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1. ÚVOD 
 

1.1. VŠEOBECNĚ 
 

Návod k používání uvádí jak zařízení správně obsluhovat, používat a provádět jeho 

údržbu. Obsluha čerpadel je jednoduchá, přesto je nutné před prvním spuštěním pečlivě 

prostudovat tento návod. Pokud tak učiníte, vyvarujete se případným problémům při provozu.  
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním předpisům a pokynům. 

 

 1.2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY – VŠEOBECNĚ 

 

 Tento návod k používání obsahuje základní pokyny, které je nutno respektovat při 

instalaci, provozu a údržbě. Je tedy třeba, aby si tyto pokyny montážní pracovník, před 

provedením montáže a uvedením do provozu bezpodmínečně přečetl. Také příslušný odborný 

personál, popř. provozovatel, musí být  s tímto návodem seznámen. 

 Návod musí být stále k dispozici na místě instalace zařízení. 

 Nejedná se přitom pouze o tyto všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v této stati, 

nýbrž také o speciální bezpečnostní pokyny, které jsou zmíněny v dalším textu. 

 

 OZNAČENÍ DŮLEŽITOSTI POKYNŮ 

 

 NEBEZPEČÍ !   Přehlédnutí těchto instrukcí může způsobit ztrátu života. 

 

 VAROVÁNÍ !  Přehlédnutí instrukcí může způsobit vážné poranění. 

 

    UPOZORNĚNÍ !       Přehlédnutí těchto instrukcí může způsobit poškození stroje 

nebo zranění. 

 

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: OSOBÁM S KARDIOSTIMULÁTOREM NENÍ 

DOVOLENO INSTALOVAT, OBSLUHOVAT NEBO UDRŽOVAT ČERPADLA S 

MAGNETICKOU SPOJKOU.  
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2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.1.POUŽITÍ 

 

Čerpadla jsou určena pro čerpání agresivních kapalin, které nenapadají díly 

čerpadla, s hlavním využitím v: 

  

• chemickém průmyslu 

• galvanizovnách 

• neutralizačních stanicích 

• potravinářském průmyslu 

 

OMEZENÉ UŽITÍ: 

Čerpadla s magnetickou spojkou jsou vhodná pro většinu běžných lázní 

elektrolytického pokovování. Avšak nejsou univerzální a nemohou být použita na dopravu 

všeho: 

• roztoky obsahující kovové částice 

• abrazivní roztoky 

• roztoky které mají tendenci silně krystalizovat nebo sedimentovat (před 

odstavením čerpadla se doporučuje proplach) stejně jako další specifické 

produkty. 

 

Některé, které nelze čerpat čerpadly z PP jsou uvedeny níže: 

 

o Kyselina chromová 

o Kyselina fluorovodíková 50% 

o Koncetrovaná kyselina sírová nebo dusičná 

o Kyselina olejová 

o Anilin 

o Benzen 

o Benzol 

o Brom 

o Chlor 

o Chloroform 

o Lučavka královská 

o Eter 

o Fluor 

o Jód 

o Oleum (dýmavá kys. Sírová) 

o Roztoky    

 

 



 5 

 UPOZORNĚNÍ!  

  

Některé produkty které mohou být bez problémů dopravovány samostatně poškozují čerpadlo 

když se smíchají s jiným produktem.  

(Například: lučavka královská (kyselina chlorovodíková + kyselina  dusičná) 

V případě pochybností se s námi prosím spojte. 

Hustota, viskozita a teplota kapaliny mají vliv na charakteristiky čerpadla. 

 

 

2.2.TECHNICKÝ POPIS 

 Čerpadla typu M mají těleso čerpadla vyrobeno z polypropylenu (PP), alternativně z 

polyvinylidenfluoridu (PVDF), těsněné statickým těsněním z EPDM, FPM (dříve 

označováno jako VITON) nebo PTFE. Čerpadlo je od elektromotoru odděleno pevnou 

přepážkou a kroutící moment je na odstředivé kolo přenášen magnetickou spojkou 

s permanentními magnety. Těleso čerpadla je spojeno 8-mi lehce přístupnými šrouby. 

