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Pompe, Pompes, Pumps, Pumpen, Pompen, Bombas, Pumpar, Pompy, erpadlá, Pompalar, , Pompe, , Bombas, Pumput, 
Pumper, erpadla, Pumpák, rpalke, , Pumbad, S k i, Siurbliai 

(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 a marchio 
DAB PUMPS e LEADER PUMPS ai quali questa dichiarazione si riferisce 
sono conformi alle seguenti  direttive: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ed alle seguenti  norme: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

 (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 
portant la marque DAB PUMPS et LEADER PUMPS auxquels cette 
déclaration se réfère sont conformes aux directives suivantes :  
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ainsi qu�aux normes suivantes : 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (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 with DAB PUMPS and 
LEADER PUMPS marks to which this declaration refers are in conformity  
with the following directives:  
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
and with the following standards: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (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 der Marke DAB PUMPS und LEADER PUMPS auf die 
sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Richtlinien:  
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
sowie den folgenden Normen entsprechen: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (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 van 
het merk DAB PUMPS en LEADER PUMPS waarop deze verklaring 
betrekking heeft, conform de volgende richtlijnen zijn: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
en conform de volgende normen: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (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 con marca DAB PUMPS y LEADER PUMPS 
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) 
y con las normas siguientes: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (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 av fabrikat DAB PUMPS och 
LEADER PUMPS som denna försäkran avser är i överensstämmelse med 
följande direktiv : 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
och följande standarder: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

 (PL)      DEKLARACJA ZGODNO CI CE 
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
deklarujemy na nasz  wy czn  odpowiedzialno , e produkty ze 
znakiem DAB PUMPS i LEADER PUMPS b d ce przedmiotem 
niniejszej deklaracji s  zgodne z poni szymi dyrektywami:  
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
i z poni ej wymienionymi normami: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 
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(SK)      ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
vyhlasujeme na na�u výhradnú zodpovednos , �e výrobky zna ky DAB 
PUMPS a LEADER PUMPS na ktoré sa toto vyhlásenie vz ahuje, 
vyhovujú nasledujúcim smerniciam: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
a nasledujúcim normám: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

 (TR)      CE UYGUNLUK BEYANNAMES
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
Münhas r sorumlulu umuz alt nda olarak a a da belirtilen DAB 
PUMPS ve LEADER PUMPS markas n  ta yan ve i bu 
beyannamenin ili kin oldu u ürünlerin a a daki direktiflere: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ve a a daki standartlara uygun olduklar n  beyan ederiz: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

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

,  DAB 
PUMPS  LEADER PUMPS ,

:
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

:
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

 (RO)      DECLARA IE DE CONFORMITATE CE 
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
declar m sub exclusiva noastr  responsabilitate c  produsele cu marca 
DAB PUMPS i LEADER PUMPS la care se refer  aceast  declara ie
sunt conforme cu urm toarele directive: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
i cu urm toarele norme: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(GR)      
, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � 

Italy,  DAB PUMPS 
LEADER PUMPS ,

:
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

:
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

 (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 
com marca DAB PUMPS e LEADER PUMPS 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)
e com as seguintes normas: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (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 
DAB PUMPS ja LEADER PUMPS joita tämä vakuutus koskee, ovat 
seuraavien direktiivien: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ja seuraavien standardien mukaisia: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

 (DK)      EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
erklærer på eget ansvar, at produkterne med mærket DAB PUMPS og 
LEADER PUMPS der er omfattet af denne erklæring opfylder 
kravene i følgende direktiver : 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
og i følgende standarder: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(CZ)      ES PROHLÁ�ENÍ O SHOD
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
prohla�ujema na na�i výhradní zodpov dnost, �e výrobky zna ky DAB 
PUMPS a LEADER PUMPS na která se toto prohlá�ení vztahuje, vyhovují 
následujícím sm rnicím: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
a následujícím normám: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(HU)      EK MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
Teljes felel ségünk tudatában kijelentjük, hogy a DAB PUMPS és 
LEADER PUMPS márkajelzés  termékek amelyekre a jelen 
nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az alábbi irányelveknek: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
és a következ  normáknak: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(SI)      IZJAVA O SKLADNOSTI CE 
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, 
izjavljujemo na na�o popolno odgovornost, da proizvodi pod znamko DAB 
PUMPS ter LEADER PUMPS na katere se ta izjava nana�a, so v skladu s 
slede imi navodili : 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
kakor tudi s slede imi pravili: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(BG)       EO 
, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,

