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Typ (štítkový údaj)

Výrobní �íslo (štítkový údaj)

Tyto údaje doplní prodejce p�i prodeji

Datum prodeje

Poskytnutá záruka (v m�sících) od data prodeje

Záruka je poskytována p�i dodržení všech podmínek pro montáž a provoz,
uvedených v tomto dokladu.

Název, razítko a podpis prodejce

Mechanickou instalaci p�ístroje
provedla firma (název, razítko,
podpis, datum)

Elektrickou instalaci p�ístroje
provedla odborn� zp�sobilá firma
(název, razítko, podpis, datum)

Samonasávací odst�edivá �erpadla s
otev�eným kolem

A50, A65
NÁVOD K OBSLUZE
Vydání k 11.3.2003

1. Provozní podmínky
Standardní provedení
- Pro �istou nebo lehce zne�išt�nou vodu

s obsahem pevných �ástic do velikosti
zrna 10 mm (15 mm pro A 65-150) s
maximální teplotou 90��.

- Maximální dovolený provozní tlak do 10
bar.

- Instalace v dob�e v�traných místech
chrán�ných p�ed vlivem po�así p�i
maximální teplot� okolí 40��.

Hladina akustického tlaku: do 70 dB (A).

2. Montáž
�erpadla A, AS musí být montována s h�ídelem
rotoru v horizontální poloze a patkami motoru
dol�. Kolem �erpadla nechávejte volný prostor
pro v�trání motoru a pro snadnou kontrolu a
údržbu.

3. Potrubí
P�ipevn�te všechna potrubí k op�rám tak, aby
nemohla p�enášet na �erpadlo zát�ž, nap�tí
nebo vibraci.
Vnit�ní pr�m�r potrubí závisí na požadovaném
pr�toku. Zvolte pr�m�r tak, aby rychlost proudu
vody nep�esáhla 1,5 m/s v sacím potrubí a 3
m/s ve výtla�ném potrubí.
Pr�m�ry potrubí nesmí být nikdy menší než
pr�m�ry hrdel �erpadla.
Používáte-li hadici, používejte zesílenou
spirálovou sací hadici, aby nedošlo k zúžení
hadice následkem podtlaku p�i sání.
Do výtla�noho potrubí namontujte uzavírací
šoupátko a také tlakom�r.

4. Elektrické p�ipojení
Elektrické p�ipojení musí provést
pouze vyu�ený elektriká� - t.j. osoba,
která vykonala zkoušku podle § 14

vyhl. 50/1978 Sb o odborné zp�sobilosti
v elektrotechnice.

Dodržujte všechny bezpe�nostní p�edpisy.
�erpadlo musí být �ádn� uzemn�no.
P�ipojte zemnící vodi� ke svorce ozna�ené
Porovnejte kmito�et a nap�tí sít� s daty na
firemním štítku a p�ipojte napájecí vodi�e
ke svorkám podle p�íslušného schématu na
vnit�ní stran� víka svorkovnice.
POZOR: Zabra�te zapadnutí podložek nebo
jiných kovových sou�ástek do vnit�ního
kabelového otvoru mezi svorkovnicí a
statorem motoru. Stane-li se tak, demontujte
motor a vyjm�te zapadnutý p�edm�t.
Hlavní vypína�: použijte vypína� s mezerou
mezi kontakty minimáln� 3mm na každém pólu.
T�ífázové motory vybavte ochranným za�ízením
proti p�etížení v souladu s jmenovitým proudem
motoru. Jednofázová �erpadla AM jsou
vybavena kondenzátorem p�ipojeným
ke svorkám a (pro 220 - 240V - 50Hz)
zabudovanou tepelnou ochranou.

5. Spoušt�ní
POZOR: �erpadlo nikdy nespoušt�jte na
sucho - ani b�hem krátkého zkušebního
provozu. Spoušt�jte �erpadlo po jeho úplném
napln�ní kapalinou.
Zkontrolujte, zda lze h�ídel �erpadla voln� ru�n�
proto�it.
U t�ífázového motoru zkontrolujte, je-li sm�r
otá�ení shodný se sm�rem šipky na t�lese
�erpadla. V opa�ném p�ípad� odpojte elektrické
napájení a zam��te dv� libovolné fáze
navzájem.
Zkontrolujte, pracuje-li �erpadlo v mezích svého
výkonu a není–li p�ekro�en spot�ebovaný proud
uvedený na firemním štítku. V opa�ném p�ípad�
se�i�te výtla�né šoupátko nebo nastavení
eventuálních tlakových spína��.