Čerpadla jsou znovunasávací po prvním zaplnění tělesa čerpadla a sacího potrubí 

čerpanou kapalinou. Znovunasátí nesmí trvat déle než 5 minut. ČERPADLA NESMÍ BĚŽET 

NA SUCHO! 

Připojení čerpadel je možné pomocí hadicových nátrubků, nátrubků s přírubami, 

nátrubků s převlečnými maticemi (viz rozměrové náčrtky), případně dle požadavku je možné i 

jiné připojení. 

  Motory jsou dle typu čerpadla v provedení 230V, 50Hz nebo 3x400V, 50Hz, IP55. 

 

2.3.PROSTŘEDÍ 

 

 Čerpadla je možno provozovat v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-5-51. 
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3. TECHNICKÁ DATA 
 

 

Typ čerpadla M390 
Max. výkon 40 m3/h 

Max. výtlak 22 mvs 

Materiál čerpadla PP, alternativně PVDF 

Materiál těsnění EPDM, alternativně FPM 

Max. teplota čerpané kapaliny 80°C PP, 110°C PVDF* 

Max. hustota čerpané kapaliny do 1,3 kg/dm3 

Max. viskozita čerpané kapaliny 100 cP 

Příkon elektromotoru   3,0 kW 

Napětí elektromotoru 3. fázový 3x400/230V, 50Hz 

Krytí IP55 

Rozměry (d x š x v – mm) viz. Rozměrový náčrtek 

Hmotnost PP / PVDF (kg) 35 / 37 

Připojení hadicovými nátrubky x 

Připojení převlečnými maticemi x 

Připojení přírubami x 

Hlučnost 51,5 dB/A/ 

*krátkodobě lze tyto hodnoty zvýšit o 10°C 

 

M390 
Křivka:  
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M390 
Rozměrový náčrt: 
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Připojení čerpadla M390 

 

 

 

M390 Hadicový nátrubek Převlečná matice Volná příruba 

ØA - B ØC (DN) - D ØC - ØA - nxØD - B 

Sání Ø65 - 80 Tr108x5 - DN65 - 102.5 Ø185 - Ø145 - 4x18 - 73 

Výtlak Ø65 - 80 G2"3/4 - DN50 - 44 Ø165 - Ø125 - 4x18 - 44 
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4. INSTALACE 
 

4.1  PŘI  OBDRŽENÍ  ZAŘÍZENÍ 

 

V obdržené zásilce by mělo být čerpadlo a návod k používání. Zkontrolujte typ čerpadla 

a ujistěte se, že výrobní číslo na štítku čerpadla odpovídá číslu uvedenému v záručním listě.   

Po zkouškách čerpadla ve výrobním závodě může zůstat v čerpadle malé množství 

vody. Vodu z čerpadla odstraníme jeho otočením do vertikální polohy sacím nátrubkem dolů 

a jeho následným překlopením do horizontální polohy výtlačným nátrubkem dolů. 

  

 UPOZORNĚNÍ!       

Na odstranění zbytků vody je zvláště nutno dbát při čerpání koncentrované 

kyseliny sírové! 

 

 

 4.2  ZAPOJENÍ  HYDRAULICKÉ  ČÁSTI 

 

Výběr a připojení potrubí 

 

Čerpadla ukončená hadicovými nátrubky se připojují vhodnou hadicí. Aby sací hadice 

nebyla deformována vlivem podtlaku, který čerpadlo vyvine, doporučuje se vybrat hadici 

vyztuženou. 

Čerpadla ukončená převlečnými maticemi (polovina šroubení) nebo přírubami se 

připojují k plastovému potrubí. Při instalaci dbejte na to, aby těleso čerpadla nebylo 

mechanicky namáháno dilatací potrubí.  

