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1 Symboly 
 

V návodu k obsluze jsou uvedeny následující symboly, jejichž účelem je usnadnit pochopení 

uvedeného požadavku.  

 

Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačném případě hrozí riziko poškození zařízení a 

ohrožení bezpečnosti osob. 

 

V případě nedodržení pokynů či výstrah spojených s elektrickým zařízením hrozí 

riziko poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti osob. 

 

Poznámky a výstrahy pro správnou obsluhu zařízení a jeho částí. 

 

Úkony, které může provádět provozovatel zařízení. Provozovatel zařízení je povinen 

se seznámit s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Poté je zodpovědný za 

provádění běžné údržby na zařízení. Pracovníci provozovatele jsou oprávněni 

provádět běžné úkony údržby. 

 

Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, 

oprávněný provádět opravy elektrických zařízení, včetně údržby. Tito elektrotechnici 

musí mít oprávnění pracovat s vysokonapěťovými zařízeními. 

 

Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, 

který disponuje schopnostmi a kvalifikací pro instalaci zařízení za běžných 

provozních podmínek a pro opravu elektrických i mechanických prvků zařízení při 

údržbě. Elektrotechnik musí být schopen provést jednoduché elektrické a mechanické úkony 

spojené s údržbou zařízení. 

 

Upozorňuje na povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Úkony, které se smí provádět pouze na zařízení, které je vypnuté a odpojené od 

napájení. 

 

Úkony, které se provádějí na zapnutém zařízení. 

 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do 

provozu o přečtení tohoto Návodu pro montáž a obsluhu. 
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2 Úvod 
 

Tento návod obsahuje důležité informace pro bezpečné používání a údržbu čerpadla 

PFC. Poskytuje také důležité bezpečnostní informace, proto si před jeho uvedením 

do provozu pečlivě přečtěte následující pokyny. Striktně by měla být poskytována 

přiměřená péče a provádět bezpečné postupy. Rádi bychom využili této příležitosti, abychom 

vám poděkovali za zakoupení čerpadla řady PFC. Přitom doufáme, že bude s nákupem 

spokojeni a že vám naše čerpadla poskytnou dlouhou službu a výjimečný výkon. Máte-li 

jakékoli připomínky či návrhy, obraťte se prosím na nás. Pečlivě si je projdeme a odpovíme 

vám, ať už vaše návrhy využijeme, či nikoli. Děkujeme za vaši podporu. Všechna data, schéma 

a specifikace v tomto návodu odpovídají nejnovějším informacím o výrobku. Pokud zjistíte, že 

je mezi typovým štítkem a návodem nějaký rozdíl, použijte informace na typovém štítku. 

 

3 Bezpečnost 
 

Čerpací soustrojí popř. zařízení smí instalovat a opravovat jen osoby pro tyto práce 

uživatelem určené, mající příslušnou kvalifikaci a poučené o provozních 

podmínkách a zásadách bezpečnosti práce. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 

a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. 

Pokud je zařízení nebo napájecí kabel poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho servisním 

zástupcem či kvalifikovanou osobou. 

 

3.1 Souhrn důležitých upozornění 

 
 

• Zapojení na napětí podle štítkových údajů 

• Neopravovat čerpadlo za provozu nebo pod tlakem čerpané kapaliny. 

• Zajistit, aby při opravách čerpacího soustrojí či zařízení nemohla neoprávněná osoba 

spustit hnací motor 

• Dbát, aby zásahy do elektrického vybavení včetně připojení na síť prováděla jen osoba 

odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

• Čerpací soustrojí provozujte v případě, že je zavodněno. 

• Všechny šroubové spoje musí být řádně dotaženy a zajištěny proti uvolnění. 

• Bazenové čerpadlo se nesmí přenášet, je-li pod napětím. 

• Před zapnutím zkontrolujte elektrický systém a jištění. 

• Chraňte kabel před nadměrným opotřebením. Pokud dojde k poškození kabelu, je 

ohroženo čerpadlo i lidé v jeho blízkosti. 

