
Překlad původﾐího ﾐávodu k použití 
pro Hazéﾐová filtračﾐí oHěhová čerpadla 

BADU®Resort 

BADU®Resort-AK 
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Iﾐstalačﾐí a provozﾐí příručka 

BADU®Resort 

1. OHeIﾐě  
Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, Neunkirchen am Sand 

Řada BADU®Resort 
)eﾏě původu: NěﾏeIká spolková repuHlika 

OHlasti použití: 
Bazéﾐové čerpadlo BADU®Resort  se používá výhradﾐě pro cirkulaci Hazéﾐové vod┞ spolu 
s Hazéﾐovou filtračﾐí jedﾐotkou.  
VýroHIe odﾏítá jakoukoli odpovědﾐost v případeIh, kdy se tato čerpadla používají pro jiﾐé 
účely, ﾐež je uvedeﾐo výše, a to Hez výslovﾐého povoleﾐí! 

Čerpadlo čerpá vodu z Hazéﾐu a vraIí ji, v┞čištěﾐou ve filtračﾐí jedﾐotIe, zpět do Hazéﾐu. 
Pokud používáte přídavﾐý v┞savač, je zajištěﾐo účiﾐﾐé spodﾐí sáﾐí dík┞ v┞ﾐikajíIí saIí 
kapaIitě jedﾐotk┞. 
 

Charakteristik┞ a data o spotřeHě: 
Ma┝iﾏálﾐí výška: 
BADU®Resort ンヰ Hmax= 15,8 m 

BADU®Resort ヴヰ Hmax= 18,0 m 

BADU®Resort 45 Hmax = 20,2 m 

BADU®Resort ヵヰ Hmax = 22,3 m 

BADU®Resort ヵヵ Hmax = 24,2 m 

BADU®Resort ヶヰ Hmax = 14,0 m 

BADU®Resort Αヰ Hmax = 16,0 m 

BADU®Resort Βヰ Hmax = 18,0 m 

BADU®Resort ヱヱヰ Hmax = 22,0 m  

 

 

 

Typ kW L(m

m) 

Sáﾐí 
Bočﾐí 
průﾏěr d 
S 

Tlak 

Bočﾐí 
průﾏěr d 
D 

Průﾏěrﾐ
á 
hmotnost 

kg 

Resort 30 1,5 kW 3~ 795 75 75 23 

Resort 40 2,2 kW 3~ 840 90 90 26 

Resort 45 2,6 kW 3~ 840 90 90 28 

Resort 50 3,0 kW 3~ 845 110 110 29 

Resort 55 4,0 kW 3~ 870 110 110 34 

Resort 60 2,6 kW 3~ 840 110 110 28 

Resort 70 3,0 kW 3~ 845 110 110 29 

Resort 80 4,0 kW 3~ 870 110 110 34 

Resort 110 5,5 kW 3~ 885 110 110 41 

Min. prostor 

pro servis 

 

Rozﾏěrový výkres 

Rozﾏěr┞ v mm 

Podléhá teIhﾐiIkýﾏ zﾏěﾐáﾏ! 
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BADU®Resort-AK 

Typ kW L(mm) Sáﾐí 
Bočﾐí průﾏěr d S 

Tlak 

Bočﾐí průﾏěr d D 

Průﾏěrﾐá 
hmotnost 

kg 

Resort 30-AK 1,5 kW 3~ 845 75 75 24 

Resort 40-AK 2,2 kW 3~ 890 90 90 27 

Resort 45-AK 2,6 kW 3~ 890 90 90 29 

Resort 50-AK 3,0 kW 3~ 890 110 110 30 

Resort 55-AK 4,0 kW 3~ 970 110 110 35 

Resort 60-AK 2,6 kW 3~ 890 110 110 29 

Resort 70-AK 3,0 kW 3~ 890 110 110 30 

Resort 80-AK 4,0 kW 3~ 970 110 110 35 

Resort 110-AK 5,5 kW 3~ 935 110 110 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. prostor 

pro servis 

 

Rozﾏěrový výkres 

Rozﾏěr┞ v mm 

Podléhá teIhﾐiIkýﾏ zﾏěﾐáﾏ! 
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Charakteristiky  

BADU®Resort 

BADU®Resort-AK 
 

50Hz, n = 2840 min
-1 

použitelﾐé pro vodu  
o teplotě ヲヰ°C 

 

 

 

 

     

KL 95.10.005 

 

TeIhﾐiIké údaje při 
50 Hz   BADUResort 

30/30-AK 40/40-AK 45/45-AK 50/50-AK 55/55-AK 60/60-AK 70/70-AK 80/80-AK 110/110-

AK 

Přívod/Výtok  

d (mm) 

75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 

Doporučeﾐá 
přívodﾐí/výtoková 

trubka, PVC, 

průﾏěr 

75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 140/140 160/140 

Vstup pro ﾐapájeﾐí 
P1 (kW) 

ン~Y/Δ ヴヰヰ – 230 V 

1,90 2,70 3,30 3,80  - 3,30 3,80 - - 

Výkoﾐový výstup 

P2 (kW) 

ン~Y/Δ ヴヰヰ – 230 V 

1,50 2,20 2,60 3,00 - 2,60 3,00 - - 

Jﾏeﾐovitý proud ふAぶ 
ン~Y/Δ ヴヰヰ – 230 V 

3,3/5,7 4,6/8,0 5,6/9,7 6,2/10,7 - 5,6/9,7 6,2/10,7 - - 

Vstup pro ﾐapájeﾐí 
P1 (kW) 

ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

- - - - 4,80 - - 4,80 6,40 

Výkoﾐový výstup 

P2 (kW) 

ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

- - - - 4,00 - - 4,00 5,50 

Jmenovitý proud ふAぶ 
ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

- - - - 4,5/7,8 - - 4,5/7,8 6,3/11,0 

Hmotnost (kg) 23,0 26,0 28,0 29,0 34,0 28,0 29,0 34,0 41,0 

 

Typ krytu motoru  IP X4   Pro staﾐdardﾐí ﾐapětí dle IEC ンΒ 

Teplotﾐí třída  F   a DIN EN ヶヰヰンヴ ふEuroﾐapětíぶ 
Rychlost motoru (rpm) 2840   Vhodﾐé pro ﾐepřetržitý provoz při  

ン~Y/Δ ンΒヰ – 420 V / 220 – 240 V 

ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

Úroveň ﾐepřetržité  
intenzity zvuku dB (A)    ≤ Αヰ1)  ToleraﾐIe ± ヵ% 

Ma┝. teplota vod┞ ふ°Cぶ 60  Čerpadla testovaﾐá GS dle EN ヶヰンンヵ-1 

Ma┝. tlak uvﾐitř pláště ふbar) 2,5  ヱぶ Měřeﾐo foﾐoﾏetreﾏ dle DIN ヴヵヶンヵ 

 

 

Průtoková r┞Ihlost Q (m3
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Charakteristiky  

BADU®Resort 

BADU®Resort-AK 

 

60Hz, n = 3450 min
-1 

použitelﾐé pro vodu  
o teplotě ヲヰ°C 

 

 

 

 

 

KL 95.10.005 

TeIhﾐiIké údaje při 
60 Hz   BADUResort 

30/30-AK 40/40-AK 45/45-AK 50/50-AK 55/55-AK 60/60-AK 70/70-AK 80/80-AK 110/110-

AK 

Přívod/Výpust  
d (mm) 

75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 

Doporučeﾐá 
přívodﾐí/výtoková 

trubka, PVC, 

průﾏěr 

75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 140/140 160/140 

Vstup pro ﾐapájeﾐí 
P1 (kW) 

ン~Y/Δ ヴヰヰ – 230 V 

1,87 2,62 3,10 3,60  - 3,10 3,60 - - 

Výkoﾐový výstup 

P2 (kW) 

