
návod k instalaci a údržbě 

bazénové filtrační čerpadlo

OPTIMA
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE:
Nosotros, BOMBAS SACI, S.A., CL/Can Cabanyes, 
50-58 - Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – 
Granollers – ESPAÑA, declaramos bajo nuestra exclusiva 
responsabilidad que los productos a los que se refiere esta 
declaración son conformes con las directivas siguientes, y 
posteriores revisiones:
-  2004/108/CE (Directiva Compatibilidad Electro-

magnética)
- 2006/95/CE (Directiva de bajo voltaje)
- 2009/125/CE (Directiva Diseño Ecológico)
- 2011/65/UE (Directiva Sustancias Peligrosas)
y también cumples las normas siguientes:
-  EN 60335-1 (Seguridad de los aparatos electrodo-

mésticos y análogos)
-  EN 60335-2-41 (Requerimientos particulares para 

bombas)

DECLARATION OF CONFORMITY CE:
We, BOMBAS SACI, S.A., CL/Can Cabanyes, 50-58 - 
Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – Granollers 
– SPAIN, state that under our exclusive responsibility 
the products referred to in this statement comply with the 
following directives and subsequent revisions:

-  2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility 
Directive)

-  2006/95/EC (Low Voltage Directive)
-  2009/125/EC (Ecologic Design Directive)
-  2011/65/EU (Dangerous Substances Direc-

tive)
and that they also comply with the following regulations:

-  EN 60335-1 (Household and Similar Electrical 
Appliances – Safety)

-  EN 60335-2-41 (Particular Requirements 
for Pumps)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE:
Nous, BOMBAS SACI, S.A., CL/Can Cabanyes, 50-58 - 
Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – Granollers 
– ESPAGNE, déclarons sous notre responsabilité exclusive 
que les produits auxquels cette déclaration fait référence 
sont conformes aux directives suivantes et à leurs révisions 
postérieures :

-  2004/108/CE (Directive CEM)
-  2006/95/CE (Directive Basse Tension)
-  2009/125/CE (Directive Eco-Conception)
-  2011/65/UE (Directive Substances Dange-

reux)
Et qu’ils respectent aussi les normes suivantes :

-  EN 60335-1 (Sécurité des appareils électro-
domestiques et analogues)

-  EN 60335-2-41 (Règles particulières pour 
les pompes)

OPTIMA - WINNER

Can Cabanyes, 50-58 - Pol. Ind. Circuit de Catalunya
08403 Granollers Spain
Tel. (+34) 933 842 351 Fax (+34) 933 842 900
www.sacipumps.com - saci@sacipumps.com

David Ferré Ferrer
EXECUTIVE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE:
Wir, BOMBAS SACI, S.A: - CL/Can Cabanyes, 50-58 - 

Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – Granollers 

(E), erklären unter unserer Verantwortung, dass Erzeug-

nisse, auf die sich diese Erklärung bezieht in Übereinstim-

mung mit folgenden Richtlinien sind:

-  2004/108/CE (EMV-Richtlinie)

-  2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)

-  2009/125/CE (Ökodesign-Richtlinie)

-  2011/65/UE (Richtlinie über gefährliche 

Stoffe)

Und mit den folgenden Standards:

-  EN 60335-1 (Sicherheit von Haushalts-und 

ähnlichen Elektrogeräten)

-  EN 60335-2-41 (Besondere Anforderungen 

für Pumpen)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE:
Noi BOMBAS SACI, S.A: - CL/Can Cabanyes, 50-58 - 

Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – Granollers 

(ES), dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità 

che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono 

conformi alle seguenti direttive:

-  2004/108/CE (Direttiva EMC)

-  2006/95/CE (Direttiva Bassa Tensione)

-  2009/125/CE (Direttiva Progettazione Eco-

compatibile)

-  2011/65/UE (Direttiva Sostanze Dangerous)

E con le seguenti norme:

-  EN 60335-1 (Sicurezza di elettrodomestici e 

apparecchi elettrici)

-  EN 60335-2-41 (Norme particolari per le 

pompe)

PROHLÁŠENÍ O SHOD :
My BOMBAS SACI, S.A: - CL/Can Cabanyes, 
50-58 - Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 
– Granollers (ES), v rámci své vlastní odpov d-
nost, že výrobky, na které se toto prohlášení 
týká, jsou v souladu s t mito sm rnicemi:

-  2004/108/CE (sm rnice EMC)
-  2006/95/CE (Sm rnice pro nízké nap tí)
-  2009/125/CE (Sm rnice Ekodesignu)
-  2011/65/UE (Sm rnice Látky Nebe-

zpe ný)
A s t mito normami:

-  EN 60335-1 (Bezpe nost pro domác-
nost a podobné elektrické spot ebi e)

-  EN 60335-2-41 (Zvláštní požadavky na 
erpadla)

