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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG
INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD
POKYNY K INŠTALÁCII A ÚDRŽBE
ɂɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ɉɈ ɆɈɇɌȺɀɍ ɂ ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈɆɍ ȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂɘ
KULLANIM VE BAKIM TALøMATLARI
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO
POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBċ
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE
ᅝ㺙㓈ᡸ䇈ᯢ
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DRENAG 1000-1200

FEKA VS 550 / FEKA VS 750 / FEKA VS 1000 / FEKA VS 1200
FEKA VX 550 / FEKA VX 750 / FEKA VX 1000 / FEKA VX 1200
DRENAG 1000 / DRENAG 1200
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(FR)
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits
auxquels cette déclaration se réfère sont conformes aux directives
suivantes :
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
ainsi qu’aux normes suivantes :
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(DE)
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit,
dass die Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den
folgenden Richtlinien:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
sowie den folgenden Normen entsprechen:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(SI)
IZJAVA O SKLADNOSTI CE
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy,
izjavljujemo na našo popolno odgovornost, da proizvodi na katere se
ta izjava nanaša, so v skladu s sledeþimi navodili :
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
kakor tudi s sledeþimi pravili:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
 EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

w
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(IT)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i
prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle
seguenti direttive:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
ed alle seguenti norme:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(GB)
DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, declare under our responsibility that the products to which
this declaration refers are in conformity with the following
directives:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
and with the following standards:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(NL)
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de
producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de
volgende richtlijnen zijn:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
en conform de volgende normen:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps).
(RU)
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ Ɉ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ ɋȿ
Ɇɵ, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɩɨɞ ɩɨɥɧɭɸ ɧɚɲɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜ:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(SE)
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy,
försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran
avser är i överensstämmelse med följande direktiv :
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
och följande standarder:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(TR)
CE UYGUNLUK BEYANNAMESø
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, MünhasÕr sorumlulu÷umuz altÕnda olarak aúa÷Õda belirtilen ve
iúbu beyannamenin iliúkin oldu÷u ürünlerin aúa÷Õdaki direktiflere:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
ve aúa÷Õdaki standartlara uygun olduklarÕnÕ beyan ederiz:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(ES)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los
productos a los que se refiere esta declaración son conformes con las
directivas siguientes:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
y con las normas siguientes:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
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(CZ) PROHLÁŠENÍ O SHODċ CE
My , DAB Pumps SpA – Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) Itálie,
prohlašujeme na svou odpovČdnost, že výrobky, na které se vztahuje
toho prohlášení, jsou v souladu s následujícími smČrnicemi:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
a následujícími normami:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(RO)
DECLARAğIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy,
declarăm sub exclusiva noastră responsabilitate că produsele cu
marca DAB PUMPS úi LEADER PUMPS la care se referă această
declaraĠie sunt conforme cu următoarele directive:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
úi cu următoarele norme:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

cs

(PT)
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Nós, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os
produtos aos quais esta declaração diz respeito, estão em
conformidade com as seguintes directivas:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
e com as seguintes normas:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
(FI)
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy,
vakuutamme ottaen täyden vastuun, että tuotteet joilla on
tuotemerkki joita tämä vakuutus koskee, ovat seuraavien
direktiivien:
–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
ja seuraavien standardien mukaisia:
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps
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៥ӀˈेDAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) –
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–
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
–
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
–
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
ৠᯊ䖬ヺড়ҹϟᷛޚ
–
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical
Appliances – Safety)
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(CE)

ΔϴΑϭέϭ ΔϘΑΎτϣ ΓΩΎϬη
ϦΤϧ

w

DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy

– 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)

w

–

ΕΎΠΘϨϤϟ ϥ΄Α ΔλΎΨϟ ΎϨΘϴϟϭΆδϣ ΖΤΗ Ρ˷ήμϧ
:ΔϴϟΎΘϟ ΔϤψϧϸϟ ΔϘΑΎτϣ ΓΩΎϬθϟ ϩάϫ ϲΣϮΗ ΎϬϴϟ· ϲΘϟ

