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NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ  

ČERPADLA  PREVA 

 

ヱ. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OSOB A VĚCÍ 
 

Teﾐto s┞ﾏHol udává spolu s te┝tovýﾏ upozorﾐěﾐíﾏ „NeHezpečí“ a „Pozor“ 
pravděpodoHﾐost rizika, které vzﾐiká ﾐerespektováﾐíﾏ pok┞ﾐů. Upozorﾐěﾐí je třeHa Ihápat 
takto: 

 

 NEBEZPEČÍ neHezpečné napětí  
ふupozorňuje ﾐa skutečﾐost, že ﾐerespektováﾐí pok┞ﾐů ﾏůže v┞volat 
riziko škod┞ elektriIkýﾏ proudeﾏぶ 

 NEBEZPEČÍ   

  ふupozorňuje ﾐa skutečﾐost, že ﾐerespektováﾐí pok┞ﾐů ﾏůže v┞volat 
riziko poškozeﾐí zdraví/věIﾐýIh škodぶ 

 POZOR   

  ふupozorňuje ﾐa skutečﾐost, že ﾐerespektováﾐí pok┞ﾐů ﾏůže v┞volat 
riziko poškozeﾐí čerpadla ﾐeHo zařízeﾐíぶ 

 

2. POKYNY 

 

  Před zahájeﾐíﾏ iﾐstalaIe čerpadla si prosíﾏ pečlivě přečtěte tyto pokyny k instalaci 

a údržHě. 
 

Je Hezpodﾏíﾐečﾐě ﾐutﾐé, aH┞ elektriIké připojeﾐí i zaHudováﾐí a připojeﾐí čerpadla provedla 
odHorﾐě v┞školeﾐá osoHa, která ﾏá k dispoziIi potřeHﾐé teIhﾐiIké v┞Haveﾐí, které je 
potřeHﾐé podle platﾐýIh HezpečﾐostﾐíIh ustaﾐoveﾐí v oHlasti projektováﾐí, iﾐstalaIe a 
údržH┞ teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí v příslušﾐé zeﾏi, kde se ﾏá čerpadlo iﾐstalovat. 
 

Nedodržeﾐí HezpečﾐostﾐíIh ustaﾐoveﾐí ﾏá za ﾐásledek záﾐik veškerýIh ﾐároků ze záruk┞ a 
ﾏůže vést k poškozeﾐí zdraví a věIﾐýﾏ škodáﾏ. 
 

ン. NASAZENÍ 
 

SaﾏoﾐasávaIí čerpadla pro Hazéﾐ┞, se zaHudovaﾐýﾏ předfiltreﾏ s velkou oHsažﾐostí a velﾏi 
v┞sokýﾏ filtračﾐíﾏ výkoﾐeﾏ. Víko filtru z traﾐspareﾐtﾐího pol┞karHoﾐátu uﾏožňuje 
jedﾐoduIhou koﾐtrolu koše předfiltru. 
 

Naše čerpadla jsou koﾐstruováﾐa pro trvalý provoz, ﾏateriál┞ použité ﾐa jejiIh výroHu 
podléhají přísﾐýﾏ koﾐtroláﾏ a zkouškáﾏ. 



ヴ. TECHNICKÁ DATA A MEZE NASAZENÍ 
 

Provozﾐí ﾐapětí:  1 x 230 V ヵ0/ヶ0 Hz jedﾐofázový.   Viz t┞pový štítek 

3 x 230 – 400 V ヵ0/ヶ0 Hz třífázový 

 

5. PARAMETRY MOTORU 

 

Stupeň oIhraﾐ┞ ﾏotoru:  IP 55 

Izolačﾐí třída:    F 

 

6. MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 

 

Ma┝iﾏálﾐí teplota okolí:    +ヴ0 °C 

Ma┝iﾏálﾐí teplota čerpaﾐého ﾏédia:  +ヴ0 °C 

 

7. INSTALACE 

 

