PŮVODN
NÍ NÁVOD K POUŽITÍ
VÝROBEK: Ponorné
P
čerp
padlo RUCHE
E 1NG
Ponorné čerp
padlo RUCHE 1NG slouží k čerpání
č
čisté a mírně zkalen
né vody do maximální teplo
oty 35 stupňů
ů Celsia bez ob
bsahu
mechanickýc
ch nečistot a abrasivních částic.
č
Škála použití
p
tohoto
o čerpadla je velmi široká, a to jak k zá
ásobování vod
dou v
rodinných do
omcích a na chatách, k přečerpávání
p
do nádrží, k odvodňován
ní, tak i k po
ostřiku zahrádek, mytí vo
ozidel,
hospodářského nářadí atd.
Obsluha čerp
padla je velmi jednoduchá a nemalou výhodou jsou jeho
j
vnější ro
ozměry, které
é umožňují po
oužití i ve vrta
aných
studních již od průměru 104 mm. Další
D
jeho výh
hodou je nízk
ká hmotnost, nízká spotře
eba elektrické
é energie, sn
nadná
přemístitelno
ost a instalace
e k provozu. Čerpadlo
Č
je vybaveno tepeln
nou pojistkou..
Technické
é údaje:
průtok čerp
padla Q
dopravní tlak Pdo
(dopravní výška
v
Hdo)
maximální ponor pod hla
adinou
maximální výstupní tlak Pmax
minimální průměr
p
vrtu
výtlačná přřípojka na had
dici
provozní na
apětí
jmenovitý proud
p
příkon
kmitočet
krytí el.zařízení
maximální průměr čerpa
adla
adla
délka čerpa
hmotnost bez
b pohyblivéh
ho přívodu
délka pohyblivého přívod
du
provozní re
ežim

l/s
Mpa
(m)
m
m
mm
V/AC
C
A/AC
C
W
Hz
IP
mm
mm
kg
m

0,4
0,2-0
0,40-0,0
40-0
10
63
104
4
G 1/2"--3/4“
230
0
3,3
3
220
0
50
X8
8
99
275
5
3,3
3
15 - 50
S3 – 2h/20min