ン~Y/Δ ヴヰヰ – 230 V 

1,50 2,20 2,60 3,00 - 2,60 3,00 - - 

Jﾏeﾐovitý proud ふAぶ 
ン~Y/Δ ヴヰヰ – 230 V 

3,0/5,2 4,3/7,4 5,1/8,8 5,9/10,2 - 5,1/8,8 5,9/10,2 - - 

Vstup pro napájeﾐí 
P1 (kW) 

ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

- - - - 4,90 - - 4,90 6,45 

Výkoﾐový výstup 

P2 (kW) 

ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

- - - - 4,00 - - 4,00 5,50 

Jﾏeﾐovitý proud ふAぶ 
ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

- - - - 4,4/7,6 - - 4,4/7,6 5,8/10,0 

Hmotnost (kg) 23,0 26,0 28,0 29,0 34,0 28,0 29,0 34,0 41,0 

 
Typ krytu motoru  IP X4   Pro staﾐdardﾐí ﾐapětí dle IEC ンΒ 

Teplotﾐí třída  F   a DIN EN ヶヰヰンヴ ふEuroﾐapětíぶ 
Rychlost motoru (rpm) 3450   Vhodﾐé pro ﾐepřetržitý provoz při  

ン~Y/Δ ンΒヰ – 420 V / 220 – 240 V 

ン~Y/Δ ヶΓヰ – 400 V 

Úroveň ﾐepřetržité  
intenzity zvuku dB (A)    ≤ Αヰ1)  ToleraﾐIe ± ヵ% 

Ma┝. teplota vod┞ ふ°Cぶ 60  Čerpadla testovaﾐá GS dle EN ヶヰンンヵ-1 

Ma┝. tlak uvﾐitř pláště ふHarぶ 2,5  ヱぶ Měřeﾐo foﾐoﾏetreﾏ dle DIN ヴヵヶンヵ 

Průtoková r┞Ihlost Q ふﾏ3
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ヲ. Bezpečﾐost 

Tato Provozﾐí příručka oHsahuje základﾐí pok┞ﾐ┞, kterýIh je ﾐutﾐé se držet Hěheﾏ 
ﾏoﾐtáže, provozu a při údržHě čerpadla. Je ted┞ ﾐutﾐé, aH┞ si tuto provozﾐí příručku 
pečlivě přečetl ﾏoﾐtážﾐí teIhﾐik a ostatﾐí teIhﾐičtí praIovﾐíIi/provozovatel ještě před 
sestaveﾐíﾏ a uvedeﾐíﾏ do provozu. Měla H┞ Hýt vžd┞ k dispozici v ﾏístě iﾐstalováﾐí 
přístroje. 
Je ﾐutﾐé dodržovat ﾐejeﾐ oHeIﾐé Hezpečﾐostﾐí pok┞ﾐ┞ uvedeﾐé pod tíﾏto hlavﾐíﾏ 
záhlavíﾏ „Bezpečﾐost“, ale také řídit se speIifiIkýﾏi iﾐforﾏaIeﾏi, které jsou uvedeﾐ┞ 
pod ostatﾐíﾏi záhlavíﾏi, ﾐapř. při soukroﾏéﾏ používáﾐí. 

 

2.1  Symboly ozﾐačujíIí Hezpečﾐostﾐí pokyﾐy v této Provozﾐí příručIe 

Veškerá Hezpečﾐostﾐí upozorﾐěﾐí oHsažeﾐá v této Provozﾐí příručIe, jejiIhž ﾐedodržeﾐí 
H┞ ﾏohlo představovat ﾐeHezpečí, jsou speIiálﾐě ozﾐačeﾐa ﾐásledujíIíﾏi oHeIﾐýﾏi 
Hezpečﾐostﾐíﾏi symboly: 

 

 

 

 

Bezpečﾐostﾐí symbol dle DIN 4844 - W 9 

 

Elektrická rizika jsou speIiálﾐě ozﾐačeﾐa takto: 

 

 

 

Bezpečﾐostﾐí s┞ﾏHol dle DIN ヴΒヴヴ - W 8 

 

U HezpečﾐostﾐíIh varováﾐí, která mohou, pokud Hudou igﾐorováﾐa, představovat 
riziko pro stroj, jeho fuﾐgováﾐí i okolí, se přidává slovo  

 

POZOR 

 

 

)ﾐačeﾐí ﾐa saﾏotﾐéﾏ stroji, ﾐapř.  
- šipka ﾐazﾐačujíIí sﾏěr otáčeﾐí 
- s┞ﾏHol┞ ozﾐačujíIí kapaliﾐové přípojk┞ 

ﾏusí Hýt koﾐtrolováﾐo a za všeIh okolﾐostí udržováﾐo plﾐě čitelﾐé.  

 

 



2.2  KvalifikaIe a vyškoleﾐí persoﾐálu 

Veškerý persoﾐál odpovědﾐý za provoz, údržHu, prohlídk┞ a ﾏoﾐtáž ﾏusí Hýt plﾐě 
kvalifikovaﾐý pro prováděﾐí praIí tohoto t┞pu. Uživatel ﾏusí přísﾐě regulovat sfér┞ 
odpovědﾐosti, koﾏpeteﾐIe a dohledu. Pokud ﾐěkteréﾏu čleﾐu persoﾐálu Ih┞Hí 
potřeHﾐá kvalifikaIe, ﾏusí Hýt proškoleﾐ a patřičﾐě iﾐstruováﾐ. V případě potřeH┞ 
ﾏůže provozovatele stroje požadovat, aH┞ takové školeﾐí zajistil výroHIe/dodavatel. 
Kroﾏě toho se ﾏusí provozovatel/uživatel ujistit, že persoﾐál plﾐě rozuﾏí oHsahu této 
provozﾐí příručk┞ 

2.3  NeHezpečí v případě igﾐorováﾐí HezpečﾐostﾐíIh syﾏHolů 

Igﾐorováﾐí HezpečﾐostﾐíIh pok┞ﾐů a s┞ﾏHolů ﾏůže představovat riziko pro osoH┞ i 
saﾏotﾐé zařízeﾐí a jeho okolí. Nedodržeﾐí HezpečﾐostﾐíIh pok┞ﾐů ﾏůže způsoHit 
neplatnost jakékoli záruk┞.  

Nedodržeﾐí HezpečﾐostﾐíIh pok┞ﾐů a s┞ﾏHolů ﾏůže ﾐapříklad způsoHit: 
- selháﾐí důležitýIh fuﾐkIí stroje/zařízeﾐí 
- selháﾐí předepsaﾐýIh postupů pro údržHu a oprav┞ 

- ohrožeﾐí osoH elektriIkýﾏ, ﾏeIhaﾐiIkýﾏ ﾐeHo IheﾏiIkýﾏ ﾐeHezpečíﾏ 

- ohrožeﾐí životﾐího prostředí kvůli úﾐiku ﾐeHezpečﾐé látk┞¨ 

- poškozeﾐí zařízeﾐí a Hudov 

 

2.4  Provoz orieﾐtovaﾐý ﾐa Hezpečﾐost 

Při oHsluhováﾐí čerpadla je ﾐutﾐé za všeIh okolﾐostí dodržovat Hezpečﾐostﾐí pok┞ﾐ┞ 
oHsažeﾐé v této příručIe, platﾐé ﾐárodﾐí předpis┞ pro preveﾐIi ﾐehod, stejﾐě jako 
všeIhﾐ┞ ostatﾐí iﾐterﾐí praIovﾐí, provozﾐí a Hezpečﾐostﾐí předpis┞ 
provozovatele/uživatele zařízeﾐí.  

 

2.5 OHeIﾐé Hezpečﾐostﾐí pokyﾐy pro provozovatele/uživatele 

Tam, kde horké ﾐeHo Ihladﾐé části stroje představují ﾐeHezpečí, ﾏusí 
provozovatel/uživatel t┞to části Ihráﾐit před ﾐáhodﾐýﾏ dotykem.  