Sací nátrubek čerpadla je nad osou čerpadla, čerpadlo je znovunasávací. Výtlačný 

nátrubek je umístěn radiálně k ose čerpadla. 

Pro sání a výtlak vyberte dostatečný průměr, aby se zabránilo přílišným ztrátám v 

potrubí: 

Typ čerpadla Sací ohebná hadice (vnitřní ø) Výtlačná ohebná hadice (vnitřní ø) 

M390 65 mm 65 mm 

 

Typ čerpadla Příruba Převlečná matice 

M390 PP Sání: o.č.12916 Výtlak: o.č.12917 Sání: o.č.12914 Výtlak: o.č.12915 

M390 PVDF Sání: o.č.12961 Výtlak: o.č.12933 Sání: o.č.12930 Výtlak: o.č.12932 

 

 

VAROVÁNÍ! 

  Je-li čerpadlo připojeno hadicemi, proveďte jejich řádné upevnění. 
  Pravidelně kontrolujte stav hadic a potrubí i jejich upevnění. 

  Chemická odolnost hadic a potrubí musí odpovídat čerpané kapalině. 

 

Instalace čerpadla a výběr ventilů 

 

Patky motoru musí být přišroubovány k zemi. 

Doporučuje se instalovat čerpadlo pod úrovní hladiny kapaliny pro snazší naplnění 

čerpadla kapalinou před spuštěním a omezení nebezpečí chodu na sucho. Pokud čerpadlo není 

instalováno pod úrovní hladiny, namontujte na konec sací trubky zpětný ventil, aby se 
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zabránilo výtoku vody ze skříně čerpadla při vypnutí čerpadla. (pokud se tak neučiní, skříň 

čerpadla se vyprázdní při každém vypnutí). 

Doporučuje se namontovat ventil u výtlaku pro regulaci průtoku. Tento ventil se uzavře 

před vypnutím čerpadla, pokud toto není instalováno pod úrovní hladiny. 

Používejte membránové ventily pro zamezení přisávání vzduchu. 

Opatřete výtlak odvzdušňovacím ventilem, který zajistí odstranění vzduchu při plnění 

čerpadla. Pokud ne, ujistěte se, že v potrubí není protisklon kde by se mohla tvořit vzduchová 

kapsa. 

Sací výška nesmí překročit 5 m. Pokud se chcete vyvarovat dlouhým časům nasávání, 

omezte sací výšku na 1,5 m. 

 

Umístění sacího a výtlačného potrubí 

 

V případě že je čerpadlo určeno k míchání lázně, je pro lepší výkon doporučeno umístit 

sání na dně nádrže a výtlačnou trubku pod hladinou. Sání a výtlak by měli být od sebe 

umístěny co nejdále. 

 

Připojení potrubí  

 

Odstraňte dvě ochranné zátky ze sacího a výtlačného nátrubku čerpadla. Zapojte. 

Redukujte na minimum množství kolen a dalších činitelů způsobujících tlakovou ztrátu.   

 

Sací koš 

 

Aby se zabránilo vniknutí cizích těles do tělesa čerpadla, je v tělese čerpadla na 

zabudovaný sací koš (filtr). Doporučujeme ale na sání čerpadla montáž sacího koše na konci 

sacího potrubí a to se zpětnou klapkou pro zabránění vyprázdnění potrubí.   

 

UPOZORNĚNÍ! 

Zanesený sací koš nebo trvale uzavřený ventil na sacím nebo výtlačném potrubí 

může způsobit poškození čerpadla!!! 

 

Ochranný kryt 

 

Vždy namontujte ochranný kryt nad motor, aby se zabránilo nahodilému poškození 

motoru od stříkající kapaliny. Nechte dostatek prostoru okolo čerpadla pro záruku dobré 

ventilace a manipulace s ventily. Vizuálně kontrolujte případné prosakování.  