POPIS:
Čerpadlo je
e konstruován
no jako ponorn
né. Pracuje na
a principu elektromagnetu. Statorová cív
vka přitahuje kotvu ve frek
kvenci
napájecího napětí a ta uvádí do pohybu pracovní pryžový píst. Čerpadlo te
edy pracuje ja
ako vibrační. Všechny pohy
yblivé
části jsou uloženy
u
v silen
ntblocích.
Těleso čerp
padla je vyro
obeno z hliník
kových slitin, pracovní poh
hyblivé části z pryže, hřídel z pevnostn
ní oceli, další části
z nerezové oceli. K čerpa
adlu je standa
ardně připojen
n přívodní vod
dič délky 15m (25 m) s vidlicí.
Čerpadlo pracuje v režim
mu S3 – 2h/2
20 min, To zna
amená, že po
o 2 hodinách nepřetržitého
n
chodu je nutné jej na 20 minut
m
vypnout. V případě, že se
s toto neučin
ní, dochází ke škodlivému namáhání
n
cívk
ky čerpadla. M
Může dojít k vy
ypnutí samočinnou
tepelnou po
ojistkou. Po vychladnutí pojjistka čerpadlo opět zapne..
Výtlak čerpadla nesm
mí být v žád
dném případ
dě zcela uza
avřen ani ne
eúměrně přiiškrcen. Toto
o je možné pouze
p
v případě, že soustavu doplníte
d
systémem automatického vypínání při dosaže
ení jmenovitého tlaku. (nap
př, adaptérem
m DV1
nebo domá
ácí vodárnou DV2
D
které pro tyto účely vy
yrábíme).
PŘÍPRAVA
A K PROVOZU
U:
Na vývod čerpadla nasadíme hadici,, čerpadlo up
pevníme za otvor
o
ve vrchním nálitku n
na závěsnou šňůru, která je k
čerpadlu dodávána, neb
bo silonové la
anko a spustííme do čerpané kapaliny.. POZOR, je nutno počíttat s prověšením
závěsné šňůry
š
o cca 10%. Čerpadlo je tedy
y nutné zav
věsit s dostatečnou vzdá
áleností ode
e dna a tako
ovým
způsobem
m, aby ani po
o případném
m prověšení závěsného lanka
l
nevise
elo čerpadlo na přívodním kabelu! Vidlici
V
pohyblivého přívodu zas
suneme do zásuvky 230 V AC 50 Hz, zapojené v souladu s požadavky platných norem a před
dpisů,
která je jiš
štěna jističem max. 6A a vybavena
v
prou
udovým chrán
ničem s vybav
vovacím prou
udem Idif max
x. 30 mA - tím
t
je
čerpadlo zapnuto.
z
Čerp
padlo musí být volně zavěšeno
z
a nesmí se dotýkat
d
stěn
n ani dna, jinak
j
hrozí jeho
mechanick
ké poškozen
ní (prodření)
). Rovněž mu
usí být celé ponořené.
p
Záv
věsným okem
m čerpadla ne
esmí být prov
vlečen
žádný kovo
ový předmět (lanko,
(
šroub, drát).
Čerpadlo nevyžaduje žád
dnou další údrržbu.
ČERPADLA
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Č
Čerpadlo se
s uvádí do provozu zasu
unutím vidlice
e pohyblivého
o přívodu do zásuvky pev
vného rozvod
du a vypíná jejím
vytažením.
ÁVADY, JEJIC
CH PŘÍČINY A ODSTRAN
NĚNÍ
MOŽNÉ ZÁ
Menší výko
on čerpadla
- zacpaný
z
sací koš.
k
Vyčistit opatrně
o
tenký
ým šroubovákem a čerpadlo nainstalovat tak,
aby nenasávalo mechanické částice.
č
- Poškozený
P
prryžový píst. Je
J nutná vým
měna pístu. V
Výměnu pístu i klapky si může
pro
ovést zručně
ější uživatel vybavený allespoň základ
dním dílensk
kým nářadím (po
up
plynutí záruč
ční doby). Os
statním doporu
učujeme tuto opravu svěřitt odborné opra
avně.
OPRAVY A REKLAMACE
Na čerpadlo poskytujem
me záruku 2 ro
oky od dne prodeje,
p
dalšíc
ch 3 roky vám provedeme
e servisní prác
ce zdarma. Zá
áruka
se vztahuje
e na výrobní vady,
v
nevztah
huje se na vady způsobené
é nesprávným
m použitím neb
bo neodbornými zásahy. Zá
áruku
vždy uplatň
ňujte pouze u svého prodejjce nebo přímo
o u výrobce (v
viz. Záruční list)
UPOZORN
NĚNÍ:
Před spušttěním čerpadlla do čerpané
é kapaliny je
e nutné zkontrolovat přívo
odní kabel, zda není mechanicky pošk
kozen.
V případě poškození přívodního
p
ka
abelu je nutn
ná oprava u výrobce který je vybave
en speciálním
mi nástroji.
POZOR: Přívodní
P
pohy
yblivý kabel musí být vždy
v
uložen tak, aby ne
emohlo dojítt k jeho pošk
kození o hra
any a
ostřejší vý
ýstupky nebo
o pošlapáním
m či přejetím
m popřípadě pádem předmětů. Na kabel nikdy nic
c nepokládejjte.
Veškeré op
pravy elektric
cké části čerp
padla může prrovádět pouze
e odborný se
ervis. Čerpadlo nesmí být v žádném přřípadě
zavěšeno na
n přívodním kabelu ! ! ! POZOR,
P
je nu
utno počítat s prověšením
m závěsné š
šňůry o cca 10%.
1
Čerpad
dlo je
spotřebič třídy
t
1, síťový
ý přívod obsa
ahuje ochranný vodič. Musí být připoje
eno k rozvodu, který je proveden
p
dle ČSN.
Čerpadlo je
e konstruován
no jako pono
orné a může být ponořeno dlouhodobě. Naopak je n
nutné, aby v normálním re
ežimu
chodu bylo
o vždy celé ponořené.
p
Pře
ed jakoukoliv manipulací je nutné čerp
padlo odpojit od sítě vytaž
žením ze zásuvky.
Čerpadlo se nesmí použ
žívat při teplo
otách pod 0 stupňů
s
Celsia. Dodavatel neručí za škod
dy vzniklé nes
správným pou
užitím

výrobku. Čerpadlo ani přívodní kabel se nesmí dotý
ýkat stěn ani dna studně nebo nádrže, jinak hrozí jejiich prodření vlivem
v
provozních vibrací ( viz.schéma
v
instalace).S čerrpadlem smí manipulovatt pouze osob
ba starší 18 let, obeznámená
s návodem k použití a vš
šeobecnými bezpečnostním
mi předpisy. (v
vyhláška ČÚBP
P č. 48/1982 S
Sb.) Čerpadlo
o se nesmí pou
užívat
v nádržích a bazénech, v nichž se so
oučasně zdržu
ují lidé nebo zvířata. Nikdy se nedotýk
kejte elektrick
kých částí čerrpadla
jsou-li mok
kré, nebo jsou
u-li vaše ruce mokré.