,
 DAB PUMPS  LEADER PUMPS 

, :
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

:
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)
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Mestrino (PD),  01/01/2010  

Francesco Sinico
Technical Director

(EE)      CE VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Meie, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
kinnitame omal vastutusel, et tooted kaubamärkidega DAB PUMPS ja 
LEADER PUMPS millega see deklaratsioon seondub, vastavad järgmistele 
direktiividele: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ja järgmistele standarditele: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(LV)      CE ATBILST BAS DEKLAR CIJA 
M s, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,
saska  m su atbild bu pazi ojam, ka produkti pre u z mes DAB 
S K I un LEADER S K I uz kuriem attiecas �  deklar cija, atbilst 
� d m direkt v m: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
un � d m norm m: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical 

Appliances � Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(LT)      ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, 
atsakingai parei�kiame, kad produktai su preki  �enklais DAB PUMPS ir 
LEADER PUMPS atitinka �i  direktyv  reikalavimus: 
� 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
� 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
bei �i  norm  reikalavimus: 
� EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances � 

Safety)  
� EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 
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1. p edm t dodávky
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3. technické parametry
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5. zprovozn ní
6. ovládací panel
7. údr�ba
8. vyhledávání závad

1. P edm t dodávky
Dodávka obsahuje:
� Jednotku RWS na hospoda ení s de� ovou a nede� ovou vodou
� Upínací konzolu a p íslu�enství
� Senzor hladiny vody s kabelem o dvacetimetrové délce
� Návod k pou�ití a údr�b

!  Pozor: p ed montá�í a zprovozn ním za ízení je nezbytné si p e íst tuto p íru ku. Z bezpe nostních 
d vod  osoby, které si nep e etly tento návod, nesm jí pou�ívat za ízení. Osoby mlad�í 16 let nesm jí 
pou�ívat za ízení a musí se zdr�ovat v dostate né vzdálenosti od zapojeného za ízení.

         Bezpe nostní opat ení. D le�ité � pozorn  p e íst
 U�ivatel je odpov dný v i t etím osobám za v�e, co je spojeno s pou�íváním za ízení (elektrický sy-

stém, vodní systém, atd�), podle místních p edpis  týkajících se bezpe nosti a montá�e za ízení. P ed 
zprovozn ním za ízení je t eba, aby zku�ený elektriká  zkontroloval, zda za ízení odpovídá po�adovaným 
bezpe nostním p edpis m. Aby mohlo být za ízení pou�íváno, je nutné na elektrický systém namontovat 
ochranný spína  (pojistku), na n m� bude I n=30mA. Zkontrolujte, zda nap tí elektrické sít  odpovídá hod-
notám napájení za ízení. Údaje na �títku technických parametr  musí odpovídat údaj m elektrického systé-
mu. Nezvedejte za ízení a netahejte je za napájecí kabel.
Zkontrolujte, zda kabel a zástr ka napájení nejsou po�kozeny.
Ov te si, zda zástr ka a celý systém napájení jsou chrán ny p ed zaplavením nebo p ed p ímým st íkáním 
vody.
P ípadné opravy závad musí být provád ny pouze autorizovanými dílnami a p i opravách musí být pou�ívány 
pouze originální náhradní díly.