VšeoHeIně 

Čerpadlo se ﾏusí iﾐstalovat Io ﾐejHlíže k vodﾐí hladiﾐě, aH┞ délka ﾐasávaIího vedeﾐí 
H┞la Io ﾐejkratší a redukoval┞ se ztrát┞ tlaku, přičeﾏž podle v┞hlášk┞ IEC č. ンヶヴ je ﾐutﾐé 
dodržet vzdáleﾐost k okraji Hazéﾐu ve vodorovﾐéﾏ sﾏěru ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲ ﾏetr┞. Musí Hýt 
k dispoziIi dostatečﾐý prostor pro deﾏoﾐtáž, čištěﾐí a opětﾐé zaHudováﾐí koše předfiltru. 
 

Čerpadlo ﾏusí Hýt připevﾐěﾐo ﾐa pevﾐéﾏ a hladkéﾏ povrIhu. Čerpadlo ﾏusí Hýt řádﾐě 
připevﾐěﾐo poﾏoIí dvou otvorů ﾐa připevﾐěﾐí v ﾐoze čerpadla za použití dvou vhodﾐýIh 
šrouHů ﾐeHo závitovýIh svorﾐíků, aH┞ se zaHráﾐilo tvorHě hluku a kﾏitáﾐí, které ﾏůže 
ﾐarušit fuﾐkIi čerpadla. 
 

Podle ﾏožﾐostí je vhodﾐé ﾐeiﾐstalovat čerpadlo do geoﾏetriIké výšk┞ větší ﾐež ン,ヵ ﾏ ﾐad 
vodﾐí hladiﾐou. 
 

K dosažeﾐí optiﾏálﾐího saﾏoﾐasáváﾐí H┞ čerpadlo ﾐeﾏělo Hýt iﾐstalováﾐo výše ﾐež ヲ,ヵ ﾏ 
ﾐad vodﾐí hladiﾐou. 

 

Čerpadlo je ﾐutﾐé Ihráﾐit před ﾏožﾐýﾏ zaplaveﾐíﾏ, je třeHa dHát ﾐa správﾐé větráﾐí a 
zaHráﾐit půsoHeﾐí ﾏrazu. Pokud se čerpadlo iﾐstaluje ve veﾐkovﾐíﾏ prostoru, ﾏělo H┞ Hýt 
Ihráﾐěﾐo před deštěﾏ a připojeﾐo poﾏoIí kaHelu podle ﾐorﾏ┞ CEE T┞p H0Α-RN-F (podle 

VDE 0ヲヵ0ぶ. Při zaHudováﾐí ﾐeHo částečﾐéﾏ zaHudováﾐí do zeﾏě do Huňk┞ z ﾏateriálu ze 
zesíleﾐýIh vlákeﾐ se ﾏusí zřídit přívod dostatečﾐého proudu vzduIhu k řádﾐéﾏu Ihlazeﾐí 
ﾏotoru, teplota uvﾐitř ﾐesﾏí překročit ヴ0 °C. 
 

 

 

 

 

 



Montáž potruHí 
 

 Doporučuje se provedeﾐí uzavíraIíIh veﾐtilů jak ﾐa straﾐě ﾐasáváﾐí, tak ﾐa straﾐě 
tlaku, aby v případě potřeH┞ H┞lo ﾏožﾐé čerpadlo v┞ﾏoﾐtovat Hez potřeH┞ v┞pustit Ielé 
potruHí. 
 

NasávaIí potruHí ﾏusí ﾏít ﾏiﾐiﾏálﾐě stejﾐý průﾏěr jako vtok čerpadla. Na straﾐě tlaku se 
doporučuje připojeﾐí potruHí, jehož průﾏěr odpovídá výstupu čerpadla. 
 

NasávaIí potruHí ﾏusí Hýt položeﾐo s lehkýﾏ stoupáﾐíﾏ k čerpadlu, aH┞ se zaﾏezilo tvorHě 
vzduIhovýIh polštářů. 
 