BEZPEČ
ČNOSTNÍ POKYNY:
Před spuš
štěním čerpadla je třeba se důkladně
ě seznámit s celým návod
dem k použittí.
1. Přřed použitím
m čerpadla důkladně zk
kontrolujte kabel a vidličku zda n
nejsou poško
ozeny. V příípadě
ja
akéhokoliv po
oškození čerrpadlo nepou
užívejte a s svěřte
s
jej odbornému servisu.
2. Če
erpadlo nikdy nepoužíve
ejte k čerpání agresivních
h, zápalných
h a výbušných kapalin.
3. Če
erpadlo nikdy nezavěšujte ani s ním nemanipulujte za přívod
dní kabel.
4. Če
erpadlo vždy
y zapojujte pouze
p
do řádně zapoje
ené zásuvky s ochranným
m vodičem, jištěnou
j
jisttičem
alespoň 6A a proudovým
p
c
chráničem
Id
dif 30 mA, od
dpovídající příslušným
p
Č
ČSN.
5. Če
erpadlo se nesmí
n
použív
vat v nádržíc
ch a bazénec
ch, v kterých
h, nebo v jejichž ochrann
ných pásmec
ch se
na
achází osoby
y nebo zvířatta.
6. Niikdy se nedo
otýkejte elek
ktrických čás
stí čerpadla, jsou – li Vaš
še ruce mokrré.
7. Če
erpadlo smíí obsluhovatt pouze osoba starší 18 let, duš
ševně a fyz
zicky způsobilá, seznám
mená
s návodem k použití
p
a vše
eobecnými be
ezpečnostním
mi předpisy.
8. Če
erpadlo použ
žívejte jen pro účely, ke kterým je ur
rčeno a v sou
uladu s návo
odem k použití.
9. Přřed jakoukolliv manipulací s čerpadle
em, kabelem
m nebo jeho el.
e příslušenstvím jej vžd
dy odpojte od
o el.
síttě vytažením
m ze zásuvky
y.
10. Už
živatel je pov
vinen zajistiit kontrolu elektrických parametrů
p
dle ČSN 33 16
610 a ČSN 33
3 1600 (revize).
11. V případě zjiš
štění nesprávného chodu čerpadla nebo
n
poškoz
zení čerpadlla či jeho čá
ástí jej okam
mžitě
od
dpojte od el. sítě a přede
ejte odborné
ému servisu.
12. Už
živatel je pov
vinen zajistitt kontrolu ellektrických parametrů
p
dlle ČSN 33 16
610 a ČSN
33
3 1600 (reviz
ze).
UPOZO
ORNĚNÍ:
žívání osobam
mi (včetně dě
ětí, jimž fyzická, smyslová nebo mentá
ální neschopno
ost či
Tento spottřebič není urrčen pro použ
nedostatek
k zkušeností a znalostí zabrraňuje v bezpe
ečném použív
vání spotřebiče
e, pokud na n
ně nebude doh
hlíženo nebo pokud
p
nebyly instruovány ohled
dně použití sp
potřebiče osob
bou zodpovědn
nou za jejich bezpečnost.
b
Na děti by se mělo dohlíížet, aby se za
ajistilo, že si nebudou
n
se sp
potřebičem hrá
át.
Použití jaký
ýmkoliv jiným
m způsobem než
n
uvádí výrrobce je v roz
zporu s určen
ním stroje! Te
ento stroj mu
usí být provoz
zován
pouze osobami, jež do
obře znají jeh
ho vlastnosti a jsou obez
známeny s přříslušnými pře
edpisy jeho provozu.
p
Jaké
ékoliv
svévolné změny provede
ené na tomto
o stroji bez sv
volení, zbavují výrobce zod
dpovědnosti za
a následné šk
kody nebo zra
anění!
Pokud charrakter stroje umožňuje
u
jeho
o použití i k jiným účelům, které nejsou vyjmenovány
y v jeho určen
ní nebo zakáza
aných
činnostech,, je uživatel povinen (pokud
d chce tuto činnost provádě
ět) toto konán
ní konzultovatt s výrobcem.
1. Schéma ins
stalace čerpa
adla

2. Sché
éma konstru
ukce čerpadla
a

_

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tělo čerpadla
páska, kterrou je možno upevnit hadici k
závěsnému
u lanku ( např. izolační pásk
ka,
provázek apod.)
závěsné lan
nko
gumová po
odložka pro přřípadnou ochra
anu
závěsu před
d poškozením
m hranou překlladu
např. kouse
ek hadice (není součástí do
odávky)
pohyblivý přívod
p
výtlačná ha
adice G 1/2 " – 3/4" (není
součástí do
odávky)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

blok
k pohonu čerp
padla s elektro
omagnetem
vibrrátor
tělo čerpadla
prac
covní pryžový píst
pryž
žová zpětná k
klapka
mattice
šrou
ub spojující blok pohonu s tělem
t
pohyblivý přívod
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LIKVIDACE ČERPADLA:
Čerpadlo určené k likvidaci zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, nejlépe ve spolupráci
s odbornou firmou – čerpadlo odevzdejte do příslušného sběrného dvora nebo vašemu prodejci čerpadel, popřípadě
zašlete na adresu výrobce (jedná se o elektroodpad).

PR
REKLAD PÔVODNÉHO NÁ
ÁVODU NA PO
OUŽITIE
VÝROBOK
K: Ponorné čerpadlo RUC
CHE 1NG
Ponorné čerpadlo
č
RUCH
HE 1NG slúž
ži na čerpanie
e čistej a mierne zakalenej vody do
Celzia bez obsahu mech
hanických neč
čistôt a abrazíívnych častíc. Škála použitia tohto čerpa
zásobovaniie vodou rodiinných domov
v a chát, na prečerpávanie do nádrží, k odvodňova
umývaniu vozidiel
v
a hospodárskeho náradia atď.
Obsluha če
erpadla je veľmi jednoduc
chá a jeho ne
emalou výhod
dou sú vonka
ajšie rozmery
vŕtaných sttudniach už od
o priemeru 104 mm. Jeho ďalšou výhod
dou je nízka hmotnosť,
h
níz
jednoduchá
á premiestnite
eľnosť a inštalácia k prevád
dzke. Čerpadlo
o je vybavené
é tepelnou poi
Technické
é údaje:
prietok čerpadla Q
dopravný tlak P do
(dopravná výška H do)
maximálny
y ponor pod hladinu
maximálny
y výstupný tlak
k P max
minimálny priemer vrtu
výtlačná prrípojka na had
dicu
prevádzkov
vé napätie
menovitý prúd
p
príkon
kmitočet
krytie
maximálny
y priemer čerp
padla
dĺžka čerpa
adla
hmotnosť bez
b prív. vodič
čov
dĺžka prív. kábla
prevádzkov
vý režim