Zd raz ujeme, �e za závady zp sobené:
a) nevhodnými opravami provedenými v neautorizovaných dílnách
b) pou�itím neoriginálních náhradních díl
neneseme �ádnou odpov dnost
vý�e uvedené podmínky platí rovn � pro p íslu�enství 

2. Obecný popis za ízení
Jednotka RWS slou�í k zachycování a rozvodu de� ové vody. Jednotka monitoruje nedostatek vody ve 
sb rném systému jak de� ové vody tak vody ve vodovodní síti a koriguje situaci tak, aby bylo stále zaru eno 
ádné fungování za ízení (neboli aby zji�t ným spot ebi m nikdy nechyb la voda). Obecn  lze íci, �e 

za ízení je omezeno na zavla�ovací za ízení, pra ku, splachovací nádr�ku WC i my ku podlahy.
Hlavním cílem systému RWS je up ednost ovat pou�ití de� ové vody p ed vodou z vodovodní sít . V p ípad , 
�e de� ová voda ve sb rné nádr�i není dosta ující, ídící jednotka p ejde na napájení z vodovodní sít , ím� 
zaru í p ívod vody v místech odb ru (Pozn. Voda dodávaná systémem není pitná).
P epojení mezi sb rnou nádr�í de� ové vody a nádr�í vody z vodovodní sít  v len nou do za ízení se pro-
vádí pomocí t ícestného ventilu namontovaného na nasávání erpadla.
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erpadlo funguje jako v t�ina erpadel vybavených systémem �start-stop�, s ovládáním pr toku a tlaku. 
P i sní�ení tlaku pod ur itou stanovenou hodnotu se erpadlo spustí a p i zav ení kohoutku se zastaví. 
P i nedostatku vody se erpadlo zastaví a na ovládacím panelu  se bude signalizovat závada, po ur ité 
stanovené dob  se automaticky znovu spustí a pokud v�echny funkce budou odpovídat parametr m, 
bude op t fungovat normáln .
Za ízení je rovn � vybaveno speciálním sifónem proti zápachu a proti vyprázdn ní.

Obrázek  01

1. ovládací panel erpadla
2. vývod p etlakové vody
3. nasávání ze sb rné nádr�e de� ové vody
4. t ícestný ventil
5. sb rná nádr� vody z vodovodní sít
6. odtok sifónu p epln ní
7.  erpadlo
8. vstup vody z vodovodní sít
9. plnící zátka erpadla

ESKY
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3. Technické parametry

3.1. Rozm ry
Obrázek  02

Maximální pr to né mno�ství 85 (lt/min) � 5,1 (m3/h) GPM 22,5 � GPM 1347
Maximální výtla ná vý�ka    45 m 147 Ft H2o � 64 PSI 
Teplota erpané kapaliny  od +5°C do +35°C od +41°F do +95°F
Maximální tlak za ízení  6 bar 200 Ft H2o � 87 PSI 
Maximální tlak sít    4 bar 133 Ft H2o � 58 PSI 
Minimální pr to né mno�ství vodovodní sít  Min 10 lt/min Min 2,65 GPM 

Maximální vý�ka nejvy��ího pou�ívaného bodu 15 m 49 ft 

Napájecí nap tí 1 fáze    Volt 230 Hz50 Volt 110-120  Hz60 
Maximální p íkon   1000 1000 
Stupe  ochrany  20 20 
Teplota prost edí    Min +5°C Max +40°C Min +41°F Max +104°F
Materiál nádr�e      PE PE
Rozm ry trubice vody z vodovodní sít     3/4� 3/4�
Rozm ry p ívodní trubice   1� 1� 
Rozm ry trubice nasávaní  1� 1� 
Rozm ry trubice p epln ní    2� DN 50 
Maximální vý�ka    1000 m  3280 Ft 
Druh vody ph 4-9 4-9
Senzor hladiny sb rné nádr�e de� ové 
vody  

plovák ON/OFF s kabe-
lem o délce 20 metr

plovák ON/OFF s kabe-
lem o délce 65 ft

Hmotnost Kg naprázdno
Hmotnost Kg za chodu

18
33 

18
33 
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4. Montá�

4.1. Montá� na st nu
� P ed montá�í za ízení zkontrolujte, zda se kanalizace nachází alespo  1-2 metry pod místem, kde
  má být jednotka RWS namontována (v t�inou je za úrove  kanalizace pova�ována úrove  vozovky).
� Místnost musí mít odvod napojený na systém kanalizace.
� Suchá místnost, chrán ná p ed de�t m.
� Rovná st na, ve vodorovné poloze.
� Minimální vzdálenost od stropu 50 cm.