:ΔϴϟΎΘϟ ΔϤψϧϸϟϭ

–

N 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety)
–
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

w

Mestrino (PD), 01/01/2013
Francesco Sinico
Technical Director
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ESPAÑOL
Aplicaciones
Datos técnicos y límites de uso
Advertencias
Instalación
Instalación FEKA VS-VX
Instalación DRENAG 1000-1200
Conexión eléctrica
Control del sentido de rotación (3 ~)
Puesta en marcha
Regulación del interruptor de flotador
Precauciones
Mantenimiento y limpieza
Control y cambio del aceite FEKA VS-VX
Control y cambio del aceite DRENAG 1000-1200
Modificaciones y piezas de recambio
Búsqueda y soluciones de los inconvenientes
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Použití
Technické údaje a omezení použití
UpozornČní
Instalace
Instalace FEKA VS-VX
Instalace DRENAG 1000-1200
PĜipojení k elektrické síti
Kontrola smČru otáþení (3 ~)
Uvedení do provozu
Nastavení plovákového spínaþe
Bezpeþnostní opatĜení
Údržba a þištČní
Kontrola a výmČna oleje u FEKA VS-VX
Kontrola a výmČna oleje u DRENAG 1000-1200
Úpravy a náhradní díly
Vyhledávání a odstranČní poruch
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PORTUGUÊS
Aplicações
Dados técnicos e limites de utilização
Advertências
Instalação
Instalação FEKA VS-VX
Instalação DRENAG 1000-1200
Ligação eléctrica
Verificação do sentido de rotação (3 ~)
Arranque
Regulação do interruptor de bóia
Precauções
Manutenção e limpeza
Verificação e mudança do óleo FEKA VS-VX
Verificação e mudança do óleo DRENAG 1000-1200
Modificações e peças de reposição
Procura e solução dos inconvenientes
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SVENSKA
Användningsområden
Tekniska data och användningsbegränsningar
Säkerhetsföreskrifter
Installation
Installation FEKA VS-VX
Installation DRENAG 1000-1200
Elanslutning
Kontroll av rotationsriktning (trefas)
Start
Inställning av flottörbrytare
Försiktighetsåtgärder
Underhåll och rengöring
Kontroll och byte av olja FEKA VS-VX
Kontroll och byte av olja DRENAG 1000-1200
Ändringar och reservdelar
Felsökning och åtgärder