l/s
Mpa
(m)
m
m
mm
V/AC
A/AC
W
Hz
IP
mm
mm
kg
m

POPIS:
Čerpadlo je konštruova
ané ako pono
orné. Pracuje
e na princípe
e elektromagnetu. Statoro
frekvencii napájacieho
n
napätia a tá uv
vádza do pohy
ybu pracovný gumový piestt. Čerpadlo te
pohyblivé časti
č
sú uložen
né v silentblok
koch.
Teleso čerp
padla je vyrob
bené z nerezov
vých zliatin, pracovné
p
pohy
yblivé časti z gumy,
g
hriadeľ
z nerezovejj ocele. K čerp
padlu je štand
dardne pripoje
ený prívodný vodič
v
dlhý 15m
m (25 m) s vi
Čerpadlo pracuje v režim
me S3 - 2h/20
0 min., čo zna
amená, že po
o 2 hodinách nepretržitého
n
vypnúť. V prípade, že sa tak nesprraví, dochádza
a ku škodlivé
ému namáhan
niu cievky če
samočinnou
u tepelnou po
oistkou. Po vyc
chladnutí pois
stka čerpadlo opäť zapne.
PRÍPRAVA
A K PREVÁDZ
ZKE:
Na vývod čerpadla
č
nasadíme hadicu, čerpadlo upevníme za otvo
or vo vrchnom
m závesnom o
k čerpadlu dodávaná, ale
ebo silonové lanko a spustííme do čerpan
nej kvapaliny. Prívodnú šnú
50 Hz, ktorá je istená is
stičom 6A , zaopatrená
z
oc
chranným vod
dičom a prúdo
ovým chráničo
max 30 mA
A, tým je čerrpadlo zapnuté
é. Čerpadlo musí
m
byť voľne
e zavesené a nesmie sa d
jeho mecha
anické poškod
denie(predretie). Taktiež musí byť celé ponorené.
p
Záv
vesným okom
žiadny kovo
ový predmet (lanko, skrutk
ka, drôt).
Po prvom uvedení čerpa
adlo do prevá
ádzky, skontrrolujte po 20 - 25 hodinác
ch chodu skru
povolené. Čerpadlo
Č
nevy
yžaduje žiadnu
u ďalšiu údržb
bu.
ZAPNUTIE
E A VYPNUTI
IE ČERPADLA
A
Čerpadlo sa
a uvádza do prevádzky
p
zas
sunutím zástrč
čky do zásuvk
ky a vypína vy
ytiahnutím.
MOŽNÉ ZÁ
ÁVADY, ICH PRÍČINY A ODSTRÁNENI
O
IE
Menší výko
on čerpadla
-upchatý sa
ací kôš. Opattrne ho vyčisttíme tenkým skrutkovačom
aby nenasá
ávalo mechaniické častice.
- poškoden
ný gumový piest.
p
Je nuttná výmena piestu. Zručn
základným dielenským náradím
n
(po uplynutí záručn
nej doby) si m
vykonať sám
m. Ostatným odporúčame túto
t
opravu zv
veriť odbornej
OPRAVY A REKLAMÁCIE
Na čerpadlo poskytujem
me záruku 24 mesiacov odo
o dňa predaja
a. Záruka sa vzťahuje
v
na v
vady spôso
obené nespráv
vnym použitím
m, alebo neodbornými zásahmi. Záruku vžždy uplatňujte le
výrobcu (viď Záručný list)
UPOZORNEN
NIE:
Pred spuste
ením čerpadla
a do čerpanej kvapaliny je nutné skontrrolovať prívodný kábel, či n
prípade po
oškodenia prrívodného ká
ábla je nutná
á oprava u výrobcu,
v
ktorrý je vybaven
POZOR: Prívodní pohy
yblivý kábel musia byť vž
ždy uložený tak, aby nem
mohlo dôjsť
ostrejšie výstupkami,
kolesami vo
v
ozidiel alebo
o pošliapaním
m , prípadn
ne pádom pre
nepoklada
ajte.
Všetky oprravy elektrick
kej časti čerpa
adla môže prrevádzať len odborný serv
vis. Č
zavesené na
n prívodnom kábli!!! Čerpa
adlo je spotrebič triedy 1, sieťový
s
prívod
k rozvodu, ktorý je zapo
ojený podľa SŠN.
S
Čerpadlo
o je konštruov
vané ako pono
je nutné, aby
a
v normálnom režime chodu bolo vždy
v
celé pon
norené. Pred
odpojiť od siete vytiahnu
utím zásuvky. Čerpadlo sa nesmie použív
vať pri teplotá
škody vznik
knuté nespráv
vnym použitím
m výrobku.
Čerpadlo ani
a
prívodný kábel sa nesmie dotýkaťť stien, dna studne alebo
prevádzkov
vých vibrácií (viz.
(
schéma inštalácie).
S čerpadlo
om smie manipulovať len
n osoba starš
šia 18 rokov
v, oboznámen
bezpečnosttnými predpismi.