• Je nutné se vyhnout delšímu nasávání bez vody 

• Je zakázáno používat toto zařízení pro práci s hořlavými nebo škodlivými kapalinami 

• Zařízení není určeno na přenos pitné vody 

• Zařízení není určeno pro dlouhodobé zatížení/ činnost, např. v průmyslových nebo ve 

vodním recyklačním systému 

Při jakékoli nečekané události, čerpadlo odpojit od přívodu elektrického proudu ( porušená 
izolace kabelů atd…). 
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POZOR! S čerpadlem nikdy nemanipulujte taháním za kabel. 

POZOR! Je zakázáno provozovat čerpadlo při uzavřeném výtlaku! 

 

4 Všeobecné informace 
 

Tento návod obsahuje informace týkající se instalace, použití a údržby našich 

čerpadel. Doporučujeme, abyste si jej pozorně prostudovali a uschovali si jej pro 

budoucí použití. 

Tato bazénová čerpadla jsou určena pro trvale instalované bazény. Musejí být upevněna 

vodorovně. Jedná se o samonasávací odstředivá čerpadla. Aby čerpadla fungovala správně, 

teplota vody nesmí překročit hodnotu 35 °C. Materiály použité v našich čerpadlech byly 

podrobeny přísným hydraulickým zkouškám a kontrolám elektrického zapojení. Před instalací 

čerpadla si pečlivě prostudujte tento návod. Čerpadlo musí být nainstalováno v souladu s 

platnými normami. 

Odmítáme jakoukoli odpovědnost za důsledky nedodržení pokynů k instalaci. Doporučujeme 

dodržovat schémata elektrického zapojení, aby nedošlo k přetížení motoru čerpadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Upevnění čerpadla 
 

Měli byste se ujistit, že jsou přípojky čerpadla a svorek chráněné před vlhkostí a 

případným zaplavením. Čerpadlo smí být nainstalováno pouze v bazénech a 

vodních nádržích, které vyhovují platným normám. Čerpadla se obvykle instalují 

mezi skimmer a bazénový filtr. Musejí být umístěna co nejblíže hladině vody, aby se snížila 

vzdálenost sání a snížily se ztráty při sání. Doporučuje se, aby čerpadlo nebylo nainstalováno 

více než 3 metry nad hladinou vody. Nezávisle na výšce čerpadla nad hladinou vody a kapacitě 

zvoleného modelu může plnění trvat několik minut. Čerpadlo musí být upevněno na pevné 

základně a může být šrouby přišroubováno k zemi přes upevňovací otvory v základně. 

Čerpadlo musí být nainstalováno s hřídelí ve vodorovné poloze a krytem v přesazeného filtru 

nahoře. Ujistěte se, že je průhledný kryt přístupný tak, že je lze sejmout s filtračním košem z 

důvodu čištění. Čerpadla musejí být instalována na suchém, dobře větraném místě a chráněna 

před deštěm. Čerpadlo řady PFC lze snadno sestavit a připojit. V případě pochybností 

kontaktujte odborného dodavatele nebo kvalifikovaného elektrikáře. 

 
1. Šroubová zátka  

2. Tělo čerpadla  

3. Matice  

4. Připojení přívodu vody  

5. Připojení výstupu vody  

6. Matice  

7. Svorkovnice  

8. Motor  

9. Základna  
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6 Použití a provozní podmínky 
 

 

Bazénová čerpadla s předfiltrem vhodná pro domácí použití. 

• čerpané médium: čistá voda 

• maximální teplota 35 °C 

• frekvence: 50 Hz; jmenovité napětí: 230 V pro jednofázové motory 

• hladina akustického tlaku A ≤70 (dB). 

 

7 Instalace potrubí 
 

Pokud se používají plastová potrubí, musejí být utěsněna teflonovou páskou. 

Průměr přívodních a sacích trubek musí být větší, nebo roven, než průměr nebo 

roven průměru vstupních a výstupních otvorů čerpadla. Zkuste omezit výškové ztráty 

tím, že minimalizujete délku sacího potrubí, pokud je to možné zamezte při jeho vedení 

ohybům. Spojovací prvky musejí být nové a dokonale čisté, aby zaručily absolutní těsnost. 