   :
, BOMBAS SACI, S.A: - CL/Can Cabanyes, 

50-58 - Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 
– Granollers (E),    

,  ,  
    

    
:

-  2004/108/CE (  EMC)
-  2006/95/CE (    

)
-  2009/125/CE (  )
-  2011/65/UE (   

)
Ve a a daki standartlara:

-  EN 60335-1 (  
   

 )
-  EN 60335-2-41 (   

)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE:
Nós, BOMBAS SACI, S.A: - CL/Can Cabanyes, 50-58 - 

Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – Granollers 

(E),  declaramos sob nossa responsabilidade que os produ-

tos a que se refere esta declaração estão em conformidade 

com as seguintes diretrizes: 

-  2004/108/CE (Directiva CEM)

-  2006/95/CE (Directiva de Baixa Tensão)

-  2009/125/CE (Directiva Ecodesign)

-  2011/65/UE (Directiva Substâncias Dange-

rous)

E com as seguintes normas:

-  EN 60335-1 (Segurança em casa e aparelhos 

elétricos similares)

-  EN 60335-2-41 (Prescrições particulares para 

bombas)

UYGUNLUK CE OF BEYANI:
Biz, BOMBAS SACI, S.A: - CL/Can Cabanyes, 50-58 - 

Pol. Ind. Circuit de Catalunya – 08403 – Granollers 

(E), bu beyan eder hangi ürünleri a a daki yönetmeliklere 

uygun oldu unu bizim sorumluluk alt nda beyan ederiz:

-  2004/108/CE (EMC Direktifi)

-  2006/95/CE (Dü ük Voltaj Direktifi)

-  2009/125/CE (Eko-tasar m Direktifi)

-  2011/65/UE (Tehlikeli Maddeler Direktifi)

Ve a a daki standartlara:

-  EN 60335-1 (ev güvenli i ve benzeri elek-

trikli ev aletleri)

-  EN 60335-2-41 (pompalar için özel kurallar)

Granollers, a 1 de Julio de 2018

CERTIFIKACE	
Všechny naše čerpadla procházejí přísnou 
kontrolou kvality a tak můžeme zajistit 
optimální výkon a vysokou spolehlivost. 
Absolutně všechna čerpadla jsou testovány 
v našich montážních linek, s vodou 
za normálních pracovních podmínek 
a testovány s nejmodernějšími měřicích 
systému. Důkazem toho, aby tento návod 
spolu se štítkem „testu Cerificado“, kde vám 
ukážeme nejdůležitější údaje o zkoušce.  
Ze všech těchto důvodů, pokud byste mohli 
jakoukoli závadu nebo selhání, to je velmi 
důležité, abychom sdělit typ datového 
deficitu čerpadla modelu a sériové číslo 
s cílem najít příčinu problému a zajistit tak 
můžete pokračovat v nejvyšší kvalitě.
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BEZPEČ.	UPOZORNĚNÍ/UPOZORNĚNÍ/POUŽITÍ

1	 BEZPEČNOSTNÍ	UPOZORNĚNÍ

2	 UPOZORNĚNÍ

3	 POUŽITÍ

Bezpečnostní upozornění týkající se osob a věcí: Následující symboly doplněné slovy 
„Nebezpečí“ a „Pozor“ poukazují na možná nebezpečí vzniklé v případě nedodržení 
příslušných předpisů:

Před prováděním instalace si pozorně pročtěte tento návod.

  Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmínečně 
provedena kvalifikovaným odborníkem, který splňuje požadavky 
předepsané technickými bezpečnostními normami pro projektování, 
instalaci a údržbu technických zařízení platnými v zemi, kde je výrobek 
instalován.

Nedodržení bezpečnostních předpisů nejenže znamená nebezpečí újmy na zdraví 
či poškození zařízení, ale také je důvodem pro zánik záruky a veškerých nároků na 
záruční servis.
–  Výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi, či nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly poučeny osobou 
zodpovědnou za jejich bezpečnost.

–  Na děti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

NEBEZPEČÍ  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto  
upozornění s sebou nese riziko úrazu elektrickým proudem)

NEBEZPEČÍ  (nerespektování tohoto upozornění s sebou nese riziko újmy 
na zdraví či škody na věcech)

POZOR	(nerespektování tohoto upozornění s sebou nese riziko poškození 
čerpadla nebo instalace)

CZECH

CZ
EC

H
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 

CZECH

CZ
EC
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 

Samonasávací elektrická čerpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním 
předfiltrem a mimořádně vysokým filtračním výkonem. Víko filtru z průhledného 
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POUŽITÍ/TECH.	ÚDAJE/PŘEPRAVA/SKLADOVÁNÍ

polykarbonátu umožňuje jednoduchou kontrolu koše předfiltru. Naše čerpadla jsou 
vyvinuta pro nepřetržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
přísným kontrolám a zkouškám.

