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Ponorné  kalové čerpadlo

Nároky, vyplývající z odpovědnosti za vady se řídí občanským 

zákoníkem.
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I.  VÝZNAM SYMBOLU NA SACÍM VÍKU ČERPADLA

Před uvedením do provozu čtěte návod k použití!

Pozor nebezpečí poranění!

Upozornění! Dodržujte bezpečnou vzdálenost od sacího 

i výtlačného otvoru  výrobku.  Může dojít k poranění o 

II. POUŽITÍ

Zákazník a obsluha jsou povinni se seznámit před uvedením výrobku do provozu s 
návodem k použití a záručními podmínkami. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé 
nesprávným použitím, nebo nedodržením návodu k použití výrobku.

Osoby, které se neseznámily s návodem k použití, děti, osoby mladší 18ti let, osoby pod 
vlivem alkoholu, drog, léků a jiných omamných látek nebo osoby se sníženými 

Kalové čerpadlo je určeno především k čerpání silně znečištěných odpadních vod vysoké 
hustoty (fekálie, surové kaly s obsahem drobných kusových a vláknitých částic).

Čerpadlo není určeno k čerpání hořlavých, toxických, agresivních a nebezpečných látek a 
pro provoz ve výbušném prostředí.

Součástí příslušenství čerpadla je drticí nástavec oběžného kola. Nástavec je určen pro 
snadnější rozmělňování hustých organických částic.

Maximální teplota čerpané kapaliny
Maximální ponor v čerpané kapalině

Maximální hustota čerpané kapaliny

Průchodnost čerpadla

Dovolený rozsah PH čerpané kapaliny

Pracovní poloha výrobku: - vertikální - horizontální- šikmá,    u 
provedení s plovákovým spínačem pouze				- vertikální

35 °C

20 m

1 100 kg.m3

5mm

6 - 8,5

SLOUŽÍ ZEJMÉNA:

čerpadlo je určeno k čerpání kalových a splaškových vod,pro tlakovou kanalizaci,v 
čistírnách odpadních vod, v kanalizačních odvodňovacích  systémech, v průmyslu i 
zemědělství. Není určeno pro čerpání kapalin s obsahem abrasiv(písek) apod.

Výrobce je schopen dodat výrobek  s proměnnou délkou kabelu.
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Seznam servisních středisek

Hluk: hladina A akustického tlaku vyzařovaná výrobkem nepřesahuje hodnotu 70dBA, 
pokud je výrobek ponořený.



Výrobce: 	CZ Pumpy s.r.o. 

Sokolská 14 

783 72 Velký Týnec 

IČO: 		26879310 

tímto prohlašujeme,

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako 

námi do oběhu  uvedené provedení,

Příslušná nařízení vlády (NV): 

NV č. 1762008 Sb. - strojní zařízení (2006/42/ES)

NV č. 17/2003 Sb. - elektrická zařízení nízkého napětí (2006/95/ES)

NV č. 606/2006 Sb. - EMC (2004/108/ES)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 Velký Týnec 24.2.2015

Tomáš Sklenář (vedoucí výroby)

UNIVA 1700W -TLAKOVÁ KANALIZACE

KU302

Název výrobku:

Typ výrobku:

IV. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

KU302
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Ponorné čerpadlo -

Označení výrobku
Dopravní výška [m]

Průtok 	 		Q[l/min]
Max. příkon 			Pc[kW]

Napětí U [V]

Frekvence f [Hz]
Otáčky n [min-1]

Krytí IP 68
Kondenzátor 					C 	[μF/ V]

Hmotnost soustrojí m [kg]

Nominální el. Proud  I [A]

Provedení: motor má oboustranně vyvedenou hřídel,těsněnou dvojicí mechanických 
ucpávek a guferem.

-

Závitové spoje je možné zatěžovat jen klidovou silou odvedenou od hmotnosti výrobku.

V. KONSTRUKCE
Čerpací soustrojí  je konstruováno s elektromotorem na společné hřídeli jako jeden 
kompaktní hermetický celek .

Čerpadlo se skládá z  jednovřetenové hydrostatické části a ponorného elektromotoru,chladí

Připojovací elektrický kabel je ve speciální vývodce dokonale utěsněn proti průniku čerpané
 kapalin.

Průsak vody z hydraulické části do prostoru elektromotoru je znemožněn mechanickou 
ucpávkou.
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III. DIAGRAM VÝROBKU

odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi 

neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Identifikační údaje o zařízení:

Použité harmonizované normy při posuzování shody:
ČSN EN ISO 12100-1: 2004  (EN ISO 12100-1:2003)
ČSN EN ISO 12100-1/A1: 2009 (EN ISO 12100-1:2003/A1:2009)
ČSN EN ISO 12100-2: 2004 (EN ISO 12100-2:2003)

ČSN EN ISO 12100-2/A1: 2009 (EN ISO 12100-2:2003/A1:2009)
ČSN EN 809: 1998+A1:2009
ČSN EN 60335-1: 2003 (EN 60335-1:2002)
ČSN EN 60335-2-41: 2004 (EN 60335-2-41:2003)

ČSN EN 61000-6-3: 2007 (EN 61000-6-3:2007)
ČSN EN 61000-6-1: 2007 (EN 61000-6-1:2007)
Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.
Při posuzovaní shody bylo postupováno podle § 12, odst. 3a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

6/4" vnitřní

 Elektromotor je třífázový asynchronní s vestavěnou automatickou vratnou tepelnou 
pojistkou proti přehřátí motoru.

Připojovací rozměr

vřetenové s drtičem na sání