 Pokud je stroj v chodu, ﾐesﾏí Hýt odstraﾐěﾐ┞ oIhraﾐﾐé kr┞t┞ poh┞HlivýIh částí.  
VšeIhﾐ┞ úﾐik┞ ふﾐapř. v ﾏístě těsﾐěﾐí hřídeleぶ ﾐeHezpečﾐýIh čerpaﾐýIh ﾏédií ふﾐapř. 
výHušﾐé, to┝iIké ﾐeHo horkéぶ ﾏusí Hýt zlikvidováﾐ┞ takovýﾏ způsoHeﾏ, aH┞ neohrozily 

život┞ osoH ﾐeHo životﾐí prostředí. Vžd┞ je ﾐutﾐé dodržovat všeIhﾐa vládﾐí ﾐařízeﾐí.  Je 

ﾐutﾐé v┞loučit veškerá rizika zasažeﾐí elektriIkýﾏ proudeﾏ ふﾐapř. viz předpis┞ VDE a 
ﾏístﾐíIh podﾐiků veřejﾐýIh služeHぶ. 

 

2.6  Bezpečﾐostﾐí pokyﾐy pro údržHu, prohlídky a ﾏoﾐtážﾐí práIe  

Uživatel ﾏusí zajistit, aH┞ veškerou údržHu, prohlídk┞ a ﾏoﾐtážﾐí práIe prováděli 
pouze autorizovaﾐí a kvalifikovaﾐí odHorﾐíIi, kteří se se zařízeﾐíﾏ dostatečﾐě sezﾐáﾏili 
podroHﾐýﾏ prostudováﾐíﾏ této Provozﾐí příručk┞.  
Je ﾐutﾐé dodržovat předpis┞ preveﾐIe úrazů. 
V zásadě je ﾏožﾐé provádět práIe ﾐa stroji pouze tehdy, kd┞ž stroj ﾐeﾐí v provozu. Při 
toﾏ je ﾐutﾐé přesﾐě dodržet proIes jak uvést stroj do ﾐečiﾐﾐosti popsaﾐý v Provozﾐí 
příručIe. 



Čerpadla ﾐeHo jedﾐotk┞, které přepravují nebezpečﾐá ﾏédia, je ﾐutﾐé 
dekoﾐtaﾏiﾐovat. Okaﾏžitě po ukoﾐčeﾐí praIí ﾐa stroji je ﾐutﾐé opět ﾐaiﾐstalovat a 
ﾐově aktivovat všeIhﾐa Hezpečﾐostﾐí a oIhraﾐﾐá zařízeﾐí. 
Před opětovﾐýﾏ spuštěﾐíﾏ stroje je ﾐutﾐé postupovat dle pok┞ﾐů uvedeﾐýIh 
v odstavIi „Prvﾐí uvedeﾐí do provozu“. 

 

2.7  Neoprávﾐěﾐé zﾏěﾐy a výroHa ﾐáhradﾐíIh dílů  

Jakoukoli přestavHu ﾐeHo zﾏěﾐu ﾐa stroji lze provádět pouze po koﾐzultaIi 
s výroHIeﾏ. V zájﾏu Hezpečﾐosti provozu používejte pouze ﾐáhradﾐí díl┞ a 
příslušeﾐství sIhváleﾐá výroHIeﾏ. Používáﾐí jiﾐýIh dílů ﾏůže zHavit výroHIe jakékoli 
odpovědﾐosti v případě ﾐásledﾐého poškozeﾐí.  
 

2.8  Neoprávﾐěﾐý provoz  
Provozﾐí Hezpečﾐost dodaﾐého stroje Hude garaﾐtováﾐa pouze tehd┞, pokud se stroj 
používá v souladu s pok┞ﾐ┞ oHsažeﾐýﾏi v Části ヱ „OHeIﾐě“ této Provozﾐí příručk┞.  
Liﾏit┞ uváděﾐé ﾐa teIhﾐiIkýIh listeIh ﾐesﾏí Hýt za žádﾐýIh okolﾐostí překračováﾐ┞. 

Čerpadla lze používat pouze v ráﾏIi uváděﾐýIh Iharakteristik. 

Citovaﾐé ﾐorﾏy a jiﾐé dokuﾏeﾐty  
DIN ヴΒヴヴ Část ヱ  Bezpečﾐostﾐí zﾐačeﾐí; Hezpečﾐostﾐí s┞ﾏboly W 8 

Příloha ヱン 

DIN ヴΒヴヴ Část ヱ  Bezpečﾐostﾐí zﾐačeﾐí; Hezpečﾐostﾐí s┞ﾏHol┞ W Γ 

Příloha ヱヴ 

 

3.  Přeprava a dočasﾐé uložeﾐí  
3.1 Je ﾐutﾐo se v┞varovat delšího oHdoHí dočasﾐého uložeﾐí v prostředí s v┞sokou vlhkostí 

a kolísajíIíIh teplot. KoﾐdeﾐzaIe vlhkosti ﾏůže poškodit viﾐutí a kovové části. 
Nedodržeﾐí ﾏůže způsoHit ﾐeplatﾐost záruk┞.  

 Nosﾐá oka ﾏotoru udrží pouze hﾏotﾐost ﾏotoru. Jedﾐotka sestávajíIí z motoru a 

čerpadla ﾏusí Hýt zvedáﾐa tak, že se vezﾏe současﾐě ze straﾐ┞ ﾏotoru a ze straﾐ┞ 
čerpadla. 

 

3.2 POZOR  

Pro zvedáﾐí čerpadla používejte pouze vhodﾐá a certifikovaná zvedaIí zařízeﾐí. 
Používejte pouze taková ﾐosﾐá zařízeﾐí, která ﾏají dostatečﾐou ﾐosﾐou sílu. 
 

4.  Popis 

Plastová čerpadla řad┞ BADU Resort jsou určeﾐa pro IirkulaIi Hazéﾐové vod┞ 
v kombinaci s odpovídajíIí filtračﾐí jedﾐotkou. Části, které jsou v kontaktu 

s přepravovaﾐýﾏ ﾏédieﾏ, jsou většiﾐou v┞roHeﾐé z pol┞prop┞léﾐu v┞ztužeﾐého 
skleﾐěﾐýﾏ vlákﾐeﾏ PP GF ンヰ a ﾏají ted┞ v┞ﾐikajíIí korozivzdornost vůči Hazéﾐové 
vodě a oHv┞klýﾏ Iheﾏikáliíﾏ, které se používají pro její úpravu. Kr┞t čerpadla 
ﾐeoHsahuje žádﾐé zálisk┞ a tak ﾏůže Hýt sﾐadﾐo reI┞klováﾐ.  



Hřídel ﾏotoru slouží také jako hřídel čerpadla, ﾐa které je ﾐaﾏoﾐtováﾐo oHěžﾐé kolo. 
Těsﾐěﾐí hřídele je ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí ﾏěIhového t┞pu, uspořádaﾐé ﾐa plastovéﾏ 
středu oHěžﾐého kola. To zaručuje pozitivﾐí elektriIké odděleﾐí Hazéﾐové vody od 

elektrického motoru. Dík┞ uﾏístěﾐí čerpadla těsﾐě u ﾏotoru je zapotřeHí jeﾐ ﾏiﾐiﾏálﾐí 
prostor. Čerpadlo je poháﾐěﾐo třífázovýﾏ ﾏotoreﾏ. V plášti čerpadla je začleﾐěﾐo 
košové síto ふヱヴンぶ, které ﾐepropustí hruHé ﾐečistot┞ do vﾐitřﾐího prostoru čerpadla.  
 