Postupujte podle následujících instrukcí:
1.  umíst te upínací konzolu na st nu, poté pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je v perfektn  vodoro-

vné poloze a ozna te polohu otvor .
2. vyvrtejte p ipev ovací otvory vrtákem D.10.
3. p ipevn te konzolu ke st n  a zkontrolujte, zda je rovn .
4. zkontrolujte, zda je konzola pevn  p ipevn na ke st n .
5. umíst te jednotku RWS podle obrázku.
6. p ipevn te bezpe nostní �rouby viz obr. 02 a obr. 02A.

POZOR
Bezpe nostní �rouby jsou nezbytné pro zaru ení stability za ízení a bezpe nosti osob..

1  Plnící zátka

2  Otvory pro p ipevn ní konzoly

3  Otvory bezpe nostních �roub  

Obrázek 02 A

4.2. P ipojení k trubici p epln ní
Postupujte následujícím zp sobem:
1. p ipojte odvodní trubici DN50 k trubici p epln ní za ízení (viz obr. 01 bod 06).
2. zkontrolujte, zda naklon ní odvodní trubice je schopno zaru it normální zp tný tok p ípadných odvod .
3. p ipojte odvod k systému kanalizace.
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4.  pokud by naklon ní odvodní trubice nebylo dostate né, namontujte zvedací stanovi�t , aby byl
 zaru en odvod a likvidace odpadní vody.

4.3. P ipojení trubice vody z vodovodní sít
Postupujte následujícím zp sobem:
1.   p ipojte napájecí trubici vody z vodovodní sít  k závitu 3/4�, který vystupuje z pravé strany nádr�e 

(viz obr. 01 bod 8).
2.  zkontrolujte, zda je plovákový ventil ádn  umíst n v nádr�i vody z vodovodní sít  (viz obr. 02A), je
 t eba, aby se plovák voln  pohyboval, v�dy dbejte na namontování víka nádr�e

POZOR
�  Zkontrolujte, aby se p i utahování trubice plovákový regulátor hladiny neotá el.
�  Plovákový ventil na regulaci vpou�t ní vody z vodovodní sít  je vyprojektován tak, aby fun-

goval p i maximálním tlaku 4 bar a pr to ném mno�stvím nad 10 l/min. V p ípad , �e tlak v 
síti p esáhne uvedenou hodnotu, namontujte nad plovákový ventil reduktor tlaku. P íli�ný 
tlak vody v trubici vodovodní sít  m �e zp sobit prosakování nebo po�kození plovákového 
ventilu uvnit  za ízení.

�   Doporu ujeme p ed plovákový ventil namontovat uzavírací ventil, který v p ípad  po�kození 
nebo závady umo�ní uzav ít napájení ze sít  a provést údr�bu za bezpe nostních podmí-
nek.

4.4. P ipojení nasávací trubice de� ové vody.
Nasávací trubice musí mít vnit ní pr m r minimáln  DN25 a musí být v�dy naklon na sm rem ke sb rné 
nádr�i, viz tabulka 1. Je t eba nedopustit vytvá ení vzduchových pytl . P ed p ipojením trubice k za ízení 
zkontrolujte, zda je istá, p ípadn  ji opláchn te istou vodou.
Namontujte za ízení co nejblí�e ke sb rné cistern  na de� ovou vodu. Podle ní�e uvedené tabulky zkon-
trolujte, zda vzdálenost není p íli� velká. Aby mohlo erpadlo podávat dobrý výkon, nikdy nep ekra ujte 
6 metr  nasávací vý�ky (tj. celkov  neboli skute né u�itné metry plus  znevýhodn ní nasávání kv li 
délce nasávací trubice).
V míst  nasávání je t eba v�dy zaru it nasávání isté vody. Pou�ijte nasávací sadu, kterou namontujete 
podle návodu na obrázku 03.