5.1. Samonasávání
(Schopnost vyssát vzduch v sacím potrubí p�i
spoušt�ní �erpadla umíst�ného nad hladinou
vody nebo když sací potrubí nelze naplnit
ru�n�, nap�íklad když není namontován sací
koš se zp�tnou klapkou).
- Mechanická ucpávka je absolutn�

ut�sn�na (nepoškozena).
�erpadla A, AS opakovan� samonasávájí bez
nutnosti instalace sacího koše se zp�tnou
klapkou z hloubky 7m.
Podmínky pro samonasávání:
- P�ed spušt�ním je t�leso �erpadla

napln�no vodou do úrovn� sacího otvoru
(objem 3 litry pro A50-125 a 5,5 litr� pro
A65-150);



- Sací a výtla�né ventily potrubí jsou úpln�
otev�eny;

- Sací potrubí s hrdly je absolutn�
vzduchot�sné a pono�ené do vody;

- Mechanická ucpávka je vzduchot�sná
(nepoškozená).

Co se tý�e doby samonasávání, viz specifikace.

6. Údržba
V p�ípad� možného výskytu mraz� pokud
�erpadlo není v provozu, je nutné ho úpln�
vypustit.
V p�ípad� provozu se zne�išt�nými kapalinami
vypláchn�te �erpadlo �istou vodou ihned po
použití.
P�ed novým spoušt�ním �erpadla zkontrolujte
otá�í-li se h�ídel voln� a napl�te zcela t�leso
�erpadla kapalinou.

P�ed provedením jakýchkoli
servisních prací odpojte
elektrickou energii.
Nikdy nedávejte prsty do
kontrolního otvoru A 65-150 (po
odstran�ní víka 14.70) dokud se

ob�žné kolo zcela nezastavilo.

7. Demontáž
P�ed demontáží uzav�ete sací a výtla�né
šoupátko a vyprázdn�te t�leso �erpadla.
P�i demontáži a nové montáži m�žete využít
výkresu p�í�ného �ezu. Po odstran�ní šroub�
(14.24) lze sejmout motor v�etn� ob�žného
kola bez demontáže t�lesa �erpadla z potrubí.

8. Náhradní díly

Objednáváte-li náhradní díly, uve�te jejich �íslo
pozice na výkresu p�í�ného �ezu a údaje
z firemního štítku. Použijte ložiska s v�lí C3 a
mazací tuk pro vysoké teploty.

Všechna �erpadla, která vyžadují
kontrolu/opravu musí být p�edem
vypušt�na a pe�liv� o�išt�na uvnit�

a zvenku.

9. Vyrovnání spojky u �erpadla AS
Spojka u soustrojí �erpadlo-motor umíst�ného
na základové desce se p�ed odesláním ze
závodu vyrovnává.
Vyrovnání spojky se m�že b�hem p�epravy
porušit. Kone�né vyrovnání je proto nutno
provád�t v míst� montáže.

Po skon�ení montáže soustrojí po
utažení všech upev�ovacích šroub�
a spojeni potrubí je nutné znovu
zkontrolovat vyrovnání spojky
p�ed spoušt�ním �erpadla.

Je-li to nutné, prove�te nové vyrovnání
soustrojí.
Sundejte kryt spojky a pomocí �íselníkového
úchylkom�ru  nebo tlouš	kom�ru se
p�esv�d�te, že vzdálenost (3 až 4 mm) mezí
polospojkami je stejná po celém obvodu.
Pomocí �íselníkového úchylkom�ru nebo
pravítka zkontrolujte souosost vn�jšího povrchu
polospojek.
Kontrolu je pot�eba provést ve 4 bodech
obvodu (do k�íže).

Po vyrovnání, p�ed spoušt�ním
�erpadla, p�ipevn�te kryt spojky
(ochrana proti náhodnému dotyku).

10. Dodatek
Na požádání Vám bude poskytnuta podrobn�jší
technická dokumentace pro jednotlivé typy
�erpadel v�etn� utahovacích moment�.
Majitel �erpadla, které je ur�eno k likvidaci, je
povinen se postarat o jeho ekologickou likvidaci
a to odvozem tohoto odpadu na p�íslušná
sb�rná místa.

Zm�ny vyhrazeny.

Výkresy p�í�ného �ezu

A

AS 50-125

AS 65-150

SEZNAM SERVISNÍCH ST�EDISEK
PUMPA, a.s., servis, U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.:
548 422 655,  724 049 622, 602 737 009, 548 422
657,  602 737 008, 602 726 136.
PUMPA, a.s., pobo�ka Olomouc, Dlouhá 28, 772
00 Olomouc, tel.: 585 226 892, 585 207 661, 602
775 651, 602 727 607.
PUMPA, a.s., pobo�ka Praha, U pekáren 2,
102 00 Praha, tel.: 272 011 611, 272 011 618,
602 411 490, 602 552 661.

Podrobné informace o našich
smluvních servisních

st�ediscích se dozvíte na
internetové adrese

www.pumpa.cz nebo na
bezplatné telefonní lince

800 100 763.