 

 

4.3  ELEKTRICKÉ  ZAPOJENÍ 

 

Zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá štítkové hodnotě elektromotoru. Zkontrolujte, zda 

jsou ochrany (tepelná a přepěťová) správně nastaveny a přiměřené. 

 

 NEBEZPEČÍ! 

 Zkontrolujte stav krytu svorkovnice a ventilátoru motoru. Bez těchto krytů nelze 

čerpadlo provozovat! 

Připojení a údržbu el. zařízení stroje smí zajišťovat pouze osoby znalé s kvalifikací 

minimálně dle §6 vyhl. č.50/78 Sb. 
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 UPOZORNĚNÍ! 

  Čerpadlo musí být při provozu vždy naplněno kapalinou. Pokud by bylo v 

provozu bez kapaliny ("na sucho") došlo by k jeho poškození. 

Všechny práce smějí být prováděny jen kvalifikovaným odborným personálem na 

motoru v klidu ve vypnutém a proti opětovnému zapnutí zajištěném stavu. 

 NEBEZPEČÍ! 

Ověřit nepřítomnost napětí! 

Elektromotor se připojí podle schématu připojení umístěného uvnitř svorkovnice. 

Připojení smí provést pouze odborník s odpovídající kvalifikací, což skýtá záruku správného 

připojení a dodržení požadavků bezpečnosti z hlediska ochrany před úrazem elektrickým 

proudem podle ČSN 332000-4-41. Vedení a přívod k motoru musí být dostatečně 

dimenzovány. Připojení se musí provést tak, aby bylo dosaženo trvale bezpečného 

elektrického spojení, vytvořit bezpečné spojení ochranného vodiče. 

Ve svorkovnici nesmějí být žádná cizí tělesa, nečistota a vlhkost. Nepoužité vstupní 

otvory pro kabely a samu svorkovnici uzavřít pracho-  a vodotěsně. 

 

 NEBEZPEČÍ! 

Používání ve výbušných prostorech je zakázáno, pokud nejsou pro ně výslovně 

určeny (dbát na dodatečné pokyny). 

 

JIŠTĚNÍ 

  Každý motor musí být samostatně jištěn před zkratem a přetížením. Jištění se 

doporučuje provést jističem o příslušné jmenovité hodnotě. Vhodný je jistič se zpožděnou 

nadproudovou charakteristikou. Tavné pojistky nechrání dostatečně motor proti přetížení. 

 

Charakteristiky elektromotorů 
Čerpadlo Otáčky 

(1/min) 

230V - třífázový 400V - třífázový 

M390 3kW motor 2 900   

Jmenovitý proud  10,2 A 5,9 A 

Rozběhový proud  81,2 A 67,2 A 

 

ZKOUŠKA SMĚRU CHODU 

  Zapnout čerpadlo a pomocí proužku papíru zavedeného do ventilátoru zjistit, zda se 

motor skutečně otáčí ve směru, který je uveden šipkou odlitou na skříni tělesa čerpadla. 

Pokud tomu tak není, je nutno přepólovat dvě fáze. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 

 Čerpadlo se nesmí nechat běžet nasucho!!! 
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5. OBSLUHA A ÚDRŽBA  

 
5.1 ZAPLAVENÍ ČERPADLA A SPUŠTĚNÍ 

Před prvním spuštěním čerpadla je nutno čerpadlo řádně zaplavit. Při použití sacího 

koše nebo filtru na výtlaku je třeba dbát na jejich čistotu. Zanesený výstupní filtr, sací koš 

nebo trvale uzavřený ventil na sacím nebo výtlačném potrubí může způsobit poškození 

čerpadla. 

Čerpadla jsou znovunasávací, to však neznamená, že mohou být v provozu bez 

kapaliny („na sucho“), aniž by došlo k jejich poškození. Pokud nejsou instalována pod úrovní 

hladiny, musí se před prvním spuštění naplnit těleso čerpadla a sací potrubí čerpanou 

kapalinou. Když je těleso čerpadla plné kapaliny, následuje znovunasátí automaticky 

v průběhu 1-5 minut. Doba je závislá na množství vzduchu v sacím potrubí. Automatický 

znovunasávací systém umožňuje čerpadlu, aby si znovu nasávalo i v případě, že sací potrubí 

odpovídající dimenze obsahuje v délce cca 1 m vzduch. 