 

Obrázek 03

Minimáln  20 cm od povrchu
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Postupujte následujícím zp sobem:
1. p ipojte nasávací trubici k p ípojce ozna ené na obrázku 01 bod 3.

POZOR
P i pou�ití pru�né spojky, která je sou ástí vybavení, musí být nasávací trubice nato ena do oblouku 180°.
Pomocí tabulky 1 m �ete vypo ítat maximální délku nasávací trubice

4.5 P ipojení p ívodní trubice
Postupujte následujícím zp sobem:
1. p ipojte p ívodní trubici pomocí pru�né spojky, která je sou ástí vybavení, k p ípojce 1� ozna ené
 na obrázku 01 bod 2.
2. trubici p ipevn te upev ovací p íchytkou vhodn  p ipevn nou ke st n .

POZOR
P ed plovákový ventil doporu ujeme namontovat uzavírací ventil, který v p ípad  po�kození i závady 
umo�ní uzav ít napájení ze sít  a provést údr�bu za bezpe nostních podmínek.

 Montá� regulátoru hladiny
Do sb rné cisterny de� ové vody je t eba namontovat regulátor hladiny.
Postupujte následujícím zp sobem.

1. Umíst te plovák podle návodu na obrázku 04.
2. Doporu ená poloha protiváhy je minimáln  20 cm nad plovákem.

Vý
�k

a 
na

sá
vá

ní
 (m

)

Délka trubice (m)

TRUBICE DN 25

TRUBICE DN 32
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3. Po namontování plováku zajist te kabel a jeho ochranu podél celé jeho délky.

           POZOR
PROV TE SI, ZDA JE ZA ÍZENÍ DOB E P IPEVN NO KE ST N

5.  Zprovozn ní
P ed zprovozn ním zkontrolujte následující:
� zkontrolujte, zda je za ízení pevn  p ipevn no a zda jsou p ipevn ny bezpe nostní �rouby
� zkontrolujte, zda je odpojeno elektrické napájení
� je t eba utáhnout v�echna hydraulická p ipojení
� je t eba zkontrolovat v�echna elektrická p ipojení

V kapitole 6 je podrobn  popsáno pou�ití ovládacího panelu erpadla.

Postupujte následujícím zp sobem
Zprovozn ní s vodou z vodovodní sít
1. otev ete uzavírací ventil trubice vody z vodovodní sít  a nádr� se naplní
2. sejm te plnící zátku erpadla a napl te vodou, po napln ní uzav ete
3. otev ete uzavírací ventil p ívodu.
4. zkontrolujte, zda hydraulický systém nepropou�tí
5. zapojte elektrické napájení do zásuvky chrán né pojistkou erpadlo se spustí a na ovládacím panelu
 se rozsvítí zelená kontrolka p ítomnosti sít  a �lutá kontrolka erpadla ON
6. jestli�e jsou v�echny kohoutky za ízení zav eny, do 10 sekund se erpadlo vypne

Zprovozn ní s vodou ze sb rné nádr�e de� ové vody
Zprovozn ní s vodou ze sb rné nádr�e de� ové vody je mo�né pouze tehdy, jestli�e je plovákový spína  
ve sb rné cistern  oto en sm rem nahoru.

Obrázek  04



96

        
          STANDARD                                 US 

7. Údr�ba
Za ízení nevy�aduje pravidelnou údr�bu.

POZOR
P ed p istoupením k jednotce odpojte elektrickou zástr ku ze zásuvky. Zárove  je t eba, aby uzavírací 
hydraulické ventily byly uzav eny, zkontrolujte tedy, aby nikdo nemohl zapojit jednotku do zásuvku i 
otev ít ventily b hem provád ní kontroly.
�   Plovákový ventil, zkontrolujte, zda se ventil hermeticky uzavírá a zda se plovák m �e voln  pohybovat.
�  erpadlo, zkontrolujte, zda dosahuje správného tlaku a nevydává mechanické zvuky i pískání.
� Prosakování vody, zkontrolujte, zda p ípoje neprosakují.
� Senzor, p i i�t ní sb rné nádr�e de� ové vody zkontrolujte, zda plovákový spína  ádn  funguje.