Přívodní a sací potrubí nesmí v žádném případě způsobovat mechanické zatížení čerpadla. 

Za účelem odpojení čerpadla se doporučuje nainstalovat sací a přívodní ventily. 

 

8 Elektrická instalace 
 

 

Uživatel musí zkontrolovat účinnost ochranného uzemnění zařízení objektu. V takovém 

případě musí autorizovaná kvalifikovaná osoba zkontrolovat zařízení objektu. U elektrického 

napájení čerpadla je povinné mít proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým 

provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Napájecí kabel musí odpovídat typu H05 RN-F 

3X, 0,75 mm2. Jednofázové motory čerpadel mají vestavěnou tepelnou ochranou. Nikdy 

nepracujte na čerpadle, aniž byste nejprve zkontrolovali vypnutí elektrické energie. 

Upozornění: 
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Čerpadlo musí být umístěno v zóně 2 (obvykle nejméně 2 metry od bazénu) a napájecí 

přípojka čerpadla musí být umístěna v zóně 3 (obvykle nejméně 3,5 m od bazénu) podle 

požadavků uvedených v mezinárodní normě: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7: 

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány (ČSN 33 2000-

7-702) I přes uzemňovací svorku musejí být bazénová čerpadla vybavena ekvipotenciální 

svorkou připojenou k ekvipotenciální svorce elektroinstalace před uvedením do provozu; 

ekvipotenciální svorka je označena symbolem uvedeným níže. Pokud máte pochybnosti, 

obraťte se prosím na odborného elektrikáře.  

Čerpadlo musí být napájeno oddělovacím transformátorem nebo proudovým 

chráničem (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 

mA. Elektrická instalace by měla odpovídat národním normám a předpisům 

elektroinstalace. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej výrobce, jeho servisní 

zástupce či podobně kvalifikované osoby vyměnit, aby se předešlo nebezpečí. K 

napájecím svorkám musí být přímo připojen všepólový odpojovací spínač, který musí 

disponovat oddělením kontaktů ve všech pólech. Pokud máte pochybnosti, obraťte se prosím 

na odborného elektrikáře. Instalaci bazénového čerpadla svěřte odborníkům.  

 

9 Kontrola před prvním spuštěním 
 

 

1. Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají údajům uvedeným na 

identifikačním štítku připojeném k čerpadlu. 

2. Zkontrolujte, zda se hřídel čerpadla volně otáčí. 

3. Odšroubujte kryt předsazeného filtru a naplňte čerpadlo vodou až do spodní úrovně 

sacího potrubí. 

4. Pevně našroubujte zpět kryt předsazeného filtru. 

5. Pokud se motor nespustí nebo pokud nedošlo k nasátí vody, přečtěte si tabulku 

možných poruch a jejich odstraňování na následujících stránkách. 

6. ČERPADLO NIKDY NEPROVOZUJTE, POKUD NENÍ NAPLNĚNO VODOU nebo 

pokud je přívod vody zablokován. 

 

10 Spuštění čerpadla 
 

Po naplnění čerpadla vodou otevřete všechny sací a přívodní ventily a zapněte motor. 

Počkejte, až nastane samonasávací proces. Pokud je hladina vody těsně pod 

průhledným krytem, je čerpadlo správně připraveno. 

11  Údržba 
 

Naše čerpadla nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Doporučuje se však pravidelné 

čištění předsazeného filtru. Jedná se o jednoduchou operaci, uzavření sacích a 

přívodních ventilů, uvolnění černých matic a sejmutí krytu předsazeného filtru, vyjmutí 

filtračního koše a jeho vyčištění. Zkontrolujte těsnění krytu předsazeného filtru, a pokud je 

poškozené, vyměňte jej. Pokud se čerpadlo během zimního období nepoužívá, musí se 

vyprázdnit (vyšroubováním vypouštěcí zátky), aby se zabránilo poškození mrazem. Čerpadlo 

poté vyčistěte a uschovejte v suchu na dobře větrané místo. V případě poruchy se 

nepokoušejte čerpadlo opravit. Obraťte se na naši technickou podporu. 