 
 

Je velﾏi důležité, aH┞ ﾐasávaIí potruHí dispoﾐovalo vlastﾐíﾏ uIh┞Ieﾐíﾏ a H┞lo doHře 
připevﾐěﾐé, aH┞ čerpadlo ﾐeﾏuselo ﾐést jeho váhu a ﾐeH┞lo v┞staveﾐo kﾏitůﾏ způsoHeﾐýﾏ 
prouděﾐíﾏ vod┞. Při provedeﾐí s dlouhýﾏ ﾐasávaIíﾏ potruHíﾏ doporučujeﾏe iﾐstalaIi 
zpětﾐé klapk┞ za účeleﾏ zaHráﾐěﾐí ﾐárazu zpět proudíIí vod┞ při v┞pﾐutí čerpadla, který 
ﾏůže vést k poškozeﾐí zařízeﾐí. 
 

Při použití vedeﾐí hadiIeﾏi je ﾐutﾐé dHát ﾐa to, aH┞ hadiIe ﾐeH┞l┞ stlačitelﾐé. 
 

Pro provedeﾐí připojeﾐí ﾐa čerpadlo se vžd┞ ﾏusí použít čisté fitiﾐk┞ s Hezvadﾐýﾏ záviteﾏ. Je 
ﾐutﾐé zajistit, aH┞ se k utěsﾐěﾐí používala výhradﾐě tefloﾐová páska ふﾐepoužívat žádﾐá 
lepidla ﾐeHo podoHﾐé produkt┞ぶ. Fitiﾐk┞ se ﾏusí dotahovat poﾏalu a ﾏusí se přitoﾏ dHát 
zejﾏéﾐa ﾐa to, aH┞ se vﾐitřﾐí závit v tělese čerpadla ﾐestrhl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
 

 Před započetíﾏ praIí ﾐa elektriIkéﾏ zařízeﾐí ﾐa připojeﾐí ﾏotoru je třeHa dHát ﾐa to, 
aH┞ se přerušil přívod proudu. 
 

Na oIhraﾐu zařízeﾐí se ﾏusí použít spíﾐač Ih┞Hového proudu s prahem pohyblivosti 

IFn = 30 mA. VšeIhﾐ┞ ﾐaše ﾏotor┞ ﾐa jedﾐu fázi jsou v┞Haveﾐ┞ vestavěﾐýﾏ terﾏiIkýﾏ 
oIhraﾐﾐýﾏ spíﾐačeﾏ, který ﾏotor při ﾐárůstu teplot┞ způsoHeﾐéﾏ přetížeﾐíﾏ v┞pﾐe. 
Opětﾐé zapﾐutí je ﾏožﾐé, kd┞ž teplota opět klesﾐe ﾐa ﾐorﾏálﾐí hodﾐot┞. 
 

Při provedeﾐí ﾐa střídavý proud se ﾏusí uživatel sáﾏ postarat o odpovídajíIí oIhraﾐu podle 
platﾐýIh předpisů. 
 

Čerpadlo ﾏusí Hýt řádﾐě uzeﾏﾐěﾐo ﾐeHo ﾏít připojeﾐý oIhraﾐﾐý vodič. 
 

Ohledﾐě provedeﾐí elektriIkého připojeﾐí ﾐa svorkovﾐiIi čerpadla viz ﾐásledujíIí sIhéﾏa 
připojeﾐí. 
 

JEDNOFÁZOVÝ PROUD 

 
 

TŘÍFÁZOVÝ PROUD 

 

 
 

 

 

 

 

 



Γ. KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 

 

 NENECHTE ČERPADLO BĚŽET NASUCHO. 
 

)koﾐtrolujte, jestli síťové ﾐapětí a frekveﾐIe souhlasí s údaji ﾐa t┞povéﾏ štítku. 
 

OdšrouHujte traﾐspareﾐtﾐí víko předfiltru a ﾐaplňte předfiltr vodou až do výše ﾐasávaIího 
otvoru. Víko zﾐovu ﾐasaďte a pouze rukou řádﾐě utáhﾐěte. 
 

)koﾐtrolujte, jestli se hřídel čerpadla volﾐě otáčí. 