5.  Moﾐtáž a iﾐstalaIe  
 

5.1 POZOR 

 Čerpadlo je v┞Haveﾐo ﾏotoreﾏ s kr┞tíﾏ IP Xヴ. Při veﾐkovﾐí iﾐstalaIi doporučujeﾏe 
zajistit ﾐějakou oIhraﾐu proti dešti.  Tím se zvýší životﾐost čerpadla. Při iﾐstalaIi 
v uzavřeﾐé ﾏístﾐosti, jako je ﾐapříklad teIhﾐiIká ﾏístﾐost, sklep ﾐeHo šaIhta je ﾐutﾐé 
počítat s dostatečﾐě velkým odtokovým s┞stéﾏem. Velikost podlahového odvodﾐěﾐí 
závisí ﾐa velikosti Hazéﾐu, stejﾐě jako ﾐa oHěhové průtokové r┞Ihlosti a ﾏožﾐýIh 
ﾐetěsﾐosteIh uvﾐitř oHěhového s┞stéﾏu. Na ﾏístě ﾏusí Hýt zajištěﾐo dostatečﾐé 
větráﾐí pro preveﾐIi koﾐdeﾐzaIe a také dostatečﾐé Ihlazeﾐí ﾏotoru čerpadla a 
ostatﾐíIh relevaﾐtﾐíIh přístrojů jako jsou řídíIí skříﾐě a řídíIí jedﾐotka. Teplota okolí 
ﾐesﾏí Hýt v┞šší ﾐež ヴヰ°C. Sestaveﾐí a iﾐstalaIe čerpadla ﾏusejí proHíhat v souladu 

s příslušﾐýﾏi předpis┞, ﾐapř. DIN ヴヱヰΓ, aH┞ se sﾐížil hluk ﾐeseﾐý koﾐstrukIí a hluk 
přeﾐášeﾐý vzduIheﾏ. Kvůli toﾏu je ﾐutﾐé iﾐstalovat čerpadlo ﾐa sokl s korkovýﾏi 
vrstvaﾏi ﾐeHo třeHa pěﾐovýﾏ ﾏateriáleﾏ ふodpovídajíIí tvrdostiぶ. TruHk┞ ﾏusí Hýt 
ﾐaﾏoﾐtováﾐ┞ Hez pﾐutí, v případě potřeH┞ rozložeﾐ┞ elasticky. Pokud je to ﾐutﾐé, ﾏusí 
se iﾐstalovat potruHﾐí koﾏpeﾐzátor┞.  

 Při iﾐstalaIi se přesvědčte, že je k dispoziIi dostatečﾐý prostor pro ﾐásledﾐou 

deﾏoﾐtáž jedﾐotk┞ ﾏotoru ve sﾏěru k veﾐtilátoru ﾏotoru ふﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲヰ ﾏﾏぶ a do 

výšk┞ ﾐad košovýﾏ sítem (143) ふﾏiﾐiﾏálﾐě ンΒヰ ﾏﾏぶ, viz sﾏěr┞ ﾐa rozﾏěrovéﾏ 
výkresu. Připevﾐěﾐí čerpadla k základﾐě H┞ ﾏělo Hýt provedeﾐo výhradﾐě poﾏoIí 
šrouHů, svorﾐíků, závitů ふﾐeHo spojovaIíIh kolíkůぶ, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé jedﾐotku ﾏotoru 
v┞jﾏout a ﾐeH┞la zaHlokovaﾐá! 

  

5.2 Čerpadlo ﾐesﾏí Hýt ﾐikd┞ použito jako podpěra pro potruHí. TruHk┞ ﾏusí Hýt 
iﾐstalováﾐ┞ tak, aH┞ se ﾐa čerpadlo ﾐepřeﾐášela žádﾐá síla ﾐeHo točivý ﾏoﾏeﾐt ふﾐapř. 
ﾐásledkeﾏ zkrouIeﾐí ﾐeHo tepelﾐého roztažeﾐíぶ. TruHka ﾏusí ﾏít podpůrﾐé fi┝ačﾐí 
ﾏísto příﾏo před čerpadleﾏ tak, aH┞ její ﾐapojeﾐí do čerpadla H┞lo Hez ﾐapětí. To H┞ 
ﾏělo Hýt provedeﾐo poﾏoIí vhodﾐýIh koﾏpeﾐzátorů. 

 Je-li překročeﾐa pevﾐost truHk┞, ﾏohou se oHjevit průsak┞ Huď v saﾏotﾐéﾏ čerpadle, 

ﾐeHo příruHovýIh spojeﾐíIh a ﾏůže doIházet k velkýﾏ ztrátáﾏ ﾏédia. 
 SaIí truHka H┞ ﾏěla Hýt iﾐstalováﾐa s ﾐepřetržitýﾏ skloﾐeﾏ vzhůru a tlakové potruHí 

s nepřetržitýﾏ skloﾐeﾏ dolů, aH┞ se zaﾏezilo tvorHě vzduIhovýIh kapes. 
 Doporučujeﾏe iﾐstalovat koﾐtrolﾐí veﾐtil┞ a uzavíraIí veﾐtil┞ podle t┞pu čerpadla ﾐeHo 

zařízeﾐí. 



 Roztažeﾐí truHek způsoHeﾐé teplotou ﾏusí Hýt koﾏpeﾐzováﾐo vhodﾐýﾏi prostředk┞. 
Doporučujeﾏe iﾐstalovat koﾏpeﾐzátor┞ ﾏezi čerpadlo a truHku. Je ﾐutﾐé se v┞varovat 
ﾐáhléﾏu uzavřeﾐí veﾐtilů v potruHí. Výsledﾐé tlakové ráz┞ způsoHeﾐé tíﾏto uzavřeﾐíﾏ 
často v┞soIe překračují ﾏa┝iﾏálﾐí přípustﾐý tlak pláště čerpadla. Pro aHsorpIi ﾐáhlýIh 
tlakovýIh rázů je ﾐutﾐé iﾐstalovat tluﾏítka ﾐeHo e┝paﾐzﾐí ﾐádoH┞. 

 Pozor: Spoje provedeﾐé lepidlem ABS, lepeﾐé hrdlo ふΑヲヱぶ, v┞žadují delší čas ﾐa 
zatvrdﾐutí. Je ﾐutﾐé v┞čkat alespoň ヱヲ hodiﾐ ﾏezi přilepeﾐíﾏ a prvﾐíﾏ spuštěﾐíﾏ 

čerpadla.  
 

5.3 

POZOR 

 MeIhaﾐiIká/hydrauliIká 

Čerpadlo ﾏusí Hýt iﾐstalováﾐo ve vodorovﾐé poloze ﾐa suIhéﾏ ﾏístě.  Může Hýt 
iﾐstalováﾐo Huď ﾏa┝iﾏálﾐě ヵ ﾏetrů pod (spádové ﾐapájeﾐíぶ ﾐeHo nad hladinou 

kapaliﾐ┞ ふsaIí režiﾏぶ. GeodetiIká výška ﾏezi hladiﾐou kapaliﾐ┞ a přítokeﾏ čerpadla 
ﾐesﾏí Hýt větší ﾐež ン ﾏetr┞. SaIí výška ﾏůže Hýt výzﾐaﾏﾐýﾏ způsoHeﾏ sﾐížeﾐa 
průtokovýﾏ odporeﾏ v saIíﾏ potruHí, pokud jsou truHk┞ příliš dlouhé ﾐeHo 
ﾐedostatečﾐě diﾏeﾐzovaﾐé. Rozﾏěr┞ saIího potruHí v tabulce platí pouze pro saIí 
potruHí, které ﾐeﾐí delší ﾐež ヵ ﾏetrů. U delšího potruHí se zv┞šuje průtokový odpor a 
sáﾐí se zhoršuje. )v┞šuje se také riziko kavitaIe. Ujistěte se, že saIí potruHí 
ﾐeprosakuje, jiﾐak se čerpadlo Hude ﾐaplňovat ﾐedostatečﾐě ﾐeHo vůHeI. 
Průhledﾐé víko ﾏusí Hýt pevﾐě přišrouHováﾐo a saIí/přívodﾐí potruHí ﾏusí Hýt Io 

ﾐejkratší. To sﾐíží doHu plﾐěﾐí, která závisí ﾐa oHjeﾏu vzduIhu v přívodﾐíﾏ potruHí. 
Pokud je přívodﾐí potruHí příliš dlouhé, ﾏůže to trvat až ヱヲ ﾏiﾐut. Pokud je to ﾏožﾐé, 
iﾐstalujte přívodﾐí potruHí k čerpadlu pod hladiﾐou kapaliﾐ┞. Tam, kde je čerpadlo 

iﾐstalováﾐo ﾐad hladiﾐou kapaliﾐ┞, doporučujeme iﾐstalovat patﾐí veﾐtil v přívodﾐíﾏ 
potruHí. Takto se saIí potruHí ﾐeﾏůže saﾏo v┞prázdﾐit, kd┞ž se čerpadlo zavře. To 
udržuje čas┞ ﾐaplﾐěﾐí krátké, ﾐapř. poté, Io ﾏusíte v┞čistit košové síto ふヱヴンぶ. 

