi 110 aŽ 130 cm) Je qihodné uIoŽit potrubído
kaná|u vytvořeného z pá|ených ciheI podIe obr.
10 Kaná| se Zasype h|ínou tak, aby se nezborti|'
Vzduchová mezera kaná|u je zde vybornou izo|ací,
takŽe potrubi mÚŽe být uIoŽeno i do menšíh|oubky' Druhou vyhodou je snadný přístup k potrubív
případě oprav' demontáŽe apod.
Výt|aČné potrubise mimo studnU klade s mÍrným
stoupáním od studny a pokud moŽno v přímé

trase bez zbytečných obIoukÚ'

(jistíctl proud eIektromotoru (čerpadIa). 0chranu čerpadIa proti nebezpečnémudoýkovému napětíneŽiých
součástÍ je nutné zabezpečit podIe pIatných předpisÚ'

V případě' Že není moŽné zaručit dostatek vody ve
studni' je nUtné instaIovat např. eIektrodové bIokovací
zařízení pro vyIoučenÍ chodu čerpad|a na sucho. Přk|ad
.12.
e|ektrického zapojeníje na obr

9.3 Provedeníochrany před nebezpečným dotykovým napětím

0chrana čerpad|a proti nebezp-ečnému dotykovému
napětÍ se zabezpečuje podIe CSN 33 2000.4.41 a
norem přidruŽených (z hIediska mista nasazeni) a
to převáŽně ochranou samoČinným odpojením od
zdroje. V prostorách obzv|ášť nebezpečných je moŽné zvýšenou ochranu provést pospojováním nebo
proudovým chráničem. Je třeba použítproudový
chránič se spoŽděním minimá|ně 10 ms (označeniG,
popřípadě S)

9.4 Uvedení do provozu

A

0br. 10

9. ELEKTRopŘísluŠrNsTVÍ
9.1 Všeobecně

Součásti eIektropřisIušenstvÍ jednoVřetenoVého
čerpadIa 1'!EVGtJ-16 a 1 1/4.-EVGU.25 je trojÍázot47
e|ektromotor s přívodnÍm kabe|em
8

Před uvedením četpad|a do provozu ie nulné provést
kontro|u (revizi) e|ektrické části a to především:
- měření izo|ačního odporu (musí být vě|ší než 20Mo)
. kontroIu správného naslavení nadproudové ochrany
. kon|rolu zabezpečení ochrany před nebezpečným
do|ykov}'m napětím
Při prvním spuštěníčerpadIa se doporučuje překontroIovat dopravnítlak, ampérovézatíženíačerpadIo nechat
po dobu a|espoň ] 0 minut v provozu, aby se vyčerpaly
vŠechny nečistoty z potrubÍ nebo vodniho zdroje'

/\'

l\

9.5 Provoz a obsluha

S oh|edem na Životnost motoru se doporučuje, aby
počet sepnutí neby| většíjak 2Oxlhod - rovnoměrně
rozdě|ených. Minimá|ní čas k|idu po vypnutí musí
.l
být
minuty'
'5
ČerpacÍ soustrojí mohou obs|uhovat i Iidé bez e|ektrotechnické kva|iÍikace.
I

!

ZiístÉ|i se na e|ektlickém zařízenínebo na ěerpad|e
závada musíse čerpacívypnout a o závadě inÍoÍmovat osobus s eIektlo|echnickou kvaIi|ikací.
Jest|iže ie napájecí přívod poškozen, musí bfl nahtazen vrýtobcem' ieho servisním technikem nebo
podobně odborně kva|iÍikovanou osobou, aby se
zabtániIo vzniku nebezpeěné si|uace.

9.6 ÚdrŽba

Doporučuie se dě|at na eleKrotechnickém zařízení

pravide|né kontro|y ve lhÚtě a|espoň iedenkrát za
112 roku.
Kontro|uje se zejména dotaŽení svorek včetně připojenÍ ochranného vodiče, zajištěnÍ ochrany před
nebezpečným dotykovým napětím a izo|ačnístav
zaÍízení- musí být větší neŽ 2MO. Je - |i hodnota
izo|ačnrho odporu niŽšt' je nutno čerpacísoustrojí
demontovat a zas|at k opravě.