Zařízení bylo konstruováno pro čerpání vody bez obsahu výbušných částic s hustotou 
1 000 kg/m3 a kinematickou viskozitou 1 mm2/s a dále neagresivních chemikálií 
v kapalném skupenství. Nelze používat k jiným než shora popsaným účelům.

4	 TECHNICKÉ	ÚDAJE	A	OMEZENÍ	PŘI	POUŽITÍ

5	 PŘEPRAVA

6	 SKLADOVÁNÍ

provozní napětí: 1×	230	V	50/60	Hz	–	jednofázové	viz	výkonový	štítek
	 3×	230–400	V	50/60	Hz	–	třífázové
stupeň ochrany motoru: “IP 55”
třída krytí: třída	F
maximální teplota okolí: +40 °C
maximální teplota přečerpávané kapaliny: +40 °C

Chraňte před zbytečnými nárazy a údery. Při vyjímání a přepravě zařízení je zapotřebí 
používat nářadí k tomu určené a dále sériově dodávanou paletu ( je-li k dispozici).

Všechna čerpadla musejí být skladována v krytých, suchých prostorách, pokud možno 
s konstantní vzdušnou vlhkostí a bez prachu.

Čerpadla jsou dodávána ve svém původním obalu, ve kterém mají zůstat až do 
okamžiku montáže. V opačném případě dbejte na to, aby sací i výtlačný otvor zůstaly 
uzavřeny.
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INSTALACE

7	 INSTALACE

7.1	 Všeobecně

  Čerpadlo je třeba instalovat ve vodorovné poloze, co nejblíže k vodní 
hladině tak, aby byla délka nasávacího vedení co nejkratší a redukovaly se 
ztráty tlaku, přičemž dle vyhlášky IEC č. 364 je nutno dodržet minimální 
vzdálenost od okraje bazénu 2 metry.

Musí být k dispozici dostatečný prostor pro vyjmutí koše předfiltru za účelem čištění 
a jeho opětovné nasazení.

Čerpadlo musí být připevněno na pevném a hladkém povrchu. Čerpadlo musí být 
řádně připevněno pomocí obou otvorů k tomu určených, umístěných na podstavě 
čerpadla a 2 šroubů či jiného vhodného spojovacího materiálu, aby se předešlo 
možnému hluku a vibracím, které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz čerpadla.

Pro dosažení optimálního samonasávání by čerpadlo mělo být instalováno ve výšce 
maximálně 2 metry nad hladinou vody.

Čerpadlo je nutné chránit před možným zaplavením a je třeba dbát na správné větrání 
a zabránit působení mrazu. V případě venkovní instalace musí být čerpadlo chráněno 
před deštěm a musí být použit přívodní kabel dle normy EHS typu H07-RN-F (podle 
VDE 0250). Čerpadlo bývá běžně dodáváno bez přívodního elektrického kabelu. 
V takovém případě budou na výstupu z připojovací skříně motoru čerpadla vidět 
ustřižené zkušební vodiče. Je nutné tyto vodiče nahradit odpovídajícím elektrickým 
přívodem v souladu s platnými předpisy dané země.

V případě instalace do buňky z vláknových kompozitů zabudované zcela či částečně do 
země je nutné zajistit dostatečné proudění vzduchu a správné větrání, aby maximální 
teplota uvnitř nepřekročila 40 °C.

7.2	 Montáž	potrubí

  Doporučujeme nainstalovat uzavírací ventily, a to jak na straně sání, tak 
na straně výtlaku, aby v případě potřeby bylo možné čerpadlo vymontovat 
z okruhu bez nutnosti předchozího úplného vypuštění potrubí.

Sací potrubí musí mít minimálně stejný průměr jako je průměr na vstupu do čerpadla, 
co se týče výtlačného potrubí, je vhodné, aby mělo také stejný průměr, jako je průměr 
na výtlaku z čerpadla.
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 

CZECH

CZ
EC

H

31

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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Sací potrubí musí být namontováno s lehkým sklonem směrem k čerpadlu, čímž se 
zabrání vzniku vzduchové kapsy. Řiďte se níže uvedeným schématem.

Je velmi důležité, aby sací i výtlačné potrubí byla nezávisle podepřena a správně 
upevněna tak, aby čerpadlo nemuselo nést jejich váhu a netrpělo vibracemi 
vznikajícími při proudění vody v těchto potrubích. Pokud se použije dlouhé výtlačné 
potrubí, doporučujeme nainstalovat zpětný ventil, aby se předešlo rázu vody při jejím 
zpětném proudění po zastavení čerpadla, což by mohlo zařízení poškodit.

Je-li potrubní vedení tvořeno hadicemi, nesmí být tyto stlačitelné.

Při připojování k čerpadlu musí být použity naprosto čisté přípojky se závitem ve 
výborném stavu. K utěsnění je nutné použít výhradně TEFLONOVOU pásku (nikdy 
nepoužívat lepidla ani podobné produkty) a dotažení přípojek musí být prováděno 
pomalu a obzvlášě opatrně, aby nedošlo ke stržení vnitřního závitu čerpadla.