50
50
50
51
52
52
53
53
53
53
54
55
56
56

TÜRKÇE
Kullanma úartlarÕ
Teknik bilgiler ve kullanÕm úartlarÕ
UyarÕlar
Montaj
Montaj FEKA VS-VX
Montaj DRENAG 1000-1200
Elektrik ba÷lantÕsÕ
Dönme yönü kontrolü (3 fazlÕ)
ÇalÕútÕrma
Flatörlü su seviye úalterinin ayarlanmasÕ
Önlemler
BakÕm ve temizlik
Salmastra ya÷Õ kontrol ve de÷iútirme FEKA VS-VX
Salmastra ya÷Õ kontrol ve de÷iútirme
DRENAG 1000-1200
De÷iúiklik ve yedek parçalar
ArÕza araútÕrmasÕ
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ɊɍɋɋɄɂɃ
ɋɮɟɪɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɇɨɧɬɚɠ
Ɇɨɧɬɚɠ FEKA VS-VX
Ɇɨɧɬɚɠ DRENAG 1000-1200
ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ (3 ~)
Ɂɚɩɭɫɤ
Ɋɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɨɩɥɚɜɤɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
ɉɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɱɢɫɬɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɦɚɫɥɚ FEKA VS-VX
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɦɚɫɥɚ DRENAG 1000-1200
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
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POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBċ
Instalace a provoz musí být v souladu s bezpeþnostními pĜedpisy platnými v dané zemi,
ve které je produkt provozován. Celý prĤbČh instalace musí být provedena odborným
pracovníkem.
Nedodržení bezpeþnostních pĜedpisĤ mĤže ohrozit nejen osobní bezpeþnost a
poškození zaĜízení, ale ruší i veškeré právo provozovatele na záruku.
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POUŽITÍ
Ponorné þerpadlo FEKA VS-VX je ponorné odstĜedivé þerpadlo z nerezové oceli s víĜivým
obČžným kolem, navržené a vyrobené pro použití v zneþištČných vodách, které obsahují pevná
tČlesa s maximálním prĤmČrem 50 mm, ale je urþené pouze v neagresivních vodách. Díky
radiálnímu dodávacímu otvoru (2“ vnitĜní závit) mĤže být snadno namontováno a používáno na
zvedacích zaĜízeních (typ DSD2).
Plovák þerpadla, pokud je k dispozici, umožĖuje pevnou instalaci a zaruþuje automatický þerpací
provoz.
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DRENAG 1000 – 1200 je typ ponorného odstĜedivého þerpadla vyrobeného kompletnČ z nerezeové
oceli s þistícím obČžným kolem, navržené a vyrobené k použití v odpadních, þirých, píseþných, bez
vláknitých a bahnitých vodách obsahující pevná tČlesa s maximální velikostí prĤmČru 10 mm, ale je
urþené pouze pro neagresivní vody. Je vhodné pro domácnosti a stavbaĜská místa se stálým
používáním, pro ruþní nebo automatický provoz, pro odþerpávání sklepĤ a garáží zatopených pĜi
povodni, pro þerpání kanalizací, dešĢové vody, okapĤ apod. Díky svému kompaktnímu tvaru a
snadné manévrovatelnosti a dodávkou svislého pĜipojení s vnČjším závitem jsou také vhodné jako
pĜenosná þerpadla pĜi nouzovém použití napĜ. þerpání vody z nádrží þi Ĝek, odþerpání bazénĤ,
fontán, výkopĤ nebo podchodĤ. Jsou obecnČ užiteþné pro zahradní a hobby použití.
Plovák þerpadla, pokud je k dispozici, umožĖuje pevnou instalaci a zaruþuje automatický þerpací
provoz.
V souladu s platnými bezpeþnostními pĜedpisy se tato þerpadla nesmí používat v
bazénech, rybnících nebo nádržích, v nichž se vyskytují lidé.

Poznámka: Kapalina pĜítomna v þerpadle kvĤli mazání tČsnících mechanismĤ není toxická.
V pĜípadČ ztráty tČsnícího zaĜízení mĤže být ovlivnČna vlastnost vody (napĜ. þistota vody).

w

w
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TECHNICKÉ ÚDAJE A OMEZENÍ POUŽITÍ
1 X 220/240V 50Hz 1 X 220/230V 60Hz
 Napájecí napČtí:
3 X 400V 50Hz
3 X 230V 60Hz
3 X 230V 50Hz
3 X 380/400V 60Hz
viz
štítek
s elektrickými údaji
 PrĤtok:
str. 127
 Hmax (m) – Výtlaþná výška:
viz štítek s elektrickými údaji
 StupeĖ ochrany motoru:
viz štítek s elektrickými údaji
 TĜída ochrany:
viz štítek s elektrickými údaji
 PĜíkon:
- od 0 °C až +35 °C pĜi domácím použití
 Rozmezí teploty kapaliny:




Maximální ponor:
Teplota skladování:
Hluþnost:

(bezpeþnostní normy EN 60335-2-41)
- od 0 °C až 50 °C pĜi jiném používání

10 m
-10 °C až +40 °C
Hladina hluþnosti se nachází v rozmezí hodnot
stanovených smČrnicí EC 89/392/CEE a následujícími
úpravami.
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UPOZORNċNÍ
1. Výrobek je možné používat jen tehdy, pokud oznaþení elektrického zaĜízení je k dispozici
s bezpeþnostním opatĜením v souladu s platnými pĜedpisy.
ZaĜízení není urþené pro používání osobami (vþetnČ dČtí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovČdné
osoby zodpovČdné za jejich bezpeþnost. DČti by mČly být pod dozorem, aby si s tímto zaĜízením nehrály
(EN 60335-1: 02).
2. ýerpadlo je vybaveno pro potĜebu pĜenášení rukojetí, kterou je možné využít i pĜi spouštČní þerpadla do
hlubokých jam nebo výkopĤ pomocí lana.
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ýerpadlo nikdy nenosit, zvedat nebo spouštČt pomocí napájecího
kabelu.

cs

3. Poškozený napájecí kabel je tĜeba vymČnit a ne opravovat (použít typ kabelu H07RN-F 9-9,5 mm
s minimální délkou 10 m u pĜenosného modelu, se konektorem UNEL 47166-68 u jednofázového
modelu a s konektorem CCE u tĜífázového modelu).
Tuto þinnost musí vykonávat pouze specializovaní a kvalifikovaní pracovníci, kteĜí jsou k tomu
vyškoleni.
4. Kvalifikovaní pracovníci musí vykonávat všechny opravy na elektrickém zaĜízení. Nesprávný postup
mĤže zpĤsobit poškození zaĜízení nebo úraz.
5. ýerpadlo nikdy nesmí pracovat nasucho.
6. Výrobce nezodpovídá za správnou funkþnost þerpadla, pokud na þerpadle byly vykonané nČjaké úpravy
nebo zásahy.

INSTALACE

.iv
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1. V pĜípadČ znaþného zneþištČného dna studny, kde má þerpadlo pracovat, je tĜeba ho umístit na
Podstavec, aby se pĜedešlo k ucpání (obr.1 – obr. 3)
2. PĜed uložením þerpadla, je nutné pĜesvČdþit se, zda filtr není celkovČ nebo þásteþnČ ucpaný kalem,
usazeninami nebo jiným materiálem.
3. Je doporuþeno používat velikost potrubí, jejichž vnitĜní prĤmČr je alespoĖ takový jako prĤmČr pĜítokového
otvoru. Je možné tak pĜedejít pĜípadnému snížení výkonu þerpadla a jeho ucpání.
V pĜípadČ, že má pĜítokové potrubí velkou délku ve vodorovném smČru, doporuþuje se, aby byl jeho prĤmČr
vČtší než prĤmČr pĜítokového otvoru.

ýerpadlo se musí zcela ponoĜit do vody.
700x700

w

w

1. U modelu s plovákovým spínaþem se
pĜesvČdþte, zda se plovák mĤže volnČ
pohybovat
(viz. odstavec „Regulace
plovákového
spínaþe“).
Minimální
rozmČry šachty, ve které má být þerpadlo
umístČné se uvádí na Obr. 1. Vždy je
tĜeba pĜizpĤsobit prĤtok þerpadla a
množství pĜitékající vody, aby se pĜedešlo
þastému spouštČní motoru.

ON

w

INSTALACE FEKA VS-VX

OFF

2. Pokud je souþástí instalace þerpadlo
s plovákem, je tĜeba vždy na pĜítokové
potrubí umístit zpČtný ventil. Toto
opatĜení se doporuþuje i u þerpadel
s manuálním provozem.

(Obr.1)
3. Na otvor þerpadla je tĜeba pĜipojit pĜítokové potrubí/ hadici. Pokud je þerpadlo instalováno na
stálo, je vhodné pĜipojit potrubí pomocí meziþlánku, aby byla usnadnČna jeho demontáž a
opČtovná instalace. V pĜípadČ použití hadice je tĜeba na otvor þerpadla nasadit závitový
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pojovací kus. Závit je tĜeba utČsnit vhodným materiálem (pásem teflonu apod.), aby byl
dostateþnČ nepropustný.
4. U stálých þerpadel je možné údržbu elektrického þerpadla
A
H I
zjednodušit pomocí zvedacího zaĜízení DSD2 (možnost dodávky
na požádání Obr.2). Pokud se vsadí mezi pĜítokový otvor þerpadla
G
a potrubí, není nutné pĜítokové potrubí pĜi þinnostech spojených
C
s údržbou demontovat. ZaĜízení DSD2 se skládá z pČti þástí a
jednoho dílu, který není souþástí dodávky (3/4“):
A: Svorka na pĜichycení trubic
B: ¾“ trubice
C: Skluznice
D: PĜídržné stojany trubic
E: OpČrný podstavec
F: Šroub TCEI M10X25
G: Základová svorka
H: Matice M10
I: PĜírubový šroub þerpadla
L: ýerpadlo