Čerpadlo sa
s nesmie po
oužívať v nád
držiach a bazénoch, v kto
orých sa súča
asne zdržujú ľudia alebo zvieratá.
z
Nikd
dy sa
nedotýkajte
e elektrických
h častí čerpadlla ak sú mokré, alebo ak sú
ú mokré vaše ruky.
Výtlak čerrpadla nesmie byť v žiad
dnom prípade
e úplne uzattvorený. Toto
o je možné iba
a v prípade, že
ž sústavu doplníte
systémom automatickéh
ho vypínania pri
p dosiahnutie
e menovitého tlaku.

ČNOSTNÉ POKYN
NY:
BEZPEČ

Prred spustením čerpadla je
j potrebné sa
s dôkladne oboznámiť s celým návo
odom na pou
užitie.
1. Pred použittím čerpadlá dôkladne sk
kontrolujte kábel
k
a vidlič
čku či nie sú poškodené. V prípade
akého
okoľvek pošk
kodenia čerp
padlo nepouž
žívajte a zverrte ho odborrnému servis
su.
žívajte na čerrpanie agres
sívnych, zápa
alných a výb
bušných kvap
palín.
2. Čerpadlo nikdy nepouž
3. Čerpadlo nikdy nezavesujte ani s ním
n
nemanipulujte za príívodný kábell.
4. Čerpadlo vždy zapojujtte iba do riad
dne zapojené
é zásuvky s ochranným v
vodičom, istenie ističom
aspoň 6A a prúdovým chráničom
c
Id
dif 30 mA, zo
odpovedajúc
ce príslušným
m STN.
5. Čerpadlo sa
a nesmie používať v nád
držiach a baz
zénoch, v kto
orých, alebo v ktorých oc
chranných
pásma
ach sa nachá
ádzajú osoby
y alebo zvieratá.
edotýkajte elektrických
e
častí čerpadlá, sú - ak Va
aše ruky mo
okré.
6. Nikdy sa ne
m
obsluho
ovať len osob
ba staršia ak
ko 18 rokov, duševne a ffyzicky spôso
obilá
7. Čerpadlo môže
zoznámenie s návodom
m na použitie
e a všeobecn
nými bezpečn
nostnými pre
edpismi.
8. Čerpadlo používajte len
n pre účely, ku ktorým je
e určené a v súlade s náv
vodom na po
oužitie.
koľvek manipuláciou s če
erpadlom, ká
áblom alebo jeho el. prís
slušenstvom ho vždy
9. Pred akouk
odpojte od el. siete vyttiahnutím zo zásuvky.
10
0. Užívateľ je
e povinný za
aistiť kontrolu elektrickýc
ch parametrrov podľa STN 33 1610
a STN 33 1600 (revíziia).
11
1. V prípade zistenia nes
správneho ch
hodu čerpadlla alebo pošk
kodenie čerp
padla alebo jeho
j
častí
ho okamž
žite odpojte od
o el. siete a prenechajte
e odbornému
u servisu.
12
2. Užívateľ je
e povinný za
aistiť kontrolu elektrickýc
ch parametrrov podľa STN 33 1610
a STN 33 1600
1
(revízia
a).

UPOZORN
NENIE:
Tento spotrrebič nie je urrčený na použ
žívanie osobam
mi (vrátane de
etí, ktorým fyz
zická, zmyslov
vá alebo mentálna neschop
pnosť
či nedostattok skúsenostíí a znalostí zabraňuje v bez
zpečnom použ
žívaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude do
ohliadať alebo
o ak
neboli pouč
čení o používa
aní spotrebiča osobou zodpo
ovednou za ic
ch bezpečnosťť.
Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo,
z
ž si nebudú so
že
s spotrebičom
m hrať.
Použitie akýmkoľvek iným spôsobom ako uvádza vý
ýrobca je v ro
ozpore s určen
ním stroja! Tento stroj mus
sí byť
prevádzkov
vaný iba osobami, ktoré dobre poznajú jeho vlastnosti a sú oboznámení s prísluš
šnými predpismi jeho
prevádzky. Akékoľvek sv
vojvoľné zmen
ny vykonané na
n tomto strojji bez povolen
nia, zbavujú vý
ýrobcu zodpov
vednosti za
následné šk
kody alebo zra
anenia! Pokiaľ charakter stroja umožňuje
e jeho použitie aj na iné úč
čely, ktoré nie sú vymenova
ané v
jeho určeniia alebo zakáz
zaných činnos
stiach, je užíva
ateľ povinný (ak
(
chce túto činnosť
č
vykon
návať) toto konania konzultovať
s výrobcom
m ..
1. Schéma inštalácie čerpadla

1. telo čerpadla
a
2. páska, ktorrou je možné
é upevniť ha
adicu k
závesnému lanku (nap
pr. izolačná páska,
šnúra a pod.)
3. závesné lanko
4. gumová po
odložka pre prípadnú ochranu
o
závesu pred poškodením
m hranou prrekladu
napr. kúsok hadice(nie je
e súčasť dodáv
vky)
5. prívodný kábel
6. výtlačná had
dica G 1/2" - 3/4"
(nie je súča
asť dodávky)