 
 

)koﾐtrolujte, jestli sﾏěr otáček ﾏotoru souhlasí s údajeﾏ ﾐa t┞povéﾏ štítku ふvětrák ﾏotoru 
se ﾏusí při pohledu zezadu točit VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEKぶ. U čerpadla ﾐa třífázový 
proud je při špatﾐéﾏ sﾏěru otáček ﾐutﾐé v┞ﾏěﾐit dvě fáze přívodﾐího vedeﾐí ﾐa jističi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱヰ. UVEDENÍ DO PROVOZU 

 

Otevřete všeIhﾐ┞ veﾐtil┞ ﾐa straﾐě ﾐasáváﾐí i tlaku a zapﾐěte provozﾐí ﾐapětí čerpadla. 

 

 V┞čkejte přiﾏěřeﾐou doHu, ﾐež čerpadlo začﾐe ﾐasávat a ﾐasávaIí potruHí se ﾐaplﾐí. 
Pokud ﾐasáváﾐí trvá příliš dlouho, je ﾐutﾐé zopakovat ﾐaplﾐěﾐí. 
 

Poté, Io čerpadlo začalo řádﾐě ﾐasávat, je ﾐutﾐé zkoﾐtrolovat, jestli je koš předfiltru ﾐaplﾐěﾐ 
vodou. Poté zﾏěřte odHěr proudu čerpadla a odpovídajíIíﾏ způsoHeﾏ ﾐastavte oIhraﾐﾐá 
relé ﾏotoru. 
 

 



ヱヱ. ÚDRŽBA 

Nejdůležitější práIe ﾐa údržHě spočívá v pečlivéﾏ sledováﾐí čistot┞ koše předfiltru. 
Tuto koﾐtrolu je ﾐutﾐé provádět po každéﾏ proIesu filtrováﾐí a zejﾏéﾐa po použití přístroje 
ﾐa čištěﾐí dﾐa. Proveďte přitoﾏ ﾐásledujíIí krok┞: 

V┞pﾐěte ﾐapájeIí ﾐapětí čerpadla. Uzavřete veﾐtil┞ ﾐa straﾐě ﾐasáváﾐí i ﾐa straﾐě tlaku 
čerpadla. Otevřete víko předfiltru, v┞jﾏěte koš a v┞čistěte jej. Před opětovﾐýﾏ ﾐasazeﾐíﾏ 
víka zkoﾐtrolujte stav těsﾐěﾐí a závitů ﾐa víku a tělese filtru. T┞to díl┞ čistěte pouze vodou, a 
pokud je to ﾐutﾐé, lehIe je ﾐaﾏastěte ﾐeutrálﾐí vazelíﾐou. 

)a žádﾐýIh okolﾐostí se do koše předfiltru čerpadla ﾐesﾏějí vkládat Ihlorové taHlet┞. 

Klíč, který je součástí dodávk┞, slouží výhradﾐě k OTEVŘENÍ víka předfiltru a ﾐesﾏí se 
používat k jeho dotažeﾐí. 

Při ﾐeHezpečí ﾏrazu, ﾐeHo kd┞ž čerpadlo H┞lo delší doHu ﾏiﾏo provoz, je ﾐutﾐé je 
v┞prázdﾐit. V┞šrouHujte za tíﾏ účeleﾏ oHa výpustﾐí šrouH┞ ﾐa spodﾐí straﾐě tělesa čerpadla. 

Kroﾏě výše uvedeﾐýIh praIí ﾐejsou potřeHﾐá žádﾐá další opatřeﾐí ﾐa údržHu, protože ložiska 
jsou opatřeﾐa ﾏaziveﾏ s velﾏi dlouhou životﾐostí a odpovídajíIíﾏ způsoHeﾏ koﾐstruováﾐa. 

ｐｲｯ､･ｪ｣･＠｢｡ｺ￩ｮｯｶ�｣ｨ＠F･ｲｰ｡､･ｬ＠ｐｲ･ｶ｡Ｚ

www.bazenonline.cz

http://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/3-1-Bazenova-cerpadla/7-2-Cerpadla-Preva/5/50-Bazenove-cerpadlo-Preva-50-9m3-230V


 

MOŽNÉ ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A OPATŘENÍ NA NÁPRAVU 

 

ZÁVADY PŘÍČINY NÁPRAVA 

 Čerpadlo ﾐeﾐasává. 