Jakéko|iv manipu|ace a op]avy na soustrojí a přÉ
s|ušenství se mohou ptovádět pouze za vypnu|ého
a zaiištěného stavu.
PrÚběŽně se kontroIuje chod soustrojí, zda je bez
h|uku, chvění a zv}išeného odběru proudu' Po 6000
hod. provozu se doporučuje:
- u e|ehromotoru obnovit náp|ň' případně vyměnit
těsnící krouŽky gufero a |oŽiska.
. u hydraulické části překontro|ovat stav opotřebení
dílú. vadné wměnit
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Obr. 12

10. DEMONTAZ

12. SKLADOVAN!

Soustrojí chránit před přímým s|unečnímzářením,
před mrazem (jeli motor nap|něn vodou), náh|ými
změnami tepIoty, nadměrnou v|hkostí, nečistotami

0dpojit čerpad|o od sítě a zajisti| ho před připoje.
ním na síT omy|em!
Soustrojí po vytďeníze studny odpojíme od 4ítIačné.
.l
ho potrubí. VyŠroubujeme stator (1 30), vyšroubujeme šrouby (6570) a stáhneme sacítě|eso (1200) z

a rÚznými chemick1imi v|ivy
Pro usk|adnění a ošetřování výrobkÚ z pryŽe p|atí
Čsru oa ooot.

motoru (8.l 00). Vysuneme zajištovací kroužky (6544)
podIe obr. 16 ze spojky (7000) a z vřetena (2500) a
vytáhneme spojovací hříde| (21 80) s pruŽnými spoj.
kami zvřetena (2500) a spojky (7000)' Vyšroubujeme
šroub (6570.1) a demontujeme spojku (7000) - má
IeVotoči\^l záVit.

Doba trvání záruky je součástí kupní sm|ouvy a je
uvedena v záručním Iistu
Výrobce však neručíza škody vznik|é špatnou a ne.

MontáŽ
Provedeme ji opačným postupem. Jen při nasazování
spojovacÍho hříde|e (2180) musíme upravit spojky

obrouŠenímpodIe obr 18 (smirkovým papírem,
jemným pi|nkem), protože po de|šídobě provozu
se na pruŽných spojkách utvořÍ znišený okraj - Viz
obr. 17' kteý bránízasunutÍspojky. Před zasunutím
pruŽné spoiky do spojky (7000) je nutno v|ožit do
spojky pod|oŽku (451 0.1 ).

13. ZÁRUKA

odbornou obsIUhou' přetíŽením soustrojí nebo jiným
nedodrŽením tohoto náVodu k obs|uze.
V záruční době je moŽno provádět demontáŽ čerpad|a
jen se souhlasem ulrobce.
Záruka se nevztahuje na vady vznik|é v dúsIedku
přirozeného opotřebení, vnějšími příčinami nebo
při dopravě.

14. DODATEK
a) Při odsttaňování potuch na e|ekuické rozvodné
síti múžedoiíl třeba ien na kátkou dobu k přehození $|edu Íází. Dojde tedy k opaěnému smys|u
otáčeníčetpacíhosoust]oií, čímŽmúŽe v pÉbě.
hu něko|ika sekund nasta| havárie četpad|a.

b) Neičastějšízávadou bývá vydření pryžového
statoru ěeÍpadIa. Příěinou ie běh ěerpadIa i
na k]átkou dobu (někoIik sekund na sucho).
Obr. 16

Do mÍsta označeného šipkou (rozříznutý krouŽek)

Nedopusťte, aby voda k|esIa pod řeryadIo (pod
min. h|adinu - obt. 3). Máte-|i ve studni ma|ý
přítok vody' chtaňte plovoz ěerpad|a ptoti běhu
na sucho b|okovacím zaíízením.
c) Všechny součásti soustrojÍjsou Vyměnite|né. Ná.
hradnídí|yjsouv prodeji v příslušnýchprodejnách
MontáŽe a opravy provádějí servisní střediska.

Obr. 17

d) Ve sIoŽit1ich přÍpadech podáme inÍormace pro
u m ístěn í a montáŽ soustrojí, nebot nejen na dobře
orovedené montáŽi. a|e i na soráVném situování a

projekci závisí spoIeh Iit4i provoz soustrojí.

Obr. 18

11.oBSAH DoDÁVKY

Standardní orovedení
. čeroad|o ve smontovaném stavu s kabelem
Na poŽadavek:

spona DN 25 pro 1'-EVGU nebo DN 32 pro 1 1/4"EVGU
- samosvorné pásky
-

e) |nsta|ace, revize a opravy soustrojí svěřte odborníkÚm . doporučujeme servisní opravny.
f) PotrubÍk soustrojínenísoučástídodávkyRovněŽ

není součástídodávky eIeKrodové bIokovací zařÍzení (ochrana čerpacíhosoustrojí proti chodu na
sucho při nedostatku Vody Ve studni).