Vý�e uvedené operace lze provád t preventivn  ka�dých 6 -12 m síc .

8.  Vyhledávání závad

6. Ovládací panel erpadla
Popis ovládacího panelu.

1. tla ítko restartu
2. Zapnutá jednotka
3. erpadlo ON
4. alarm na erpadle

závada      p í ina náprava
Tlak �0� a kontrolka 
LED erpadla on je 
zhasnutá

� Chybí voda Dr�te stisknuté tla ítko resetu, dokud se 
erpadlo nezalije správným zp sobem. 

Zkontrolujte, zda pr to né mno�ství sít  je 
v t�í ne� 10 l/min

� Motor nebo ob �né kolo zablokovány Zkontrolujte, zda se v ob �ných kolech 
nevyskytuje ne istota.

Z odvodné trubky 
sifónu vytéká voda

� Hydraulický regulátor zablokován 
vápencovými usazeninami.

Namontujte  ltr proti vápencovým usaze-
ninám.

�  Plovák hydraulického regulátoru se 
dotýká st ny nádr�e.

Uvoln te pojistný krou�ek hydraulického regulátoru a 
umíst te jej tak, aby se nedotýkal st n nádr�e a poté 
jej znovu utáhn te.

� Tlak sít  p íli� vysoký.. Namontujte regulátor tlaku na vstup nádr�e 
sít .

ESKY
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Obecné informace o erpadle

Úvod

erpadlo je ucelené výkonné za ízení na hydraulický tlak. Za ízení se skládá z motoru chlazeného vzduchem, 
z vn j�í jednotky na ovládání proudu a tlaku a z velmi tichého samospou�t cího vícestup ového erpadla. Do 
ovládacího systému je v len n jednosm rný p ívodní ventil. Ovládací panel pod ovládací jednotkou dodává infor-
mace o stavu za ízení a umo� uje zastavení chodu v p ípad  nedostatku vody.

Pozor:  erpadlo lze pou�ívat pouze pro vodu.

1. Elektrické parametry

POZOR
Na elektronickém ovládacím panelu nelze provád t �ádné p ipojení bez odpojení zástr ky napájení.
1. Zkontrolujte, zda je hodnota nap tí vhodná pro erpadlo. Zkontrolujte �títek po stran  ovládacího panelu,
 na n m� jsou uvedeny po�adované technické parametry, a porovnejte je s napájecím nap tím.
2. Zkontrolujte, zda je ádn  p ipojen vodi  uzemn ní.

Spu�t ní a chod
1. Od�roubujte nalévací zátku a zalijte erpadlo zhruba dv ma litry vody. Po napln ní erpadla
 nalévací zátku za�roubujte a� na doraz.   
2. Otev ete kohoutek a spus te erpadlo. Po spu�t ní bude v erpadle obíhat ur ité mno�ství vody,
 dokud se erpadlo pln  nezalije.
3. Pokud se b hem této fáze erpadlo vypne bez provedení zalití, stiskn te tla ítko reset a dr�te jej 
 stisknuté, dokud se neprovede zalití.
4. Po uzav ení kohoutku erpadlo postupn  dosáhne maximálního tlaku a poté se po 5-10 sekundách
 vypne. V okam�iku vypínání tlak mírn  zakolísá, a to podle po�adované vý�ky nasávání.

Ovládací panel
Ovládací panel je umíst n na elní stran  ovládacího za ízení. Poskytuje vizuální informace o operati-
vním stavu systému a umo� uje provád ní p ípadného resetování. Ovládací panel je vybaven násle-
dujícími funkcemi.