F
B
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D

E

L

ar

cs

(Obr.2)
OpČrný podstavec se položí na dno nádrže a pĜipevní šrouby vhodné velikosti. Držák trubic umístnit
do horní þásti šachty a nakonec vsadit dvČ ¾“ trubice (nejsou souþástí dodávky), které zajišĢují
funkci skluzu. ObČ trubice spojují svorku a opČrný podstavec. Základovou svorku umístit tak, aby
byla v kontaktu s filtrem þerpadla v blízkosti pĜítokového otvoru. PĜipevní se dvČma šrouby na
zajištČní krytu filtru.
Odstranit vrchní šroub pĜíruby na výtlaþné stranČ (I). Namontovat protirotaþní držák (G). Znovu
namontovat šroub (I). Vytáhnout skluznici ze spojovací nohy a pĜipojte jej na hrdlo pĜívodu
þerpadla. Použitím šroubu (F) a matice (H) pĜipevnit skluznici k þerpadlu, stejnČ jako je znázornČno
na obrázku. Znovu umístit sestavenou skluznici/þerpadlo na nohu (Obr.2).

INSTALACE DRENAG 1000-1200

600x600

w

potrubí/ hadici. Pokud je þerpadlo instalováno na
stálo, je vhodné pĜipojit potrubí pomocí
meziþlánku, aby byla usnadnČna jeho demontáž a
opČtovná instalace. V pĜípadČ použití hadice je
tĜeba na otvor þerpadla nasadit závitový
spojovací kus. Závit je tĜeba utČsnit vhodným
materiálem (pásem teflonu apod.), aby byl
dostateþnČ nepropustný.

ON
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1. Na otvor þerpadla je tĜeba pĜipojit pĜítokové

2. U modelu s plovákovým spínaþem se pĜesvČdþte,

w

OFF

w

zda se plovák mĤže volnČ pohybovat (viz.
odstavec „Regulace plovákového spínaþe“).
Minimální rozmČry šachty, ve které má být
þerpadlo umístČné se uvádí na Obr. 3. Vždy je
tĜeba pĜizpĤsobit prĤtok þerpadla a množství
pĜitékající vody, aby se pĜedešlo þastému (Obr.3)
spouštČní motoru.

3. Pokud je souþástí instalace þerpadlo s plovákem, je tĜeba vždy na pĜítokové potrubí umístit zpČtný ventil.
Toto opatĜení se doporuþuje i u þerpadel s manuálním provozem.

PěIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
UPOZORNċNÍ! JE TěEBA VŽDY DODRŽOVAT BEZPEýNOSTNÍ PěEDPISY.
1. PĜesvČdþit se, zda síĢové napČtí odpovídá údajĤm na štítku a že JE MOŽNOST
DOBRÉHO UZEMNċNÍ.
2. ýerpací stanice musí být vždy vybavena automatický spínaþem, jehož spouštČcí
proud je nižší než 30mA.
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3. Jednofázové motory jsou vybaveny vestavČnou tepelnou amperometrickou ochranou
a lze je pĜipojit pĜímo k síti.
Poznámka: Pokud je motor pĜetížen, automaticky se zastaví. Po ochlazení se
automaticky opČt spustí bez jakéhokoliv manuálního úkonu.
4. TĜífázová þerpadla je tĜeba zabezpeþit motorovými jistiþi, vhodnČ nastavenými podle
údajĤ na štítku instalovaného þerpadla. Konektor þerpadla musí být pĜipojen pĜes
EEC konektor s úsekovým spínaþem a pojistkami.
5. Musí se dbát na to, aby nedošlo k poškození þi pĜeĜezání napájecího kabelu.
V takovém pĜípadČ musí jeho opravu nebo výmČnu vykonat specializovaný a
kvalifikovaný pracovník.