15. sEzNAM SERVBNíGH oPRAVEN
Seznam servisních opraven je uveden na ZáručnÍm
Iistě.

16. ZÁVADY, JEJIcH pŘíčlt.tvn oosrnnnĚní
Záuada
Příěina
Odstlanění
1. Čerpad|o běŽí,
a|e nedodává vodu
nebo jí je má|o.

a) Nedostatek vody ve studni nebo je
čerpad|o nedostatečně ponořeno pod
h|adinu vody, takŽe přisává i vzduch

a) Pokud moŽno čerpad|o spustit níŽe
nebo prohloubit studnu. Cerpadlo nesmi běŽet na sucho - dojde ke spá|ení
pryŽe U statorU

b) PoŠkozená pryŽová v|oŽka sta. b) Čerpad|o zas|at k opravě' stator
t0ru.

vyměnit za noui.

c) 0pačný chod čerpadIa.

c) Nutná proh|Ídka a oprava čerpad|a.
Provést vzájemnou záměnu libovo|ných dvou ÍáZí Provede osoba s přÉ
sIušnou eIehrotechnickou kvaIiÍikacÍ.

d) Částečnénebo úp|né ucpánísacích

d) ČerpadIo je nutno ze zdroje vytáh.

otvorú.

nout, očistit.

e) Netěsnost výt|ačného potrubí (bud'

e) 0pravit těsnění spojú potrubí, vyměnit děravé potrubÍ (tzn. i na trase

netěsnost spojú nebo je proděravě|é
od koroze a voda jím uniká zpět do
studny nebo do země).

u|oŽené v zemi).

Í) Ve|ké opotřebení Íunkčníchčástí f) Soustrojí zaslat k opravě nebo nahradit novými náhradními dí|y.
čerpad Ia.

g) VeIký dopravnÍ t|ak (vyŠšínež g) PřekontroIovat ceIkonl dopravnít|ak
0,6 MPa u 1 1/4"-EVGU a 0,8 MPa čerpadla a pokud moŽno odpory potru-

2. Čeroad|o se nerozběhne.

u 1 -EVGU).

bísníŽit(např vo|bou většího prÚměru
potrubÍ). Pokud ne|ze sníŽit dopravní
t|ak, je nUtno voIit jiné čerpadIo s vyššÍmdopravním t|akem.

a) E|eKrická sít je bez proudu

a) 7áuadu oh|ásit přísIušnému pracoV.

níkovi rozvodných závodÚ.

b) Závada v přívodu eIektrického

b) Proh|édnout, opravit.

c\ Záuada v eIektromotoru čerpad|a.

^\ 7--r^+
ut
4dJraL

d) Vřeteno čerpad|a je při|epeno (tato
závada je ovšem moŽná ien při prvním
spouštěnínebo při značně dIouhé pro.
voznÍ přestávce).

d) Zřejmě neby|o dbáno pokynÚ tohoto
návodu před montiížíĎerpad|a do stud-

proudu ze sítě.

I

14

uPr 4vu.

ny. Nutno provést demontiíŽ čerpadla
a potrubí ze studny. (B|iŽšíinformace
jsou ve stati 8' 'MontáŽ.'.)

e) Z|omený spojovací hříde| nebo po-

e) Zaslat čerpad|o k opravě nebo nahra-

ŠkozenépryŽové k|ouby

dit novým hříde|em.

f) ČerpadIo ucpáno usazenými nečisto-

Í) Nečistoty odstranit a umoŽnit vo|né
otáčení vřetena Ve statoru.

tami z Vody a z qít|ačnéhopotrubí.

3. Čerpad|o běŽí h|učně

(huč0
a spotřebuje mnoho proudu.

a) Některá Íáze statorového vinutí mo-

toru zkratována nebo přerušena.

a) Zapoiit ampérmetr postupně do
jednot|ivých Íází, Je{i motor dobý,
je hodnota proudu ve všech Íázích
přibIiŽně stejná.

b) |zolace vinutí poškozena a ochran-

b) Přezkoušet izoIaci induktorem.

pr0u0.

0,5

ným obvodem prochází poruchový

Izo|ačníhodnota musí být vŽdy nad
Mo v tep|ém stavu, za studena

2

MQ.

c) LoŽiska jsou opotřebována nebo c) Doporučuje se zas|at čerpadIo na
poškozena'

0Dravu.

d) Stahovací šrouby čerpad|a nebo d) Šrouby rovnoměrně přitáhnout.
motoru isou povoleny.