CZECH
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6. SKLADOVÁNÍ

Všechna erpadla musejí být skladována v krytých, suchých prostorách, pokud možno s konstantní vzdušnou 
vlhkostí a bez prachu.

erpadla jsou dodávána ve svém p vodním obalu, ve kterém mají z stat až do okamžiku montáže. V opa ném 
p ípad  dbejte na to, aby sací i výtla ný otvor z staly uzav eny. 

7. INSTALACE

Všeobecn

erpadlo je t eba instalovat ve vodorovné poloze, co nejblíže k vodní hladin  tak, aby byla délka 
nasávacího vedení co nejkratší a redukovaly se ztráty tlaku, p i emž dle vyhlášky IEC . 364 je nutno 
dodržet minimální vzdálenost od okraje bazénu 2 metry.

Musí být k dispozici dostate ný prostor pro vyjmutí koše p edfiltru za ú elem išt ní a jeho op tovné nasazení.

erpadlo musí být p ipevn no na pevném a hladkém povrchu. erpadlo musí být ádn  p ipevn no pomocí obou 
otvor  k tomu ur ených, umíst ných na podstav  erpadla, a 2 šroub  i jiného vhodného spojovacího materiálu, 
aby se p edešlo možnému hluku a vibracím, které by mohly nep ízniv  ovlivnit provoz erpadla.

Pro dosažení optimálního samonasávání by erpadlo m lo být instalováno ve výšce maximáln  2 metry nad 
hladinou vody.

erpadlo je nutné chránit p ed možným zaplavením a je t eba dbát na správné v trání a zabránit p sobení mrazu. 
V p ípad  venkovní instalace musí být erpadlo chrán no p ed dešt m a musí být použit p ívodní kabel dle normy 
EHS typu H07-RN-F (podle VDE 0250). erpadlo bývá b žn  dodáváno bez p ívodního elektrického kabelu. V 
takovém p ípad  budou na výstupu z p ipojovací sk ín  motoru erpadla vid t ust ižené zkušební vodi e. Je nutné 
tyto vodi e nahradit odpovídajícím elektrickým p ívodem v souladu s platnými p edpisy dané zem .  

V p ípad  instalace do bu ky z vláknových kompozit  zabudované zcela i áste n  do zem  je nutné zajistit 
dostate né proud ní vzduchu a správné v trání, aby maximální teplota uvnit  nep ekro ila 40 ºC.

Montáž potrubí

Doporu ujeme nainstalovat uzavírací ventily, a to jak na stran  sání, tak na stran  výtlaku, aby v p ípad  
pot eby bylo možné erpadlo vymontovat z okruhu bez nutnosti p edchozího úplného vypušt ní potrubí.

Sací potrubí musí mít minimáln  stejný pr m r jako je pr m r na vstupu do erpadla, co se tý e výtla ného 
potrubí, je vhodné, aby m lo také stejný pr m r, jako je pr m r na výtlaku z erpadla.

Sací potrubí musí být namontováno s lehkým sklonem sm rem k erpadlu, ímž se zabrání vzniku vzduchové 
kapsy. i te se níže uvedeným schématem. 

OK
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8	 ELEKTRICKÉ	ZAPOJENÍ

  Než zahájíte jakoukoli práci na elektrické části motoru, ujistěte se, že byl 
odpojen přívod proudu.

Je třeba, aby systém byl chráněn diferenciálním jističem (Ifn =30 ma) ABY	BYLO	
MOŽNO	PROVÉST	ŘÁDNÉ	UZEMNĚNÍ, musí být svorka uzemnění připojena ke 
žlutozelenému vodiči přívodního kabelu. Dále je zapotřebí, aby uzemňovací vodič 
byl delší než fázové vodiče a nevypojil se tedy jako první v případě vytažení drátů při 
namáhání tahem.
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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ELEKTRICKÉ	ZAPOJENÍ/KONTROLY	

9	 KONTROLY	PŘED	UVEDENÍM	DO	PROVOZU

  NIKDY	NENECHÁVEJTE	ČERPADLO	BĚŽET	NASUCHO!

Zkontrolujte, zda napětí a frekvence v síti odpovídají údajům uvedeným na výkonovém 
štítku čerpadla. 

Odšroubujte průhledné víko předfiltru a naplňte 
předfiltr vodou až do výše sacího otvoru. Poté  
víko předfiltru nasaďte zpět a rukama pevně  
utáhněte. 

Zkontrolujte, zda se hřídel čerpadla volně otáčí. 

Všechny naše jednofázové motory mají tepelnou ochranu, která odpojí čerpadlo, 
pokud se teplota motoru zvýší z důvodu jeho přetížení, a znovu sepne, jakmile 
teplota dosáhne normálních hodnot.