ar
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KONTROLA SMċRU OTÁýENÍ (pro tĜífázový motor)
PĜi každé nové instalaci þerpadla se musí zkontrolovat smČr
otáþení.
Provést následující postup (Obr. 4):
1. Umístit þerpadlo na rovný povrch
2. Spustit þerpadlo a ihned ho zastavit
3. Pozorovat zpČtný ráz pĜi spouštČní (pohled na þerpadlo ze
strany motoru). SmČr otáþení je správný (odpovídající smČru
hodinových ruþiþek), pokud se ochranný kryt pohybuje tak,
jak je znázornČno na obrázku (proti smČru hodinových
ruþiþek)
(Obr.4)
Po nainstalování þerpadla je nutné provést kontrolu podle následujících pokynĤ:
1. Spustit þerpadlo a pozorovat prĤtok vody
2. Zastavit þerpadlo, odpojit ho od napČtí a obraĢte dvČ fáze od napájecího vedení.
3. OpČt spustit þerpadlo a zkontrolovat prĤtok vody.
4. Zastavit þerpadlo

.iv

Správný smČr otáþení, kterému bude odpovídat nižší výkon a nižší spotĜeba
elektrického proudu

w

UVEDENÍ DO PROVOZU
Modely vybavené plovákem se spouští automaticky vždy tehdy, když stoupne hladina vody.
Modely bez plováku se zapínají spínaþem umístČným v blízkosti konektoru (spínaþ není souþástí
dodávky)

w

NASTAVENÍ PLOVÁKOVÉHO SPÍNAýE
Prodloužením nebo zkrácením délky kabelu mezi plovákem a pevným bodem (oþko na rukojeti
Obr. 5) se reguluje hladina spuštČní (START) nebo hladina vypnutí (STOP) þerpadla. Musí se dbát
na to, aby se mohl plovák volnČ pohybovat.

w

PĜesvČdþte se, zda se filtr nenachází nad hladinou.

(Obr.5)
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1.
2.
3.
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4.

BEZPEýNOSTNÍ OPATěENÍ
BČhem chodu þerpadla musí být nasazen sací filtr
ýerpadlo není možné spustit þastČji než 20krát za hodinu, aby se pĜedešlo nadmČrnému
tepelnému zatížení motoru.
NEBEZPEýÍ ZAMRZNUTÍ: Pokud þerpadlo je neþinné pĜi teplotČ nižší než 0 °C, je tĜeba se
ujistit, zda v nČm nezĤstaly žádné zbytky voda, které v pĜípadČ zamrznutí, mohou zpĤsobit
praskliny na komponentech þerpadla.
Pokud byly pĜi práci þerpadla použity látky, které mají tendence se usazovat, je tĜeba po
ukonþení práce þerpadlo dĤkladnČ opláchnout silným proudem vody. PĜípadné usazeniny nebo
povlaky by nepĜíznivČ ovlivnili vlastnosti vody.

cs

ÚDRŽBA A ýIŠTċNÍ
PĜi bČžném provozu þerpadla není tĜeba provádČt žádný druh údržby (s výjimkou
kontroly úniku oleje). Demontáž þerpadla mohou provádČt pouze specializovaní a
kvalifikovaní pracovníci, kteĜí splĖují požadavky podle zvláštních pĜedpisĤ pro
danou oblast. Každou þinnost související s opravou a údržbou lze provést, až po
odpojení þerpadla z napájecí sítČ. PĜi demontáži þerpadla je nutné dbát na to, aby se
nedošlo k poškození zaĜízení ostrými pĜedmČty.