V230/50 V115/60
Nap tí    230V V110-120
Proud  4,5 Amps 9 Amps
Výkon  1000W 1000W
Frekvence 50 Hz 60 Hz
Stupe  ochrany IP44 IP44
T ída izolace  B B
Napájecí kabel HO7RN-F SJT
Zástr ka  SCHUKO US plug
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Tla ítko reset: Tla ítko resetování stiskn te tehdy, chcete-li znovuspustit erpadlo po odstran ní p í iny alarmu. 
Nap íklad, jestli�e se erpadlo zastavilo kv li prázdné nádr�i a byl obnoven ob h vody.

Napájení (zelený LED): Zelený LED svítí, jestli�e je mo�né napájení a erpadlo je p ipraveno k zapnutí 
v p ípad , kdy� je zapot ebí voda. 

erpadlo zapnuté (�lutý LED): �lutý LED svítí, jestli�e je erpadlo v chodu.

Alarm (STANDARD): Je-li �lutý LED zhasnutý  a chybí-li v za ízení tlak, jestli�e p etrvává stav nedosta-
tku vody nebo p i p íli� vysoké teplot , jestli�e je motor p etí�en nebo zad en.

Alarm (LED failure US): LED failure svítí, jestli�e p etrvává stav nedostatku vody nebo p i p íli� vysoké 
teplot , jestli�e je motor p etí�en nebo zad en.
Po zji�t ní alarmového stavu a zastavení erpadlo provede t i pokusy automatického znovuspu�t ní po 
jedné, po p ti a po dvaceti hodinách. Jestli�e alarmový stav bude p etrvávat i po 24 hodinách, erpadlo 
se de nitivn  zastaví a z stane stát, dokud nebude proveden ru ní reset.

Fungování bez vn j�í nádr�e pod tlakem
1.  V okam�iku, kdy se otev e kohoutek nebo spláchne WC, se erpadlo zapne o maximální rychlosti.
2. Po uspokojení po�adavku vody erpadlo dosáhne maximálního p ívodního tlaku na dal�ích 5
 -10 sekund a poté se vypne. erpadlo se vypne, kdy� nezjistí p ítomnost pr toku.

Fungování s vn j�í nádr�í pod tlakem
1. erpadlo se zapne, kdy� systém dosáhne nastaveného zapínacího tlaku.
2. Po uspokojení po�adavku vody erpadlo dosáhne maximálního p ívodního tlaku na dal�ích 15 sekund
 a poté se vypne. erpadlo se vypne, kdy� nezjistí p ítomnost pr toku.

S pákou nehýbejte ru n

ESKY
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P i automatickém chodu (pol. 0) za ízení v�dy dává p ednost vyu�ití de� ové vody.

 1. s vypína em v poloze 0 se za ízení po vypot ebování vody ze sb rné cisterny automaticky
  p epne z de� ové vody na vodu z vodovodní  sít .
 2. s vypína em v poloze 1 je za ízení povinno vyu�ívat pouze vodu z vodovodní sít .

Návod k e�ení problém
PROBLÉM P Í INA  NÁPRAVA

erpadlo se 
nespou�tí.

a. Chybí voda.
b. P eh átí zp sobené p íli� vysokou
    teplotou vody.
c. P íli� nízké nebo p íli� vysoké napájecí
    nap tí.

Zkontrolujte zásobování 
vodou.
P idejte studenou vodu <95°F 
(35°C).
Zkontrolujte napájecí nap tí.

erpadlo 
z stává 
nep etr�it  v 
chodu.

a. Trubice propou�t jí.
b. P ívodní jednosm rný ventil zablokován 
    nebo propou�tí.

Opravte místo propou�t ní.
Vy ist te zp tný ventil nebo 
namontujte nový. 
Zkontrolujte  ltr.

erpadlo se 
b hem chodu 
zastavuje.

a. Chod nasucho.
b. P eh átí zp sobené p íli� vysokou
    teplotou vody.
c. P íli� nízké nebo p íli� vysoké napájecí 
    nap tí.

Zkontrolujte zásobování vodou.
P idejte studenou vodu <95°F 
(35°C).
P ive te správné nap tí.