U třífázových motorů musí uživatel sám zajistit odpovídající ochranu v souladu 
s platnými předpisy. Čerpadlo musí být řádně uzemněno nebo mít připojený ochranný 
vodič.

Následující schémata je nutno použít při elektrickém zapojení ke svorkám čerpadla. 
Používání je povoleno, pouze pokud elektroinstalace má požadované bezpečnostní 
krytí v souladu s bezpečnostními předpisy týkajícími se osob, platnými v zemi, kde je 
výrobek instalován.

CZECH

CZ
EC

H

33

Je velmi d ležité, aby sací i výtla né potrubí byla nezávisle podep ena a správn  upevn na tak, aby erpadlo 
nemuselo nést jejich váhu a netrp lo vibracemi vznikajícími p i proud ní vody v t chto potrubích. Pokud se 
použije dlouhé výtla né potrubí, doporu ujeme nainstalovat zp tný ventil, aby se p edešlo rázu vody p i jejím 
zp tném proud ní po zastavení erpadla, což by mohlo za ízení poškodit.

Je-li potrubní vedení tvo eno hadicemi, nesmí být tyto stla itelné.

P i p ipojování k erpadlu musí být použity naprosto isté p ípojky se závitem ve výborném stavu. K ut sn ní 
je nutné použít výhradn  TEFLONOVOU pásku (nikdy nepoužívat lepidla ani podobné produkty) a dotažení 
p ípojek musí být provád no pomalu a obzvláš  opatrn , aby nedošlo ke stržení vnit ního závitu erpadla.

8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Než zahájíte jakoukoli práci na elektrické ásti motoru, ujist te se, že byl odpojen p ívod proudu.

Je t eba, aby systém byl chrán n diferenciálním jisti em (Ifn=30 ma) ABY BYLO MOŽNO PROVÉST 
ÁDNÉ UZEMN NÍ, musí být svorka uzemn ní p ipojena ke žlutozelenému vodi i p ívodního kabelu. Dále je 

zapot ebí, aby uzem ovací vodi  byl delší než fázové vodi e a nevypojil se tedy jako první v p ípad  vytažení 
drát  p i namáhání tahem.

Všechny naše jednofázové motory mají tepelnou ochranu, která odpojí erpadlo, pokud se teplota motoru zvýší 
z d vodu jeho p etížení, a znovu sepne, jakmile teplota dosáhne normálních hodnot.

U t ífázových motor  musí uživatel sám zajistit odpovídající ochranu v souladu s platnými p edpisy. erpadlo 
musí být ádn  uzemn no nebo mít p ipojený ochranný vodi .

Následující schémata je nutno použít p i elektrickém zapojení ke svorkám erpadla. Používání je povoleno, 
pouze pokud elektroinstalace má požadované bezpe nostní krytí v souladu s bezpe nostními p edpisy týkajícími 
se osob, platnými v zemi, kde je výrobek instalován.

3~
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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9. KONTROLY P ED UVEDENÍM DO PROVOZU

NIKDY NENECHÁVEJTE ERPADLO B ŽET NASUCHO.

Zkontrolujte, zda nap tí a frekvence v síti odpovídají údaj m uvedeným na výkonovém štítku erpadla.

Odšroubujte pr hledné víko p edfiltru a napl te p edfiltr vodou až do výše sacího otvoru. Poté víko p edfiltru 
nasa te zp t a rukama pevn  utáhn te. 

Zkontrolujte, zda se h ídel erpadla voln  otá í. 

Zkontrolujte, zda sm r otá ení motoru souhlasí s údajem uvedeným na výkonovém 
štítku (vrtulka ventilátoru se musí p i pohledu zezadu to it VE SM RU HODINOVÝCH 
RU I EK). Jestliže se jedná o t ífázový motor a zjistíme, že se to í opa ným sm rem, 
je nutno mezi sebou vym nit na jisti i dva fázové p ívodní vodi e.

10. UVEDENÍ DO PROVOZU

Otev ete všechny ventily, sací i výtla né, a spus te erpadlo.

Vy kejte p im en  dlouhou dobu, než erpadlo a sací potrubí se naplní. Pokud toto trvá p íliš dlouho, 
musíme proces pln ní zopakovat.

Jakmile se erpadlo ádn  naplní a je vid t, že t leso p edfiltru je napln né vodou, zkontrolujeme odb r proudu 
motoru a odpovídajícím zp sobem se ídíme tepelné relé.

11. ÚDRŽBA, ODPOJENÍ A RECYKLACE

Nejd ležit jší sou ástí údržby je p ísná kontrola istoty koše p edfiltru. Tuto kontrolu stavu filtru je nutno 
provést po každém ukon ení filtrace a zejména po išt ní dna bazénu. Postupujte p itom následovn :

Odpojte erpadlo od elektrického napájení. Zav ete ventily na sací i výtla né stran  erpadla. Otev ete víko 
p edfiltru, vyjm te koš a vy ist te jej. Po vy išt ní jej vra te zp t na místo a ješt  než zav ete víko, zkontrolujte 
stav závitu na t lese erpadla, víka p edfiltru a t sn ní. išt ní provád jte pouze vodou, v p ípad  pot eby lze 
slab  pomazat trochou neutrální vazelíny.