5.4           

ElektriIké zapojeﾐí: VšeIhﾐa elektriIká zapojeﾐí ﾏusí provést odHorﾐík!  
 

 Před prováděﾐíﾏ jakékoli údržH┞ ﾐeHo elektrikářskýIh praIí se ujistěte, že všeIhﾐ┞ díl┞ 
jsou Hez ﾐapětí.  
Zkontrolujte, zda je elektriIká iﾐstalaIe v┞Haveﾐa odpojovaIíﾏ zařízeﾐíﾏ, které 
uﾏožňuje odpojeﾐí všeIh pólů od sítě při ﾏiﾐiﾏálﾐí dotekové vzdáleﾐosti ン ﾏﾏ.  
Toto čerpadlo je koﾐstruováﾐo podle Hezpečﾐostﾐí tříd┞ I.  
 

 

 



Okolﾐí teplota ﾐesﾏí překročit ヴヰ°C. Čerpadla s třífázovýﾏi ﾏotor┞ v┞žadují iﾐstalaci 

správﾐě ﾐastaveﾐého ﾐadproudového v┞píﾐače. Věﾐujte pozorﾐost údajůﾏ ﾐa štítku 
ﾏotoru. Nedodržeﾐí ﾏá za ﾐásledek ﾐeplatﾐost záruk┞ při selháﾐí ﾏotoru.  
Motor┞ jsou koﾐstruováﾐ┞ podle tepelﾐé tříd┞ F, žeHra ﾏohou dosáhﾐout teplot┞ až 
70°C.  
Pozor: Použití čerpadel pro Hazéﾐy a oﾏezeﾐé úzeﾏí okolo je dovoleﾐo pouze tehdy, 

pokud jsou čerpadla iﾐstalovaﾐá v souladu s ﾐorﾏou DIN/VDE ヰヱヰヰ Část Αヰヲ. Prosíﾏ 
koﾐzultujte případﾐé proHléﾏy s kvalifikovaﾐýﾏ elektrotechnikem! 

NapájeIí oHvod je ﾐutﾐé Ihráﾐit dle platﾐýIh ﾐoreﾏ poﾏoIí proudového Ihráﾐiče 
RCCB IΔN ≤ 30 mA. 

Podle ﾐorﾏ┞ ﾏusí Hýt použito elektriIké zapojeﾐí HヰヵRN – F, resp. H07RN- F. Kroﾏě 
toho je ﾐutﾐé přizpůsoHit ﾏiﾐiﾏálﾐí přípustﾐý průřez síle ﾏotoru a délIe kaHelu. 
 

6.  Prvﾐí spuštěﾐí 
6.1  

POZOR 

Uvolﾐěte kruhovou ﾏatiIi ふヱヶヰ.ヲぶ ﾐad košovýﾏ síteﾏ ふヱヴンぶ otočeﾐíﾏ proti sﾏěru 
hodiﾐovýIh ručiček, v případě potřeH┞ lze použít otevíraIí zařízeﾐí ふヵΑΑぶ. Uﾏístěte otevíraIí 
zařízeﾐí podle písﾏeﾐ ふA, B ﾐeHo Cぶ, které jsou ﾐa otevíraIíﾏ zařízeﾐí, stejﾐě jako ﾐa kruhové 
ﾏatiIi ふヱヶヰ.ヲぶ, viz oHrázek ヱ. Uﾏístěte otevíraIí zařízeﾐí ﾐa žeHra kruhové ﾏatiIe, jak 
ukazuje obrázek ヱ, až zapadﾐe. Uvolﾐěte kruhovou ﾏatiIi otáčeﾐíﾏ proti sﾏěru hodiﾐovýIh 
ručiček, viz oHrázek ヲ. Odstraňte průhledﾐé víko ふヱヶヰ.ヱぶ. Poﾏalu ﾐaplňte čerpadlo čistou 
vodou až do úrovﾐě přívodﾐí přípojk┞. Vložte ﾐazpět průhledﾐé víko ふヱヶヰ.ヱぶ a ujistěte se, že 
těsﾐíIí kroužek ふヴヱヲ.ヱぶ doHře sedí v drážIe pláště. Utáhﾐěte kruhovou ﾏatiIi ふヱヶヰ.ヲぶ rukou, 

ﾐepoužívejte sílu. Jiﾐak se čerpadlo ﾐaplﾐí ﾐedostatečﾐě ﾐeHo vůHeI. Nikdy nenechávejte 

čerpadlo Hěžet ﾐa suIho, a to aﾐi za účeleﾏ koﾐtroly sﾏěru otáčeﾐí! 
 

  

6.2  

POZOR 

 Před spuštěﾐíﾏ čerpadla zkoﾐtrolujte, zda je uzavíraIí veﾐtil ﾐa tlakové straﾐě ﾐapůl 
uzavřeﾐý! Až po dosažeﾐí plﾐé r┞Ihlosti poﾏalu otevřete uzavíraIí veﾐtil a seřiďte podle 
praIovﾐího Hodu. 



6.3  

POZOR 

 Ujistěte se, že se čerpadlo a ﾏotor volﾐě otáčejí, zejﾏéﾐa pokud H┞l┞ delší dobu 

v ﾐečiﾐﾐosti. Vložte šrouHovák do otvoru ﾐa koﾐci veﾐtilátoru a otočte jej rukou ve sﾏěru 
otáčeﾐí. V případě potřeH┞ suﾐdejte kr┞t veﾐtilátoru a otáčejte veﾐtilátoreﾏ rukou. Po 
opětovﾐéﾏ spuštěﾐí se přesvědčte, že ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí ﾐeprosakuje. 
6.4  

POZOR 

 Nikd┞ ﾐespouštějte čerpadlo Hez košového síta ふヱヴンぶ, jiﾐak se čerpadlo ﾏůže uIpat a 
zablokovat. 

6.5  

POZOR 

 
Před prvﾐí spuštěﾐíﾏ čerpadla s třífázovýﾏ ﾏotorem je ﾐutﾐé zkoﾐtrolovat, zda se 
ﾏotor otáčí ve sﾏěru zoHrazeﾐé šipk┞ ふproti sﾏěru hodiﾐovýIh ručiček z pohledu od 

veﾐtilátoruぶ. Pokud se ﾏotor otáčí ve špatﾐéﾏ sﾏěru, dvě fáze je ﾐutﾐé otočit (pouze 

kvalifikovaﾐý elektrikář!ぶ. Pokud je sﾏěr otáčeﾐí Ih┞Hﾐý, čerpadlo je hlučﾐější a ﾏálo 
se plﾐí. 

6.6  

POZOR 

Ujistěte se, že osazeﾐé uzavíraIí veﾐtil┞ v saIíﾏ a tlakovéﾏ potruHí jsou zIela otevřeﾐé. 
Čerpadlo ﾐesﾏí ﾐikd┞ Hěžet se zavřeﾐýﾏi uzavíraIíﾏi veﾐtil┞! 

 

7. ÚdržHa / opravy 

 POZOR 

Košové síto ふヱヴンぶ je ﾐutﾐé pravidelﾐě v┞prazdňovat. Plﾐé ﾐeHo špiﾐavé síto zhoršuje 
průtokovou r┞Ihlost čerpadla a filtraci. 

 

7.1 Čištěﾐí síta 

 1.  V┞pﾐěte čerpadlo. 
 2.  )avřete uzavíraIí veﾐtil┞. 
 3.  Uvolﾐěte kruhovou ﾏatiIi (160.2), viz odstavec 6.1 

  )vedﾐěte průhledﾐé víko ふヱヶヰ.ヱぶ 
  Odstraňte košové síto ふヱヴンぶ, v┞čistěte a vraťte ﾐa ﾏísto. 