17. PoKYNY K NAKLÁDÁNí s

oDPADEM

Pokynyknak|ádánísodpademvznikajícÍmvprÚběhuŽivotníhocyk|učerpad|a(vesmys|us10odst3zákonač.
85/2001

1

Sb

,

o odpadech

)

1. Domácí spo|řebiěe
urun 00Dadu

l{ale00ile

l(00

lc ut

Paprrovy a lepenKovy 0Dal

ut

U

ípus0D nax|adani
usrauil oupao - vyul[etny 00p40 - proslreontcwtm
tříděného sběru v obcích nutno předat osobě
ooráVněné nak|ádat s odDadem3).

vyrazene eteKIncKe a etenronrcKe

ZU UI 3tJ

U

zařÍzení- čerpadIa

n0mptelnt 0p0Ire0ene eteKrozanzenl
nutno odevzdat (bezp|atně) na místě

ktomu určeném (sběrném místě)'
[\|pcmí

cknnňil v |rnmt rn4|ním ndnadt

r

|4)

2. Souřás|i ěerpade| pto průmys|
urun 00pa0u
U0Dad z eIeKrickéno
a eIeKronického zařízení

K0d'
lo uz t4

Paprrow a leDenKow obal

rc ut ut

Kalegorie
U

_ tntřazan4 zařízaní

Usu(Í|| vytaz€na

lt

Zar|ZenI

-

kovové dílce čerpadel
íhcz zhÚkr.r n|eie \
usrarnr vyrazena zanzenl

-

04

0t

U
U

tb uz lb

U

tb uz lb

U

UI UJ
UI UZ

U

nekovové dflce čerpade|

{,pus00 naKta0anl
usrarnr o0pa0 - vyuzrrerny 00p40 - p0
Vytřídění nutno předat opráVněné osobě

provádějící výkup odpadÚ nebo druhotných
su rovtn

Uslatn| 00pa0 . nutno snromazd|t a předat
proVozovateIi sk|ádky odpadu

( např. z uh|ku, karbidu,
lrp ra m i lrrr \

usrauil vytatuna lat |leill
nnlintló

-

rlí|na ňarnarlaI

UievěnÝ 0ba|
P|astow 0ba| - ÍÓ|ie z PE
ur0Dne plastove preomew

IC
IC
16
13

U5tatl|| II|U[uruve' ÍJÍevouove
a mazací o|eje

|íozpousleo|a a Jej|cn smesI s
konzervačními prostředky
(mimo bio|ooickv odbourate|né
1l

U

U2 16

U

UZ U6

N

t+uoul

r\reoezpecny 00p40 - nuTno snromazott a
předat k zneškodnění k tomu opráVněné

N

osobě

14 06 02
)

14 06 03

viz. vyh|áška č. 381/2001 Sb., herou se vydává Katalog odpadů
0

'r

Ustatni 00pa0 - nutno snromáŽdn a předat
k zneškodnění ve spa|ovně odpadu

-

znamená odpad

|pffifrll

X
I

ostatní N -

znamená odpad nebezpečný

Po|ytetraÍ|uorety|en (teÍ|on, PTFE) nesmí být Vzh|edem k toxicitě spa|in spa|ován jinde neŽ

Ve spaíovně odDadu.

Eko|ogická |ikvidace tohoto zařízení je zajištěna V rámci kolektivnÍho systému BETELA
č. 1 85/200.l Sb., o odpadech, V p|atném Znění
Sběrná mtsla e|ektroodpadu jsou zveřejněna na internetové stránce WWW.rete|a.cz
Ve smys|u poŽadavkuzákona

18. NÁHRAnní oíly
'-EVG U-16-8-G U-080

1

Pos

Název

ČísIolnikresu

1

130

Stator

1

200

Sací tě|eso

v 737606
v 745423

1310

Nátrubek
1112" x1"

ks
1
1

Čst! tg azsz.t

1

2180

sooiovací hřídel v 402884

2500

Vřeteno

v 724521

451 0

PodIoŽka 8

csN 02 1 740
v 114510

A

3 1 52 385 857 670

2

Sroub M8 x 25

csN 02

A

Šroub M6 x 8

Čstrtoz ttas

1

Spojka

v 535700

1

Elektromotor

1P60-112-01

1

4510

1

krouŽek

6570

6570

I

7000
81

PodIoŽka

Zajištovací

6544

1

Tabulka 3

00

1

1/4'-EVGU-25-6-GU-080

1
'I

103

1

Tabutka 4

Pos

Název

ČÍsIovýkresu

1

130

statoÍ

1

200

Sací těleso

v 723076
v 739907

1

1

310

Výtlačnétě|eso

v

1

21

5871 68

Spojovací hřídeI v 402888

80

2500

Vřeteno

451 0

PodIoŽka 8

45101

PodIoŽka

ZajiŠtovací

6544

krouŽe k

v 737044
csN 02 1740
v 114510
3

1

52 385 857 67C

7000

Spolka

csN 02 1103
csN 02 1185
v 535700

81 00

Elektromotor

'1P60-112-06

6570
6570

Sroub M8 x 25
1

Sroub M6 x 8

KS
I

ri

6s

1
1

4
1

2
A

0br. l8

1
1
1

Při objednávce náhradních dílúje nutné uvést ýrobnÍ
sériové čísIočerpadla vyznačené na Údajovém štítku'
typ čerpad|a' posici a název součástky