Demontáž erpadla smí provád t pouze kvalifikovaný odborník, který spl uje požadavky p edepsané technickými 
bezpe nostními normami platnými v zemi, kde je výrobek instalován.

Tento výrobek nebo jeho sou ásti musí být zlikvidován v souladu s p edpisy na ochranu životního prost edí; 
využijte služeb místního, a  státního i soukromého, odb rného místa pro sb r odpad .
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KONTROLY/UVEDENÍ	DO	PROVOZU/ÚDRŽBA

Zkontrolujte, zda směr otáčení motoru souhlasí s údajem  
uvedeným na výkonovém štítku (vrtulka ventilátoru se musí  
při pohledu zezadu točit VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK).  
Jestliže se jedná o třífázový motor a zjistíme, že se točí  
opačným směrem, je nutno mezi sebou vyměnit na jističi  
dva fázové přívodní vodiče.
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9. KONTROLY P ED UVEDENÍM DO PROVOZU

NIKDY NENECHÁVEJTE ERPADLO B ŽET NASUCHO.

Zkontrolujte, zda nap tí a frekvence v síti odpovídají údaj m uvedeným na výkonovém štítku erpadla.

Odšroubujte pr hledné víko p edfiltru a napl te p edfiltr vodou až do výše sacího otvoru. Poté víko p edfiltru 
nasa te zp t a rukama pevn  utáhn te. 

Zkontrolujte, zda se h ídel erpadla voln  otá í. 

Zkontrolujte, zda sm r otá ení motoru souhlasí s údajem uvedeným na výkonovém 
štítku (vrtulka ventilátoru se musí p i pohledu zezadu to it VE SM RU HODINOVÝCH 
RU I EK). Jestliže se jedná o t ífázový motor a zjistíme, že se to í opa ným sm rem, 
je nutno mezi sebou vym nit na jisti i dva fázové p ívodní vodi e.

10. UVEDENÍ DO PROVOZU

Otev ete všechny ventily, sací i výtla né, a spus te erpadlo.

Vy kejte p im en  dlouhou dobu, než erpadlo a sací potrubí se naplní. Pokud toto trvá p íliš dlouho, 
musíme proces pln ní zopakovat.

Jakmile se erpadlo ádn  naplní a je vid t, že t leso p edfiltru je napln né vodou, zkontrolujeme odb r proudu 
motoru a odpovídajícím zp sobem se ídíme tepelné relé.

11. ÚDRŽBA, ODPOJENÍ A RECYKLACE

Nejd ležit jší sou ástí údržby je p ísná kontrola istoty koše p edfiltru. Tuto kontrolu stavu filtru je nutno 
provést po každém ukon ení filtrace a zejména po išt ní dna bazénu. Postupujte p itom následovn :

Odpojte erpadlo od elektrického napájení. Zav ete ventily na sací i výtla né stran  erpadla. Otev ete víko 
p edfiltru, vyjm te koš a vy ist te jej. Po vy išt ní jej vra te zp t na místo a ješt  než zav ete víko, zkontrolujte 
stav závitu na t lese erpadla, víka p edfiltru a t sn ní. išt ní provád jte pouze vodou, v p ípad  pot eby lze 
slab  pomazat trochou neutrální vazelíny.

Demontáž erpadla smí provád t pouze kvalifikovaný odborník, který spl uje požadavky p edepsané technickými 
bezpe nostními normami platnými v zemi, kde je výrobek instalován.

Tento výrobek nebo jeho sou ásti musí být zlikvidován v souladu s p edpisy na ochranu životního prost edí; 
využijte služeb místního, a  státního i soukromého, odb rného místa pro sb r odpad .

10	 UVEDENÍ	DO	PROVOZU

11	 ÚDRŽBA,	ODPOJENÍ	A	RECYKLACE

Otevřete všechny ventily, sací i výtlačné, a spusťte čerpadlo.

  Vyčkejte přiměřeně dlouhou dobu, než čerpadlo a sací potrubí se naplní. 
Pokud toto trvá příliš dlouho, musíme proces plnění zopakovat.

Jakmile se čerpadlo řádně naplní a je vidět, že těleso předfiltru je naplněné vodou, 
zkontrolujeme odběr proudu motoru a odpovídajícím způsobem seřídíme tepelné relé.