Dejte zpět průhledﾐé víko ふヱヶヰ.ヱぶ a utáhﾐěte kruhovou ﾏatiIi ふヱヶヰ.ヲぶ, viz odstaveI 
6.1 a 6.3 

 4.  Otevřete uzavíraIí veﾐtil┞. 
 5.  Opětovﾐě spusťte čerpadlo. 
  



7.2  

POZOR 

 Kd┞ž čerpadlo v┞pﾐe tepelná ochrana ve viﾐutí nebo ﾐadproudový v┞píﾐač, je ﾐutﾐé je 

odpojit od ﾐapájeﾐí a zkoﾐtrolovat, zda se ﾏůže stále volﾐě otáčet.  Toto 
zkoﾐtrolujete otáčeﾐíﾏ hřídele ﾏotoru ﾐa straﾐě veﾐtilátoru poﾏoIí šrouHováku 
ﾐeHo jiﾐého ﾐástroje. Pokud otáčeﾐí hřídele ﾏotoru v┞žaduje zﾐačﾐou sílu, ﾏusí 
čerpadlo prohlédﾐout odHorﾐík. Pokud se otáčí sﾐadﾐo, v┞ﾐdejte ﾐástroj a oHﾐovte 
ﾐapájeﾐí. Jakﾏile ﾏotor v┞Ihladﾐe, tepelﾐá oIhraﾐa ve viﾐutí se saﾏa zﾐovu 
aktivuje, respektive lze stisknout ﾐadproudový v┞píﾐač. Toto se ﾏůže stát pouze 
ještě jednou. Jestliže čerpadlo ﾐadále v┞píﾐá kvůli tepelﾐé oIhraﾐě ve viﾐutí ﾐeHo 
ﾐadproudovéﾏu v┞píﾐači, ﾏusí odHorﾐík staﾐovit, jaká je příčiﾐa špatﾐého 

fungováﾐí (ﾐapř. zaHlokováﾐí čerpadla kvůli ﾐečistotáﾏ ﾐeHo písku, který se taﾏ 
dostal při v┞sáváﾐí dﾐa Hazéﾐuぶ. )koﾐtrolujte ﾐapájeﾐí a pojistk┞. 

 

7.3  

POZOR 

Pokud čerpadlo v┞poví služHu, je ﾐutﾐé je v┞čistit. Opakovaﾐé startováﾐí zaHlokovaﾐého 
čerpadla ﾏůže poškodit ﾏotor. V takovéﾏ případě je záruka ﾐeplatﾐá! 

 

7.4  

POZOR 

Netěsﾐá truHka ﾐa spodﾐí straﾐě ﾏezi pláštěﾏ čerpadla a ﾏotoreﾏ se ﾐesﾏí ﾐikd┞ uIpat, aﾐi 
utěsﾐit;  jiﾐak H┞ voda v ﾐí v┞stoupala a ﾏotor H┞ H┞l poškozeﾐ! Prosíﾏ ujistěte se, 
že průsak ﾐeﾏůže způsoHit ﾐásledﾐé škod┞!  V případě potřeH┞ zajistěte vhodﾐou 
odkapávaIí ﾏisku.  

 

7.5 Odstraﾐěﾐí krystalů soli z BADU Resort AK – s plastovýﾏ koﾐtrolﾐíﾏ okéﾐkeﾏ 

Pravidelﾐě koﾐtrolujte plastové okéﾐko, zda neﾐí zaﾐeseﾐo kr┞stal┞ soli ふze slaﾐé vod┞ぶ.  
Odstraňte všeIhﾐ┞ kr┞stal┞, které se ﾏohl┞ ﾐa okéﾐku v┞tvořit. 
Před prováděﾐíﾏ jakékoli údržHy se ujistěte, že všeIhﾐy díly jsou odpojeﾐy ze sítě. 

 



Použijte šrouHovák ﾐeHo podoHﾐý ﾐástroj k pečlivéﾏu odstraﾐěﾐí kr┞stalů seshora skrz 

otvory z okéﾐka. Odstraňte kr┞stal┞ soli, které se ﾏohl┞ ﾐashroﾏáždit ﾐa patě ﾏotoru. 
Hřídel ﾏotoru ﾏusí Hýt zIela zHaveﾐa ﾐáﾐosů kr┞stalů. Prosíﾏ zkoﾐtrolujte, zda se 
hřídel volﾐě otáčí. Otáčejte hřídelí ﾏotoru poﾏoIí šrouHováku ﾐa straﾐě veﾐtilátoru. 
Pokud se otáčí volﾐě, v┞ﾐdejte šrouHovák a oHﾐovte ﾐapájeﾐí. 
 

7.6  

POZOR 

 Důležité rady pro opravy 

 Deﾏoﾐtáž:  
 Výﾏěﾐa ﾏeIhaﾐiIkého těsﾐěﾐí: 
 V┞pﾐěte čerpadlo a odpojte od ﾐapájeﾐí. Výﾏěﾐu ﾏeIhaﾐiIkého těsﾐěﾐí svěřte 

odHorﾐíkovi.  MeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí ﾏusí Hýt vždy vyﾏěﾐěﾐo koﾏpletﾐě ふヴンンぶ.  K tomu 

neﾐí ﾐutﾐé deﾏoﾐtovat Ielé čerpadlo, stačí v┞ﾐdat jedﾐotku ﾏotoru z pláště ふヱヰヱぶ 
uvolﾐěﾐíﾏ ヱヲ saﾏořezﾐýIh šrouHů ふΓヰヰぶ a ヴ iﾏHusovýIh šrouHů ふΓヱヴ.ヱぶ. 

 

 Suﾐdáﾐí oHěžﾐého kola: 
 OHěžﾐé kolo BADU®Resort sedí ﾐa hřídeli. OdšrouHujte uzavřeﾐou ﾏatiIi ふΓヲヲぶ 

s těsﾐíIíﾏ kroužkeﾏ ふヴヱヲ.ヶぶ. Suﾐdejte oHěžﾐé kolo ふヲンヰ.ヱぶ z hřídele ﾏotoru. 
 

 Moﾐtáž: 
 Naﾏoﾐtováﾐí ﾐového ﾏeIhaﾐiIkého těsﾐěﾐí   

SlaHě ﾐavlhčete střed oHěžﾐého kola ふヲンヰぶ, stejﾐě jako oHjíﾏku Ielého pojistﾐého 
kroužku ﾏýdlovou vodou. Přitiskﾐěte ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí ふヴンンぶ ﾐa střed oHěžﾐého 
kola oHěﾏa palIi, respektive vtiskﾐěte pojistﾐý kroužek do kr┞tu uIpávk┞ ふヱヶヱ.ヲぶ. 
 

Opětovﾐá ﾏoﾐtáž oHěžﾐého kola 

Před opětovﾐýﾏ ﾐaﾏoﾐtováﾐíﾏ oHěžﾐého kola v┞čistěte povrIh pojistﾐého kroužku 
a ﾏeIhaﾐiIkého těsﾐěﾐí alkoholeﾏ ﾐeHo čistou papírovou utěrkou.   
Nejdříve ﾐasaďte ﾐa hřídel ﾏotoru oHěžﾐé kolo ふヲンヰぶ, až zapadﾐe. Potoﾏ ﾐašrouHujte 
uzavřeﾐou ﾏatiIi ふΓヲヲぶ s pojistﾐýﾏ kroužkeﾏ ふヴヱヲ.ヶぶ. 
 