2. Schéma kon
nštrukcie čerrpadla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

p
čerpad
dla s elektrom
magnetom
blok pohonu
vibráttor
telo čerpadla
pracovný gumový p
piest
gumo
ová spätná kla
apka
matic
ca
skrutk
ka spájajúca b
blok pohonu s telom
prívod
dný kábel

Distribútor v EU: Ing. Jiří Houdek – ALFA expo, Fischerova 36, 77900 Olomouc
Prevádzkareň: Jana Koziny 26, 77900 Olomouc – Czech Republic
LIKVIDÁCIA ČERPADLÁ:
Čerpadlo určené na likvidáciu zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia, najlepšie v
spolupráci s odbornou firmou - čerpadlo odovzdajte do príslušného zberného dvora alebo vášmu predajcovi čerpadiel,
prípadne zašlite na adresu výrobcu alebo predajcu ((jedná sa o elektroodpad).

Pův
vodní prohláše
ení o shodě

ES PR
ROHLÁŠEN
NÍ O SHODĚ
Podle zákon
na č. 22/1997 Sb.,, § 13, ve znění zá
ákona č. 71/2000
0 Sb., zákona č. 102/2001
1
Sb., zák
kona č. 205/2002 Sb., zákona č. 22
26/2003 Sb., záko
ona č.
277/2003 Sb., zákona č. 186/20
006 Sb. zákona č.
č 229/2006 Sb. a zákona č. 418/20
008 Sb.
ÝROBEK) NÁZEV
V:
ZAŘÍZENÍ (VÝ
TYP:

Ponorné
é čerpadlo
RUCHE 1NG
1
(2T) (1/N/PE
E/AC 230V, 50 Hz,
220 W, spotrebič
s
tr. 1)
D
Ing. Jiří Houdek,
H
Fischerova 36, 779 00 Olomouc
O
- CZ
VÝROBCE - DOVOZCE:
IČO:
13627104
4
ýhradně na svoji zodpovědnost, že
ž níže uvedené strojní zařízení splňuje
s
všechna příslušná ustano
ovení předmětný
ých předpisů
Prohlašuje vý
Evropských společenství:
s
ES 2006/42/EC
C (NV č. 176/2008
8 Sb.) – technické
é požadavky na sttrojní zařízení,
ES 2006/95/EC
C (NV č. 17/2003 Sb.) – technické požadavky na ele
ektrická zařízení nízkého napětí,
ES 2004/108/E
EC (NV č. 616/200
06 Sb.) – technickké požadavky Na výrobky z hlediska
a jejich elektroma
agnetické kompatib
bility
A příslušným předpisům
p
a norm
mám, které z těchto
o nařízení (směrnic) vyplývají.
POPIS VÝROBKU: Ponorné vib
brační elektromag
gnetické čerpadlo.
ROBKU: Ponorné čerpadlo je určen
no pro zásobováníí čistou a mírně zk
kalenou vodou do
o teploty 35 ºC s obsahem pevných neabrasivních částic
FUNKCE VÝR
z vlastních zdrrojů užitkové vodyy v zóně obytné a lehkého průmyslu
u. Čerpadlo může být trvale ponořen
né.
UŽITÝCH TECHN
NICKÝCH PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOR
REM:
SEZNAM POU
ČSN EN 953 Bezpečnost
B
strojních zařízení – Och
hranné kryty – Všeobecné požadav
vky na konstrukci pevných a pohybllivých ochranných
h krytů
ČSN EN ISO 12100-1
1
Bezpečnost strojních zařízzení– Základní pojjmy, všeobecné zá
ásady pro konstru
ukci– Část 1: Zákla
adní terminologie, metodologie
ČSN EN ISO 12100-2
1
Bezpečnost strojních zařízzení – Základní po
ojmy, všeobecné zásady
z
pro konstrukci – část 2: Tecchnické zásady
ČSN EN ISO 13857
1
Bezpečnosst strojních zařízen
ní – Bezpečné vzd
dálenosti k zamez
zení dosahu k neb
bezpečným místům
m horními a dolním
mi končetinami.
ČSN EN ISO 14121-1
1
Bezpečnost strojních zařízzení – zásady pro posouzení rizika
ČSN EN 6100
00-3-2+A12 Elektro
omagnetická kompatibilita (EMC)- Část
Č
3-2: Meze – Meze pro emise harmonického
h
pro
oudu (zařízení se vstupním
v
fázovým
m
proudem do 16
6 A včetně)
ČSN EN 6100
00-3-3 Elektromagnetická kompatibiilita (EMC)- Část 3-3:
3 Meze – Omez
zování změn napě
ětí a flikru v rozvod
dných sítích nízké
ého napětí pro zařřízení
se jmenovitým
m fázovým proudem
m ≤ 16 A
ČSN EN 55014-1 Elektromagne
etická kompatibilita
a – požadavky na
a spotřebiče pro do
omácnost, elektriccké nářadí a podo
obné přístroje – Čá
ást 1: Vyzařování –
Norma skupinyy výrobků
ČSN EN 55014-2 Elektromagne
etická kompatibilita
a – Požadavky na
a spotřebiče pro do
omácnost, elektriccké nářadí a podo
obné přístroje – Čá
ást 2: Odolnost – Norma
skupiny výrobkků
ČSN EN 6033
35-2-41 Elektrické spotřebiče pro do
omácnost a podob
bné účely – Bezpe
ečnost – Část 2-41
1: Zvláštní požada
avky na čerpadla
ČSN EN 6033
35-1 Bezpečnost elektrických
e
spotře
ebičů pro domácno
ost a podobné úče
ely. Část 1: Všeob
becné požadavky
ČSN EN 809 Kapalinová
K
čerpad
dla a čerpací sousstrojí – Všeobecné
é bezpečnostní po
ožadavky
ČSN EN 12723 Kapalinová čerp
padla – Všeobecn
né termíny pro čerrpadla a čerpací za
ařízení – Definice
e, veličiny, značky a jednotky
up posuzování shody:
s
Zvolený postu
Posouzení sho
ody za stanovenýcch podmínek (výro
obcem nebo dovo
ozcem). Zákon č. 22/1997
2
Sb., ve znění změn, § 12 o
odst. 3. písmeno a)
a
Technickou do
okumentaci sestavvil ing. Petr Vrana – AKP testing
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V Olomouci 29
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Preklad pôvodného
p
vyhlásenia o zho
ode