  Nejdůležitější součástí údržby je přísná kontrola čistoty koše předfiltru. 
Tuto kontrolu stavu filtru je nutno provést po každém ukončení filtrace 
a zejména po čištění dna bazénu. Postupujte přitom následovně:

Odpojte čerpadlo od elektrického napájení. Zavřete ventily na sací i výtlačné straně 
čerpadla. Otevřete víko předfiltru, vyjměte koš a vyčistěte jej. Po vyčištění jej vraťte 
zpět na místo a ještě než zavřete víko, zkontrolujte stav závitu na tělese čerpadla, 
víka předfiltru a těsnění. Čištění provádějte pouze vodou, v případě potřeby lze slabě 
pomazat trochou neutrální vazelíny.

Demontáž čerpadla smí provádět pouze kvalifikovaný odborník, který splňuje 
požadavky předepsané technickými bezpečnostními normami platnými v zemi, kde je 
výrobek instalován.

Tento výrobek nebo jeho součásti musí být zlikvidován v souladu s předpisy na ochranu 
životního prostředí; využijte služeb místního, ať státního či soukromého, odběrného 
místa pro sběr odpadů.

Za žádných okolností se do koše předfiltru čerpadla nesmějí dávat chlorové tablety. 
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 
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ÚDRŽBA/MOŽNÉ	PORUCHYKONTROLY/UVEDENÍ	DO	PROVOZU/ÚDRŽBA

12	 MOŽNÉ	PORUCHY,	JEJICH	PŘÍČINY	A	ŘEŠENÍ

Klíč, který je součástí dodávky čerpadla slouží výhradně k OTEVŘENÍ víka předfiltru 
a nesmí se používat na jeho utahování.

  Je-li nebezpečí zamrznutí, nebo má-li čerpadlo zůstat delší dobu mimo 
provoz, je zapotřebí je vyprázdnit. Za tímto účelem odstraňte obě 
vypouštěcí zátky umístěné na spodní straně tělesa čerpadla.

Kromě již uvedených činností nevyžadují naše čerpadla žádnou další údržbu, jelikož 
konstrukce a promazání ložisek svým provedením odpovídají celé době životnosti.

CZECH

CZ
EC

H

31

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽB
(Návod vycházející ze špan lské jazykové verze)

1. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB A V CÍ:
Následující symboly dopln né slovy „Nebezpe í” a „Pozor” poukazují na možná nebezpe í vzniklé v p ípad  

nedodržení p íslušných p edpis :
 NEBEZPE Í  zasažení elektrickým proudem (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese 

riziko úrazu elektrickým proudem)
NEBEZPE Í  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko újmy na zdraví i škody na 

v cech)
POZOR  (nerespektování tohoto upozorn ní s sebou nese riziko poškození erpadla nebo 

instalace)
2. UPOZORN NÍ:
P ed provád ním instalace si pozorn  pro t te tento návod.

Elektroinstalace jakož i jednotlivá zapojení musí být bezpodmíne n  provedena kvalifikovaným 
odborníkem, který spl uje požadavky p edepsané technickými bezpe nostními normami pro projektování, 

instalaci a údržbu technických za ízení platnými v zemi, kde je výrobek instalován.
Nedodržení bezpe nostních p edpis  nejenže znamená nebezpe í újmy na zdraví i poškození za ízení, ale také 
je d vodem pro zánik záruky a veškerých nárok  na záru ní servis.
-  Výrobek není ur en pro používání osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, i nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem a pokud nebyly 
pou eny osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost.

- Na d ti je nutno dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

3. POUŽITÍ
Samonasávací elektrická erpadla pro bazény se zabudovaným velkokapacitním p edfiltrem a mimo ádn  
vysokým filtra ním výkonem. Víko filtru z pr hledného polykarbonátu umož uje jednoduchou kontrolu koše 
p edfiltru. Naše erpadla jsou vyvinuta pro nep etržitý provoz a materiály použité na jejich výrobu podléhají velmi 
p ísným kontrolám a zkouškám. 
Za ízení bylo konstruováno pro erpání vody bez obsahu výbušných ástic s hustotou 1 000 kg/m3 a kinematickou 
viskozitou 1 mm2/s, a dále neagresivních chemikálií v kapalném skupenství.
Nelze používat k jiným než shora popsaným ú el m.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ P I POUŽITÍ
 Provozní nap tí: 1x 230 V 50/60 Hz          jednofázové viz výkonový štítek
    3x 230-400 V 50/60 Hz  t ífázové
 Stupe  ochrany motoru:  “IP 55”
 T ída krytí:    T ída F
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:    +40ºC
 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA P E ERPÁVANÉ KAPALINY: +40ºC

5. P EPRAVA
Chra te p ed zbyte nými nárazy a údery.
P i vyjímání a p eprav  za ízení je zapot ebí používat ná adí k tomu ur ené a dále sériov  dodávanou paletu (je-li 
k dispozici). 

poruchy příčiny řešení

čerpadlo 
nečerpá

–  čerpadlo nebylo naplněno
–  sacím potrubím je nasáván vzduch
–  vzduch vniká přes mechanické 

těsnění
–  nesprávně zavřené víko předfiltru
–  příliš velká sací výška
–  motor se otáčí opačným směrem
–  nesprávné napětí