w
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KONTROLA A VÝMċNA OLEJE U FEKA VS-VX
Nejprve odšroubovat všech šest šroubĤ (45) a demontovat filtr, kryt filtru a tČleso
þerpadla (1). Pomocí vhodného klíþe odšroubovat pojistnou matici obČžného kola (18).
ObČžné kolo (4) pĜidržet stále rukou. Uschovejte klíþ (17) a ochranný kroužek proti
písku (15). PĜeklopit þerpadlo, odšroubovat a vytáhnout uzávČr (64). Naklonit þerpadlo
tak, aby olej vytekl z otvoru (64) do pĜipravené nádrže. Provést rozbor oleje. Pokud se
v nČm nacházejí þástice vody nebo brusného materiálu (napĜ. písek), doporuþuje se
zkontrolovat stav tČsnČní zaĜízení (16) a v pĜípadČ potĜeby ho vymČnit (ve
specializovaném centru). V posledním uvedeném pĜípadČ je tĜeba vymČnit i olej. Použít
cca 170g oleje typu MARCOL 152 ESSO. Do nádrže na olej se vlije pomocí nálevky
pĜes otvor uzávČru (64) olej tak, aby dosáhl stejné hladiny jako pĜedtím. UzávČr (64) se
opČt našroubuje na pĤvodní místo a pak provést kroky v opaþném poĜadí. V místČ
ochranného kroužku (15) nanést dostateþné množství teflonového maziva.
STARÝ OLEJ SE MUSÍ LIKVIDOVAT PODLE POŽADOVANÝCH
PLATNÝCH PěEDPISģ.
16
64
45

w

4

w

1

18

17

(Obr.6)
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PODLE
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18

POŽADOVANÝCH
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64
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16

LIKVIDOVAT
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STARÝ OLEJ SE MUSÍ
PLATNÝCH PěEDPISģ.
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KONTROLA A VÝMċNA OLEJE U DRENAG 1000 – 1200
K provedení tohoto úkonu je tĜeba odšroubovat všech šest šroubĤ na pĜírubČ (45), tak
aby bylo možné odstranit pĜírubu (105) a také vnČjší pouzdro (77). Odšroubovat tĜi
šrouby z krytu filtru (136), dále odstranit kryt (92) a filtr (42). Další krok je
odšroubovat þtyĜi šrouby na tČle þerpadla (52) a vyjmout samotné þerpadlo (1).
Vhodným klíþem odšroubovat pojistnou matici motoru (18), pĜiþemž se musí ruþnČ
pĜidržet rotor (4). Dále se vyjme rotor (4) pomocí páky, pokud je to nutné. Odložit klíþ
(17) a ochranný kroužek proti písku (15). Dále uvolnit a odstranit uzávČr (64). Naklonit
þerpadlo tak, aby olej vytekl z otvoru (64) do pĜipravené nádrže. Provést rozbor oleje.
Pokud se v nČm nacházejí þástice vody nebo brusného materiálu (napĜ. písek),
doporuþuje se zkontrolovat stav tČsnČní zaĜízení (16) a v pĜípadČ potĜeby ho vymČnit
(ve specializovaném centru). V posledním uvedeném pĜípadČ je tĜeba vymČnit i olej.
Použít cca 170g oleje typu MARCOL 152 ESSO. Do nádrže na olej se vlije pomocí
nálevky pĜes otvor uzávČru (64) olej tak, aby dosáhl stejné hladiny jako pĜedtím.
UzávČr (64) se opČt našroubuje na pĤvodní místo a pak provést kroky v opaþném
poĜadí. V místČ ochranného kroužku (15) nanést dostateþné množství teflonového
maziva

52

105
45
1
4
42
136

17

15
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(Obr.7)
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ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
Každá úprava, která nebyla pĜedem schválena, zbavuje výrobce veškeré
zodpovČdnosti. Všechny náhradní díly používané pĜi opravČ musí být originální
výrobky a každé jiné pĜídavné zaĜízení musí odsouhlasit výrobce. Jen tak lze
zajistit maximální bezpeþnost provozu zaĜízení a systémĤ, pro které jsou urþeny.¨