Před prováděním jakékoliv údržby se ujistěte, že je čerpadlo odpojeno od 

elektrického napájení. 
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12 Problémy a jejich ostranění 
 

 

MOŽNÉ PORUCHY: 

1. Čerpadlo se neplní 

2. Nízký průtok 

3. Čerpadlo generuje hluk 

4. Čerpadlo se nespustí 

5. Motor generuje hluk, ale neběží 

Možné poruchy Příčiny Řešení 

1 2 3 4 5  

X X    Přisávání vzduchu 
Zkontrolujte vodotěsnost spojů 

a těsnění 

X     Špatná těsnost krytu 
Vyčistěte kryt a zkontrolujte 

těsnění 

X X    Nadměrná sací výška 
Nastavte čerpadlo do správné 

výšky 

X X  X  Nesprávné napětí 
Zkontrolujte napětí uvedení na 

tyovém štítku a napětí v síti 

X     
Žádná voda v předsazeném 

filtru 
Naplňte předsazený filtr vodou 

 X    Ucpaný filtr Vyčistěte filtr 

 X X   
Průměr průřezu připojení je 
menší, než je požadováno 

Použijte připojení se správnou 
velikostí průřezu 

 X    Ucpaný výtok 
Zkontrolujte filtr a výtokové 

potrubí 

  X   Nesprávné připojení čerpadla Připojte správně čerpadlo 

  X   Nečistoty v čerpadle 
Vyčistěte čerpadlo a 

zkontrolujte fitlr 

   X  Bez napětí Resetujte pojistky 

    X Zablokovaný motor Zavolejte tech. podporu 

 

13   Likvidace zařízení 
 
Při provozu nebo likvidaci zařízení nutno dodržovat příslušné národní předpisy o životním 
prostředí a o likvidaci odpadu a elektroodpadu. V případě, že zařízení bude muset být 
sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci podle diferencovaného sběru, což 
znamená respektovat rozdílnost materiálů a jejich složení (kovy, umělé hmoty, gumy, atd..) Při 
diferencovaném sběru je třeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sběrem 
těchto materiálů za současného respektování místních platných norem a předpisů. 
Změny vyhrazeny.  
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Poznámky:  
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14 Prohlášení o shodě 
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Záznam o servisu a provedených opravách: 
 

Datum: Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko servisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Seznam servisních středisek 
 

 

V pracovní době v Po-Pá od 7:00 do 17:00 hod volejte: 

 
PUMPA, a.s., servis, U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.: 548 422 655, 724 049 622, 602 
737 009, 548 422 657, 602 737 008, 602 726 136. 
 
PUMPA, a.s., pobočka Praha, U pekáren 2, 102 00 Praha,  
tel.: 272 011 611, 272 011 618 

 
 
Mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích volejte:   
 
SERVIS PUMPA  24 hod.   tel.:  602 737 009 
 
 
 
 
 
 

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích se dozvíte na 
internetové adrese www.pumpa.cz nebo na bezplatné telefonní lince  
800 100 763. 
 
 
 
 
  

http://www.pumpa.cz/
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 Vyskladněno z velkoobchodního 
 skladu PUMPA, a.s. 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

Typ (štítkový údaj)  

Výrobní číslo (štítkový údaj)  

 

           Tyto údaje doplní prodejce při prodeji 

Datum prodeje  

Poskytnutá záruka spotřebiteli  
24 měsíců 

 
Záruka je poskytována při dodržení všech podmínek pro montáž 

a provoz, uvedených v tomto dokladu. 

Název, razítko a podpis prodejce  

Mechanickou instalaci přístroje provedla firma 
(název, razítko, 
podpis, datum) 

 

Elektrickou instalaci přístroje provedla odborně 
způsobilá firma (název, razítko, podpis, datum) 

 