ES - VY
YHLÁSEN
NIE O ZHO
ODE
Podľa zákona
a č 22/1997 Zb., § 13, v znení záko
ona č 71/2000 Zb
b., Zákona č 102/2
2001 Zb., Zákona
a č 205/2002 Zb., Zákona č 226/20
003 Zb. , zákona č
277/2003 Zb., zákona č 186/20
006 Zb. a zákona č 229/2006 Zb. a zákona č. 418/20
008 Zb.
ZARIADENIE (VÝROBOK) NÁZ
ZOV:
TYP:

Ponorné čerpadlo
UCHE 1NG (2T) (1/N/PE/AC 230V, 50 Hz,
RU
220
0 W, spotrebič tr.. 1)
VÝROBCA - DOVOZCA:
D
Ing
g. Jiří Houdek, Fis
schera 36, 779 00
0 Olomouc - CZ
IČO:
136
627104
Vyhlasuje výllučne na svoju zo
odpovednosť, že
e nižšie uvedené strojové zariade
enie spĺňa všetky
y príslušné ustan
novenia predmetn
ných predpisov
Európskych spoločenstiev:
s
ES 2006/42/EC
C (NV č 176/2008
8 Zb.) - Technické požiadavky na sttrojové zariadenia,
ES 2006/95/EC
C (NV č 17/2003 Zb.)
Z - Technické požiadavky
p
na ele
ektrické zariadenia
a nízkeho napätia,,
ES 2004/108/E
EC (NV č 616/200
06 Zb.) - Technickké požiadavky na výrobky
v
z hľadiska
a ich elektromagnetickej kompatibility
A príslušným predpisom
p
a norm
mám, ktoré z týchto
o nariadení (smerrníc) vyplývajú.
POPIS VÝROBKU: Ponorné vib
bračné elektromag
gnetické čerpadlo.
ROBKU: Ponorné
é čerpadlo je určen
né pre zásobovan
nie čistou a mierne
e zakalenie vodou
u do teploty 35 º C s obsahom pevných neabrasivních
h
FUNKCIE VÝR
častíc z vlastných zdrojov úžitko
ovej vody v zóne obytné
o
a ľahkého priemyslu. Čerpad
dlo môže byť trvalo ponorené.
UŽITÝCH TECHN
NICKÝCH PREDPISOV a harmonizzovaných noriem
m:
ZOZNAM POU
ČSN EN 953 Bezpečnosť
B
strojo
ových zariadení - Ochranné
O
kryty - Všeobecné
V
požiad
davky na konštrukkciu pevných a pohyblivých ochrann
ných krytov
ČSN EN ISO 12100-1
1
Bezpečnosť strojových zarriadení -Základné termíny, všeobec
cné zásady pre ko
onštrukciu -Časť 1: Základná terminológia, metodika
ČSN EN ISO 12100-2
1
Bezpečnosť strojových zarriadení - Základné
é termíny, všeobec
cné zásady konštruovania - časť 2: Technické zásad
dy
ČSN EN ISO 13857
1
Bezpečnossť strojov - Bezpeččné vzdialenosti na zabránenie dosahu k nebezpečnýým miestam hornýými a dolnými kon
nčatinami.
ČSN EN ISO 14121-1
1
Bezpečnosť strojových zarriadení - zásady pre
p posúdenie rizik
ka
ČSN EN 6100
00-3-2 + A12 Elekttromagnetická kom
mpatibilita (EMC) - Časť 3-2: Medze
e - Medze pre emisie harmonického
o prúdu (zariadenia so vstupným fá
ázovým
prúdom do 16 A vrátane)
00-3-3 Elektromagnetická kompatibiilita (EMC) - Časť 3-3: Medze - Obm
medzenie zmien napätia
n
a flikru v ro
ozvodných sieťach
h nízkeho napätia
a pre
ČSN EN 6100
zariadenia s menovitým
m
fázovým
m prúdom ≤ 16 A
ČSN EN 55014-1 Elektromagne
etická kompatibilita
a - požiadavky na
a spotrebiče pre do
omácnosť, elektriccké náradie a pod
dobné prístroje - Časť
Č
1: Vyžarovanie Norma skupinyy výrobkov
ČSN EN 55014-2 Elektromagne
etická kompatibilita
a - Požiadavky na
a spotrebiče pre do
omácnosť, elektriccké náradie a pod
dobné prístroje - Časť
Č
2: Odolnosť Norma skupinyy výrobkov
ČSN EN 6033
35-2-41 Elektrické spotrebiče pre do
omácnosť a na podobné účely - Bez
zpečnosť - Časť 2-41:
2
Osobitné požžiadavky na čerpa
adlá
ČSN EN 6033
35-1 Bezpečnosť elektrických
e
spotre
ebičov pre domácnosť a na podobn
né účely. Časť 1: Všeobecné
V
požiad
davky
ČSN EN 809 kvapalinová
k
čerpa
adlá a čerpacie ag
gregáty - Všeobecné bezpečnostné požiadavky
ČSN EN 12723 kvapalinová čerrpadlá - Všeobecn
né termíny pre čerrpadlá a čerpacie zariadenia - Defin
nície, veličiny, zna
ačky a jednotky
Zvolený postu
up posudzovania
a zhody:
Posúdenie zho
ody za stanovenýcch podmienok (výýrobca alebo dovo
ozca). Zákon č 22//1997 Zb., V znení zmien, § 12 odse
ek 3. písmeno a)
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V Olomouci 29
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ZÁ
ÁRUČNÍ LIST