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovČdnost za možné nepĜesnosti zveĜejnČné v této dokumentaci,
pokud byly zapĜíþinČny chybou tisku þi popisu. Vyhrazuje si právo provést na výrobcích úpravy,
které uzná za vhodné þi nezbytné, aniž by ovlivnily jejich podstatné vlastnosti.
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VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRANċNÍ PORUCH
nevydává zvuk

KONTROLA (možné pĜíþiny)
A. Zkontrolovat , zda je motor pod
napČtím
B. Zkontrolovat ochranné pojistky

C. Plovákový spínaþ neumoĖuje
neodþerpává

C.
D.
E.

B. Pokud jsou spálené, je tĜeba jej
vymČnit
C. - zkontrolovat, zda se plovák volnČ
pohybuje
- provČĜit, zda je plovák funkþní
(obrátit se na dodavatele)
A. Odstranit materiál, který mĜížku nebo
potrubí ucpává.
B. VymČnit obČžné kolo nebo odstranit
ucpávající materiál
C. Zkontrolovat správnou funkþnost ventil.
V pĜípadČ potĜeby jej vymČnit

D. Upravit délku kabelu plovákového
spínaþe (VIZ. ODSTAVEC
"REGULACE PLOVÁKOVÉHO
SPÍNAýE")

cs

A.
B.

2. ýerpadlo

spouštČní
Sací mĜížká nebo potrubí jsou ucpané
ObČžné kolo je opotĜebované nebo
ucpané
ZpČtný ventil (pokud je souþástí
dodávky) na pĜívodním potrubí je
zablokovaný v uzavĜené poloze
Hladina kapaliny je pĜíliš nížká. Hladina
vody pĜi spouštČní má být vyšší než je
poloha filtru
Požadovaná výtlaþná výška pĜesahuje
parametry þerpadla

ěEŠENÍ

.c
z

CHYBA

1. Motor se nespouští a

3. ýerpadlo nezastavuje

A. - ProvČĜit, zda se plovák volnČ pohybuje

- Zkontrolovat funkþnost plováku ( v
pĜípadČ potĜeby se obrátit na
dodavatele)
Zkontrolovat zda sací mĜížka není A. Odstranit materiál, který mĜížku nebo
þásteþnČ ucpaná
potrubí ucpává
Zkontrolovat, zda obČžné kolo nebo
pĜítoková trubice nejsou þásteþnČ ucpané B. Odstranit materiál, který mĜížku nebo
nebo zanesené
potrubí ucpává
Zkontrolovat, zda není obČžné kolo
opotĜebované.
C. VymČnit obČžné kolo
Zkontrolovat, zda zpČtný ventil (pokud je
souþástí dodávky) není þásteþnČ ucpaný
D. DĤkladnČ vyþistit zpČtný ventil
Zkontrolovat u tĜífázových modelĤ smČr
otáþení (viz odstavec "KONTROLA E. Obrátit pĜipojení dvou napájecích vodiþĤ
SMċRU OTÁýENÍ")
Zkontrolovat, zda není þerpaná kapalina
pĜíliš hustá: mohla by být pĜíþinou
pĜehĜátí motoru
Zkontrolovat, zda teplota kapaliny není
pĜíliš vysoká (viz teplotní pole kapaliny) C. DĤkladnČ vyþistit þerpadlo.
ýerpadlo je þástČþnČ zablokované
neþistotami
D. Zkontrolovat, zda nevzniká tĜení mezi
ýerpadlo je mechanicky zablokované
pohyblivými a pevnými þástmi. ProvČĜit

4. Nedostateþný prĤtok

A.
B.
C.
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D.
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A. Plovák nepĜerušuje chod þerpadla

E.

5. Tepelná ochrana proti A.

w

pĜetížení zastavuje
þerpadlo

B.

D.

stav opotĜebení ložisek (obrátit se na
dodavatele)

w

w

C.
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