Opětovﾐá ﾏoﾐtáž jedﾐotk┞ ﾏotoru do pláště čerpadla 

Nejdříve otočte ヱヲ saﾏořezﾐýIh šrouHů ふΓ00) doleva, dokud ﾐedosáhﾐou řezaﾐého 
závitu a nezaklapnou, až poté utáhﾐěte.  Ujistěte se prosíﾏ, že šrouH┞ ﾐejsou utažeﾐ┞ 
příliš silﾐě ふutahovaIí ﾏoﾏeﾐt Α Nﾏぶ. Utáhﾐěte ヴ iﾏHusové šrouH┞ ふΓヱヴ.ヱぶ diagoﾐálﾐě 
ふutahovaIí ﾏoﾏeﾐt ン Nﾏぶ. 
Nepoužívejte sílu! 
 

 

 

 

 



7.7  

POZOR 

Pokud hrozí ﾐeHezpečí zaﾏrzﾐutí, ﾏusí Hýt čerpadlo předeﾏ v┞puštěﾐo. )a tíﾏto účeleﾏ 
otevřete výpustﾐou zátku ふヵΒヲぶ, aH┞ se v┞pustila veškerá kapaliﾐa. V┞pusťte vodu také 
ze všeIh truHek. 
 

8.  V případě špatﾐého fuﾐgováﾐí 
Těsﾐěﾐí ﾏezi ﾏotoreﾏ a pláštěﾏ čerpadla je ﾏeIhaﾐiIké ふヴンンぶ. Je Hěžﾐé, že oHčas 
ﾐěkolik kapek ﾏédia prosákﾐe, zejﾏéﾐa Hěheﾏ přestávek v čiﾐﾐosti. V závislosti ﾐa 
koﾐIeﾐtraIi přepravovaﾐého ﾏédia a délIe provozu ﾏůže toto ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí po 
ﾐějaké doHě přestat těsﾐit. Pokud kapaliﾐa proﾐiká trvale, v┞ﾏěňte koﾏpletﾐě Ielé 
ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí ふヴンンぶ za ﾐové ふviz odstaveI Α.ヵぶ. 
V případě špatﾐého fuﾐgováﾐí doporučujeﾏe ﾐejdříve koﾐtaktovat stavitele Hazéﾐu.  
Pokud je ﾐutﾐé v┞ﾏěﾐit kuličková ložiska, ﾏusí Hýt použita ložiska ﾏazaﾐá vzduchem 

pro v┞soké teplot┞ Cン ふpřiHližﾐě ヱΒヰ°Cぶ! 
 

Nové spuštěﾐí čerpadla viz odstaveI ヶ. 
 

  



9.  SouvisejíIí dokuﾏeﾐtaIe 
 

Sezﾐaﾏ dílů a ﾏateriál┞  

BADU®Resort ンヰ /ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ / ヱヱヰ 

 

Díl Počet Popis Materiál 
Pozﾐáﾏky 

101 1 Plášť průﾏěr 110  

BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ /ヱヱヰ 

PP GF 30 

101 1 Plášť průﾏěr ヱヱヰ  
BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ 

PP GF 30 

113 1 Středﾐí příruHa  PP TV 40 

143 1 Košové síto PP 

160.1 1 Průhledﾐé víko PC 

160.2 1 Kruhová ﾏatiIe PA 66 GF 30 

161.2 1 Kr┞t uIpávk┞ průﾏěr ヱヵヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ / ヱヱヰ 

PP TV 40 

161.2 1 Kr┞t uIpávk┞ průﾏěr ヱンヵ 

BADU®Resort ヶヰ / Αヰ / Βヰ  
PP TV 40 

174.2 1 Difuzér průﾏěr Γヰ 

BADU®Resort ヶヰ / Αヰ / Βヰ 

PP GF 30 

174.2 1 Difuzér průﾏěr ヱヱヰ 

BADU®Resort ヱヱヰ 

PP GF 30 

174.2 1 Difuzér průﾏěr ヶヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ 

PP GF 30 

174.3 1 Kr┞Ií disk pro difuzér průﾏěr ヶヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ 

PP GF 30 

174.4 1 Koﾐfuzor pro difuzér průﾏěr ヶヰ PP GF 30 

230 1 OHěžﾐé kolo PP GF 30 

412.1 1 TěsﾐíIí kroužek NBR ヵヰ° S 

412.11 2 TěsﾐíIí kroužek 

BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ /ヱヱヰ 

NBR ヶヰ° S 

412.11 2 TěsﾐíIí kroužek 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ 

NBR ヶヰ° S 

412.2 1 TěsﾐíIí kroužek NBR 6ヰ° S 

412.5 1 TěsﾐíIí kroužek NBR Αヰ° S 

412.51 1 TěsﾐíIí kroužek 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / 50 / 55 

NBR ヶヰ° S 

412.6 1 TěsﾐíIí kroužek Vitoﾐ Αヰ° 
433 1 MeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí, koﾏplet, průﾏěr ヲヰ 

- ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí 
- pojistﾐý kroužek 

- oHjíﾏka 

 

Q 54 PG 

Al2O3 

NBR 

507 1 RozstřikovaIí kroužek NBR 

554.1 16 Podložka A2 

554.11 4 Podložka A2 

554.2 4 Podložka A2 

 

 

 



Díl Počet Popis Materiál 
Pozﾐáﾏky 

577 1 OtevíraIí zařízeﾐí PP GF 30 

580 4 Německy  PE 

582 1 Uzávěr s ploIhýﾏ těsﾐěﾐíﾏ PP (CH) 

NBR ヶヰ° 
595 2 Guﾏový ﾐárazﾐík  

BADU®Resort ンヰ; ヱ vpředu, ヱ vzadu, uprostřed 

NBR 

595 3 Guﾏový ﾐárazﾐík  
BADU®Resort 40-Βヰ; ヱ vpředu, ヱ vlevo, ヱ vpravo 

NBR 

595 4 Guﾏový ﾐárazﾐík  
BADU®Resort ヱヱヰ; ヱ vpředu, ヱ vlevo, uprostřed, ヱ vpravo 

NBR 

595.1 1 Guﾏový ﾐárazﾐík 

Plášť: ヱ vpředu 

NBR 

721 2 MatiIe šrouHeﾐí pro spojeﾐí průﾏěr ヱヱヰ 

BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ /ヱヱヰ 

PA 66 GF30 

721 2 Lepeﾐá oHjíﾏka pro PVC truHk┞ průﾏěr ヱヱヰ 

BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ /ヱヱヰ 

ABS 

721 2 MatiIe šrouHeﾐí pro spojeﾐí průﾏěr Γヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ 

PA 66 GF30 

721 2 Lepeﾐá oHjíﾏka pro PVC truHk┞ průﾏěr Αヵ 

BADU®Resort ンヰ  
ABS 

721 2 Lepeﾐá oHjíﾏka pro PVC truHk┞ průﾏěr Γヰ 

BADU®Resort ヴヰ / ヴヵ  
ABS 

800 1 Motor  

ふhřídel ﾏotoruぶ 
1.4057 

894 1 Noha motoru PP GF 30 

894.1 8 Adaptér 

BADU®Resort ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ 

4 vlevo, 4 vpravo 

PP 

894.1 4 Adaptér 

BADU®Resort ヵヵ / Βヰ, ヲ vlevo, 2 vpravo 

PP 

894.2 1 Noha adaptéru 

BADU®Resort ンヰ, uprostřed 

PP GF 30 

900 12 Saﾏořezﾐý šrouH A 2 

900.1 3 )ápustﾐý šrouH A 2 

900.2 2 )ávitořezﾐý šrouH A 2 

914.1 4 IﾏHusový šrouH  A 2 

914.2 4 IﾏHusový šrouH  A 2 

920.1 4 Saﾏosvorﾐá ﾏatiIe se zouHkovaﾐýﾏ ložiskeﾏ   A 2 

922 1 MatiIe oHěžﾐého kola PP GF 30 

s mosaznou  

vložkou 

Při oHjedﾐáváﾐí ﾐáhradﾐíIh dílů uvádějte prosíﾏ t┞p čerpadla, číslo čerpadla, kapaIitu ﾏotoru a 
výroHﾐí číslo požadovaﾐého ﾐáhradﾐího dílu! Podléhá teIhﾐiIkýﾏ zﾏěﾐáﾏ! 
 