–  naplňte předfiltr vodou
–  zkontrolujte přípojky a potrubí
–  vyměňte mechanický uzávěr
–  zavřete víko správně
–  nainstalujte ve vhodné výši
–  zaměňte dvě přívodní fáze motoru
–  zkontrolujte hodnotu napětí na 

štítku

čerpadlo  
má příliš 
malý průtok

–  sacím potrubím je nasáván vzduch
–  příliš velká sací výška
–  motor se otáčí opačným směrem
–  nesprávné napětí
–  koš předfiltru je zanesený 

nečistotou
–  průměr sacího potrubí je menší než 

je požadováno
–  výtlačné potrubí je zavřené nebo 

ucpané

–  zkontrolujte přípojky a potrubí
–  nainstalujte ve vhodné výši
–  zaměňte dvě přívodní fáze motoru
–  zkontrolujte hodnotu napětí na 

štítku
–  vyčistěte koš předfiltru
–  použijte sací potrubí správných 

dimenzí
–  otevřete ventil a zkontrolujte stav 

pískového filtru

čerpadlo  
je hlučné

–  průměr sacího potrubí je menší než 
je požadováno

–  čerpadlo nebo potrubí nebylo řádně 
upevněno

–  motor se otáčí opačným směrem

–  použijte sací potrubí správných 
dimenzí

–  překontrolujte upevnění čerpadla 
a potrubí tak, aby byla od sebe 
navzájem oddělena

–  zaměňte dvě přívodní fáze motoru

čerpadlo se 
nerozběhne

–  není síťové napětí
–  sepnul se ochranný jistič
–  nesprávné napětí
–  motor se zasekl

–  zkontrolujte napětí a pojistky
–  zkontrolujte a znovu zapněte jistič
–  zkontrolujte hodnotu napětí na 

štítku
–  kontaktujte oficiální technický 

servis
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VLASTNOSTI/ROZMĚRY

13	 VLASTNOSTI

14	 ROZMĚRY
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CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / FEATURES
CARATTERISTICHE / VLASTNOSTI /  / CARACTERISTICAS / ÖZELL KLER

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
DIMENSIONI / ROZM RY /  / DIMENSÕES / BOYUTLAR

Tipo/Type

25
33
50
75

100

11,6
11,6
11,6
12,6
12,6

Ø 50
Ø 50
Ø 50
Ø 50
Ø 50

“Kg” PVC
Fiting

54
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CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / FEATURES
CARATTERISTICHE / VLASTNOSTI /  / CARACTERISTICAS / ÖZELL KLER

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
DIMENSIONI / ROZM RY /  / DIMENSÕES / BOYUTLAR

Tipo/Type

25
33
50
75
100

11,6
11,6
11,6
12,6
12,6

Ø 50
Ø 50
Ø 50
Ø 50
Ø 50

“Kg” PVC
Fiting

54
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NÁZVY	ČÁSTÍ

15	 NÁZVY	ČÁSTÍ
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7 

25 / 33 / 50 / 75 / 100OPTIMA 25/33/50/75/100

 1  šroub víka předfiltru

 2  víko předfiltru

 3  těsnění víka předfiltru

 4  košík předfiltru

 5  tělo předfiltru

 6  vypouštěcí šroub

 7  těsnění vypouštěcího šroubu

 8  těsnění difusoru

 9  difusor

10  turbína

11  těsnící segment

12  těsnění těla předfiltru

13  čelo čerpadlo

14  šroub těla předfiltru

15  matka šroubu víka

16  přední ochranné těsnění

17  příruba motoru – přední čelo

18  matka

19  ložisko 6202

20  rotor

21  ložisko 6202

22  stator

23  kryt svorkovnice

24  vrut

25  víko krytu svorkovnice

26  kondenzátor

27  těsnění krytu svorkovnice

28  zadní čelo motoru

29  ventilátor

30  kryt ventilátoru

31  podložka

32  stahovací šroub

33  šroub krytu ventilátoru
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HODNOCENÍ,	AMP	OCHRANA

16	 HODNOCENÍ,	AMP	OCHRANA

POTENCIA/POWER Q H H	max H	min

0,25 HP 0,5 10 12 4 12,5 3

0,33 HP 2 12 12 4 13 3

0,5 HP 5 14 12 4 14,5 3

0,75 HP 4,2 16 14 4 14,5 3

1 HP 7,6 18 14 4 15,5 3

POTENCIA/POWER II	230	V	50/60	Hz III	230	V	50/60	Hz III	400	V	50/60	Hz

0,25 HP 4 - -

0,33 HP 4 - -

0,5 HP 4 - -

0,75 HP 6 4 2

1 HP 6 4 4

Hodnocení

AMP	ochrana