Záruku vž
ždy uplatňujtte pouze u sv
vého prodejc
ce nebo přím
mo u výrobce
e.
Vyřízení re
eklamace zn
načně urychlíte zasláním přímo výrob
bci
Záruční se
ervis zajišťujje výhradně výrobce:
ALFA Expo
J. Koziny 26
6
779 00 Olom
mouc tel: 585
5 417 604
Čerpadlo určené k likvida
aci zlikvidujte
e v souladu s platnými
p
předpisy o ochraně životního prrostředí, nejlé
épe ve spoluprráci
s odbornou
u firmou, přípa
adně zaslat na
a adresu výrobce.
Podmínky záruky:
z
Na výrobek
k je poskytov
vána záruka 2 roky ode dne
d
prodeje, , dalších 3 ro
oky vám provedeme serviisní práce zda
arma.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené
z
m
mechanickým
poškozením, nevhodnou instalací a použitím
p
v rozporu
s návodem, nebo obecnými pravidly
y. Dále se nevztahuje
n
na mechaniické poškoz
zení čerpadla
a a pohybliivého
přívodu (ttýká se i jeho
o zkrácení) a nedodržen
ní pracovního
o režimu S3 – 2h/20min (p
po maximálně
ě 2 hodinách chodu
c
minimálně 20 min. vypnuto).
Při jakémk
koliv zásahu
u provedeném
m na čerpadle v záruční době mimo záruční
z
serv
vis je záruka ukončena!
Pozáručníí servis – po uplynutí zárruční doby – také zajišťu
uje:
SERVIS ČERPACÍ TECHN
NIKY – Antonín
n Kugler
TO
OMEX - Milan Tomášek
Ječná 1321
1/29a
tel../fax:541 634
4 389
Lu
utín 199
62100 Brno
o
mo
obil: 603 502
2 994
78
83 49 Lutín
tel: 585 944 278
8
Jaroslav Má
álek
Tyršova 32
26
533 41 Láz
zně Bohdaneč

tel: 603 247
2
832

Zdeněk Oppl KOVÁŘSTV
VÍ, OPRAVY ČERPADEL
Křižíkova 616
tel: 327 5
6
542 255
285 04 Uhlířské Janovice
e
724 240
2
677

avel Mrázek - ELEKTRO
Pa
Se
edláčkova 60
39
91 43 Mladá Vožice
V

tel: 381 214 225
5
776 251 552
2

Se
ervis obchodní sítě Mountfie
eld CZ a Moun
ntfield SK
Se
ervis obchodnej siete Moun
ntfield CZ a Mo
ountfield SK

201000101
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁRUČNÝ LIST
Zá
áručný i pozá
áručný servis
s zaisťuje predajca!
Čerpadlo určené
u
k likv
vidácii zlikvidu
ujte v súlade
e s platnými predpismi o ochrane živ
votného prosttredia, najlep
pšie v
spolupráci s odbornou firrmou.
Podmienky záruky:
Na výrobo
ok je poskyto
ovaná záruka
a 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nev
vzťahuje na závady
z
spôso
obené
mechanický
ým poškodením, nevhodno
ou inštaláciou a použitím v rozpore s ná
ávodom, alebo
o obecnými pravidlami.
p
Tie
ež sa
nevzťahujje na mechanické pošk
kodenie čerrpadla a príívodného ká
ábla (týka sa to i skr
rátenia káblla) a
nedodržan
nia pracovné
ého režimu S3
S - 2h/20min
n (po maximállne 2 hodinách
h chodu minim
málne 20 min.. vypnuté).
Pri akomk
koľvek zásah
hu prevedeno
om na čerpadle v záručn
nej dobe mim
mo záručný s
servis je záru
uka ukončená!

________
___________
_______
_____
___________
__________
__
datum prodeje,
daja
V.Č.
dátum pred

___
__________
__________
___
prodejce,
predajc
ca