 

 

 

 

 



Sezﾐaﾏ dílů a ﾏateriál┞  

BADU®Resort..-AK 

 

Díl Počet Popis Materiál 
Pozﾐáﾏky 

101 1 Plášť průﾏěr ヱヱヰ  
BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ /ヱヱヰ 

PP GF 30 

101 1 Plášť průﾏěr ヱヱヰ  
BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ 

PP GF 30 

113 1 Středﾐí příruHa  PP TV 40 

143 1 Košové síto PP 

160.1 1 Průhledﾐé víko PC 

160.2 1 Kruhová ﾏatiIe PA 66 GF 30 

161.2 1 Kr┞t uIpávk┞ průﾏěr ヱヵヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ / ヱヱヰ 

PP TV 40 

161.2 1 Kr┞t uIpávk┞ průﾏěr ヱンヵ 

BADU®Resort ヶヰ / Αヰ / Βヰ  
PP TV 40 

174.2 1 Difuzér průﾏěr Γヰ 

BADU®Resort ヶヰ / 70 / 80 

PP GF 30 

174.2 1 Difuzér průﾏěr ヱヱヰ 

BADU®Resort ヱヱヰ 

PP GF 30 

174.2 1 Difuzér průﾏěr ヶヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ 

PP GF 30 

174.3 1 Kr┞Ií disk pro difuzér průﾏěr ヶヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ 

PP GF 30 

174.4 1 Konfuzor pro difuzér průﾏěr ヶヰ PP GF 30 

230 1 OHěžﾐé kolo 

BADU®Resort ンヰ-AK / 40-AK / 45-AK / 50-AK / 55-AK 

BADU®Resort ヶヰ-AK / 70-AK / 80-AK 

BADU®Resort ヱヱヰ-AK  

 

PP GF 30 

PP G3N01 

PP GF 30 

340 1 Svítilﾐa  PPE GF30 

412.1 1 TěsﾐíIí kroužek Vitoﾐ ヵヰ° S 

412.11 2 TěsﾐíIí kroužek 

 

Viton 

412.12 1 TěsﾐíIí kroužek 

 

NBR  

412.2 1 TěsﾐíIí kroužek Vitoﾐ ヶヰ° S 

412.5 1 TěsﾐíIí kroužek Viton 

412.51 1 TěsﾐíIí kroužek 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ 

Vitoﾐ ヶヰ° S 

412.6 1 TěsﾐíIí kroužek Vitoﾐ Αヰ° 
433 1 MeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí, koﾏplet, průﾏěr ヲヰ 

- ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí 
- pojistﾐý kroužek 

- oHjíﾏka 

 

Q1Q1VMM 

SiC 

Viton 

554.1 16 Podložka A2 

554.11 4 Podložka A2 

554.2 4 Podložka A2 

554.5 4 Podložka A2 

 



 

 

 

Díl Počet Popis Materiál 
Pozﾐáﾏky 

554.6 4 Podložka A2 

577 1 OtevíraIí zařízeﾐí PP GF 30 

580 4 Německy  PE 

582 1 Uzávěr s ploIhýﾏ těsﾐěﾐíﾏ PP  

NBR ヶヰ° S 

595 2 Guﾏový ﾐárazﾐík  
BADU®Resort ンヰ; ヱ vpředu, ヱ vzadu, uprostřed 

NBR 

595 3 Guﾏový ﾐárazﾐík  
BADU®Resort ヴヰ-Βヰ; ヱ vpředu, ヱ vlevo, ヱ vpravo 

NBR 

595 4 Guﾏový ﾐárazﾐík  
BADU®Resort ヱヱヰ; ヱ vpředu, ヱ vlevo, uprostřed, ヱ vpravo 

NBR 

595.1 1 Guﾏový ﾐárazﾐík 

Plášť: ヱ vpředu 

NBR 

721 2 MatiIe šrouHeﾐí pro spojeﾐí průﾏěr ヱヱヰ 

BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ / Βヰ /ヱヱヰ 

PA 66 GF30 

721 2 Lepeﾐá oHjíﾏka pro PVC truHk┞ průﾏěr ヱヱヰ 

BADU®Resort ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / 70 / 80 /110 

ABS 

721 2 MatiIe šrouHeﾐí pro spojeﾐí průﾏěr Γヰ 

BADU®Resort ンヰ / ヴヰ / ヴヵ 

PA 66 GF30 

721 2 Lepeﾐá oHjíﾏka pro PVC truHk┞ průﾏěr Αヵ 

BADU®Resort ンヰ  
ABS 

721 2 Lepeﾐá oHjíﾏka pro PVC truHk┞ průﾏěr Γヰ 

BADU®Resort ヴヰ / ヴヵ  
ABS 

800 1 Motor  

ふhřídel ﾏotoruぶ 
1.4057 

894 1 Noha motoru PP GF 30 

894.1 8 Adaptér 

BADU®Resort ヴヰ / ヴヵ / ヵヰ / ヵヵ / ヶヰ / Αヰ 

4 vlevo, 4 vpravo 

PP 

894.1 4 Adaptér 

BADU®Resort ヵヵ / Βヰ, ヲ vlevo, ヲ vpravo 

PP 

894.2 1 Noha adaptéru 

BADU®Resort ンヰ, uprostřed 

PP GF 30 

900 12 Saﾏořezﾐý šrouH A 2 

900.1 3 )ápustﾐý šrouH A 2 

900.2 2 )ávitořezﾐý šrouH A 2 

901.6 4 Šestihraﾐﾐý šrouH A 2 

914.1 4 IﾏHusový šrouH  A 2 

914.2 4 IﾏHusový šrouH  A 2 

920.1 4 Saﾏosvorﾐá ﾏatiIe se zouHkovaﾐýﾏ ložiskeﾏ   A 2 

920.5 4 Šestihraﾐﾐý šrouH A 2 

922 1 MatiIe oHěžﾐého kola PP GF 30 

s mosaznou  

vložkou 

 



Výkres dílů 
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Výkres dílů 
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Prohlášeﾐí ES o shodě 

jak je definuje SﾏěrﾐiIe o strojﾐíﾏ v┞Haveﾐí ΒΓ/ンΓヲ/EHS, Příloha II A 

Prohlašujeﾏe, že jedﾐotka čerpadla 

Typ: _____________________________________ 

)akázka č.: _________________________________ 

Řada: 

BADU®Resort
BADU®Resort-AK 

splňuje ﾐásledujíIí ﾐorﾏ┞: 
SﾏěrﾐiIe ΓΒ/ンΑ/ES o strojﾐíﾏ vyHaveﾐí 
SﾏěrﾐiIe ΒΓ/ンンヶ/EHS o elektroﾏagﾐetiIké koﾏpatiHilitě, ve zﾐěﾐí SﾏěrﾐiIe Γン/ヶΒ/EHS   

SﾏěrﾐiIe ヲヰヰヶ/Γヵ/ES o ﾐízkéﾏ ﾐapětí 
SﾏěrﾐiIe ヲヰヰヲ/Γヶ/ES o odpadﾐíIh elektriIkýIh a elektroﾐiIkýIh zařízeﾐíIh ふOEE)ぶ
SﾏěrﾐiIe ヲヰヰヲ/Γヵ/ES o používáﾐí ﾐeHezpečﾐýIh látek v elektriIkýIh a elektroﾐiIkýIh 
zařízeﾐíIh ふRoHSぶ 

harﾏoﾐizovaﾐé ﾐorﾏ┞, a to zejﾏéﾐa
EN 60335-1 

EN 60335-ヲ, Část ヴヱ 

D-91233 Neunkirchen a. Sand,  1.10.2008  i.V. F. Eisele ppa. A. Herger 

TeIhﾐiIký ředitel Ředitel prodeje a 
marketingu 

Místo      Datum 

Adresa 

Hauptstraße ヱ-3, 91233 Neunkirchen a. Sand 

Prodejce čerpadel Badu Resort:

www.bazenonline.cz

http://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/3-1-Bazenova-cerpadla/5-2-Cerpadla-Badu-Bettar-Magic