Změny technických údajŮ, textu a Vyobrazeníjsou vyhrazeny

stGMA 1868

Ordinal number of Dcclaration:

DC 015/A-10

spol. s r.o.

EC DBCLARATION OF CONFORMITY
PůvodníBS PRonI,ÁŠnnÍo srrooĚ

Original

Producer|y'ýrobce:

SIGMA 18ó8

ul. Jana Sigmunda 79

50

spol. s r.o'
Lutín , Czech Repub|ic

'783
Hereby declares that the machiuery describď below ( assembly )

Tímto se prohlašuje, že popsané strojní zaÍuení( sestava

):

ProducUvýrobek: Portablc helical rotor pump is intended for pumping drinking and supply water
namely for pumping frorn deep wellď
Přenosné vŤetenové čerpadlo určenék čerpání pitné í uátkové
k hlubinneÍnu čemání :

Ser. No /

vody zejména

EYGU. EvÁU' EYF.U

Vjrobni číslo:xx1ry111y.

Complies rvith tire provisíons of the machinery directive ( MD.2D06/42!EC' as amended ) arrd
regulations transposing it into national larv ( goverment order no. l'7612008 Dig.,as amended )/
Jc v souladu s ustanovenírrr směrnice pro strojní zařízení (IID.2006|42IES, ve znění pozdějších

přetlpisů) aspředpisy,kteréjipřevádějídor'nitrostátníchprávníchpředpisů(nařizenívlády
č.17612008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Also complies vith the provisions of tbe following European directives ( into national law /
Ror^něž je v souladu s ustanovenírn těchto evropslcých směrnic ( rinitrostátních práwích předpisů ):

LVD- 2006/95lEC,

as amended ( government order

no

7712003 Dig., as amended )/

Směrnice 2006/95/ES, ve znění pozdějších předpisů ( nařízení vlárly č.|712003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů )

Also complies with

the provisions of the following harmonized technical standards/
Je v souIadu s ustanovením těchto harmonizovaných technickÝch norem:

Tech.standard /

Tech.norma

csN EN
ČsN pN

ó0

335-2-41,cd.2

aos

Date of issue
Datunr vydriní
4104

7/99

Tech.standard Date of issue
Tech.norma
Datum lydání
ČsN nN 60335-1'ed.2 5lO3
ČsN nN 6O204-I'ed.2 610,7

Marked,,CE..application produce since 2002/. označení ,,CE.. aplikováno na výrobku v r.2002

Mr Jaroslav Loutocky was charged v"ith assembly of the technical documents, the address is consistent
with the Producer's address/
Kornpletací technické dokumentace pověřen lrrg.Jaroslav Loutocký, adresa shodná

s v..j.robcem

čerpadla jsou určena pro trvalý' stvk s pituou vodou a odpovídají požadavkůmYyhláštry č'409/
2005 Sb',o hygienický'cb požadavcích na drobky pňcházcjící do příméhostyku s vodou a na
úpravu vody, v platném znění d|e bodnocení Zdravotníhq ústaYu se
Place and date of issue:

Místo a datum lyďíní:
Name, function
Jméno, funkce

Lutín' 2009-12-15
Pavel l\{ajer

l\{anager Direktor
SIGMA 1E68 spol. s r.o.

T-ST-002/02

I

v Brně ze dne 21.8.2006.

Sedal number is given in the Certificate of rvarranty:

-

xx ...

. ..

))lylry)'

... Ordinat number

End nvo-digit group of the.vear of manufacture

V1'robrrí čísloje uvedeno na ',ýobl.-u a v záručnímlistu:

xx ..

.

)11y,l'

.....

Poslední dvojÓíslí rokr q.rob1.
číslo

... Pořadovó

T-ST-002i02

SIGMA 1868 spol. s r.o.
Jana Sigmunda 79
783 50 LutÍn
Iel . +420 585 651 337
Fax: +420 585 651 339
www sigmal 868 cz