  Čerpadlo ﾐeH┞lo ﾐaplﾐěﾐé. 
  Vstup vzduIhu do ﾐasávaIího 

potruHí. 
  Vstup vzduIhu ﾏeIhaﾐiIkýﾏ 

těsﾐěﾐíﾏ. 
  Víko předfiltru ﾐeﾐí správﾐě 

uzavřeﾐé. 
  NasávaIí výška je příliš velká. 
 

  Špatﾐý sﾏěr otáček ﾏotoru. 
 

  Špatﾐé síťové ﾐapětí. 

  Naplňte předfiltr vodou. 
  )koﾐtrolujte ﾏísta připojeﾐí a 

potruHí. 
  V┞ﾏěňte ﾏeIhaﾐiIké těsﾐěﾐí. 
 

  Správﾐě upevﾐěte víko předfiltru. 
 

  Iﾐstalujte čerpadlo v přiﾏěřeﾐé 
výšIe. 

  V┞ﾏěňte ﾐavzájeﾏ ヲ fáze na 

motoru. 

  )koﾐtrolujte ﾐapětí podle 
t┞pového štítku. 

 Mﾐožství čerpaﾐé 
čerpadleﾏ je příliš 
ﾏalé. 

  Je ﾐasáváﾐ vzduIh. 
 

  NasávaIí výška je příliš velká. 
 

  Špatﾐý sﾏěr otáček ﾏotoru. 
 

  Špatﾐé síťové ﾐapětí. 
 

  Koš předfiltru je uIpaﾐý. 
  Průﾏěr ﾐasávaIího potruHí je 

příliš ﾏalý. 
  PotruHí ﾐa straﾐě tlaku je 

uzavřeﾐé ﾐeHo uIpaﾐé. 

  )koﾐtrolujte ﾏísta připojeﾐí a 
potruHí. 

  Iﾐstalujte čerpadlo v přiﾏěřeﾐé 
výšIe. 

  V┞ﾏěňte ﾐavzájeﾏ ヲ fáze ﾐa 
motoru. 

  )koﾐtrolujte ﾐapětí podle 
t┞pového štítku. 

  V┞čistěte koš předfiltru. 
  Proveďte potruHí o požadovaﾐýIh 

diﾏeﾐzíIh. 
  Otevřete veﾐtil a zkoﾐtrolujte 

stav pískového filtru. 

 Čerpadlo je hlučﾐé. 

  Průﾏěr ﾐasávaIího potruHí je 
příliš ﾏalý. 

  Čerpadlo ﾐeHo potruHí ﾐejsou 
správﾐě připevﾐěﾐá. 

 

  Špatﾐý sﾏěr otáček ﾏotoru.  

  Proveďte potruHí o požadovaﾐýIh 
diﾏeﾐzíIh. 

  )koﾐtrolujte připevﾐěﾐí čerpadla 
a potruHí. DHejte ﾐa to, aH┞ H┞la 
ﾐavzájeﾏ odděleﾐá. 

  V┞ﾏěňte ﾐavzájeﾏ ヲ fáze ﾐa 
motoru. 

 Čerpadlo ﾐeﾐaHíhá. 

  Neﾐí síťové ﾐapětí. 
  Aktivoval se terﾏálﾐí oIhraﾐﾐý 

spíﾐač. 
  Špatﾐé síťové ﾐapětí. 
 

  Motor je zaHlokovaﾐý. 

  )koﾐtrolujte ﾐapětí a pojistk┞. 
  )koﾐtrolujte terﾏálﾐí oIhraﾐﾐý 

spíﾐač a zﾐovu jej zapﾐěte. 
  )koﾐtrolujte ﾐapětí podle 

t┞pového štítku. 
  Koﾐtaktujte prosíﾏ ﾐáš 

zákazﾐiIký servis. 
 