 UPOZORNĚNÍ !       

Pokud nedojde k nasátí do 5 minut, je nutné čerpadlo vypnout a znovu spustit až 

po jeho zaplavení.  

Pokud by bylo sací vedení zvláště dlouhé nebo pokud by mělo složitou geometrii, 

musí se překontrolovat, zda je absolutní tlak na nasávání dostačující (viz křivku NPSH). 
 

Ohebné potrubí (hadice) 

Když je čerpadlo instalováno pod úrovní hladiny: 

• Ponořte konec výtlačné hadice do nádrže 

• Otevřete výtlačný ventil 

• Otevřete sací ventil, pokud je namontován 

• Zkontrolujte, že kapalina natekla do skříně čerpadla 

• Zapněte čerpadlo: kapalina by měla okamžitě vytrysknout z výtlačné hadice 

 

Když čerpadlo není pod úrovní hladiny: 

• Ponořte konec výtlačné hadice do nádrže 

• Otevřete výtlačný ventil 

• Otevřete sací ventil, pokud je namontován 

• Naplňte úplně skříň čerpadla a také sací hadici 

• Zapněte čerpadlo: kapalina by měla okamžitě vytrysknout. Pokud sací potrubí 

obsahuje vzduch, musí k nasátí dojít do 5 minut. Pokud se tak nestane, čerpadlo 

vypněte a znovu zaplňte kapalinou. 

• Pokud se tak nestane, čerpadlo vypněte a opakujte operaci znovu  

   

Pevné potrubí 

• Ventil namontovaný na sací trubce musí být vždy plně otevřený, aby se zabránilo 

poškození skříně čerpadla kavitací  

• Otevřete ventil na výtlaku 

•     Spusťte motor čerpadla 
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VAROVÁNÍ! 

  Čerpadlo používejte pouze pro čerpání kapalin, které nenapadají materiál 

čerpadla. V případě, že si nejste jistí chemickou odolností, kontaktujte výrobce nebo 

dodavatele čerpadla. 

  Čerpadlo v základním provedení nesmí být použito pro čerpání hořlavých 

kapalin ani v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

 
5.2  ÚDRŽBA 

 

 VAROVÁNÍ! 

 

 Před započetím údržby odpojte čerpadlo od sítě, uzavřete sání a výtlak nebo 

vytáhněte hadice z vany. Proveďte odtlakování čerpadla. Při této činnosti dbejte zvýšené 

opatrnosti a dodržujte bezpečnostní předpisy platné pro práci s agresivními kapalinami. 

Oblečte si doporučené ochranné pomůcky pro styk s chemikáliemi V případě přímého 

styku s chemikáliemi se řiďte bezpečnostními instrukcemi (které vydává výrobce 

chemikálií). 

Před demontáží se přesvědčte, zda bylo čerpadlo odpojeno od elektrického přívodu 

a odpojeno od sacího a výtlačného potrubí. Potrubí lze od čerpadla odpojit pouze tehdy, 

je-li zamezeno úniku nebezpečných kapalin, potrubí jsou uzavřena a čerpadlo není pod 

tlakem. 

 

INTERVALY ÚDRŽBY 

 

Kontrolujte minimálně každých 6 měsíců opotřebení odstředivého kola a těsnění. V 

případě nadměrného opotřebení (viz. náčrtky) je nutno příslušné díly vyměnit. Používejte 

pouze originální náhradní díly! 

 

Udržujte motor čerpadla v čistotě (zvláště mřížky krytu ventilátoru). 

 

Nejméně každé dva dny: - čištění a proplach čerpadla (při čerpání krystalizujících roztoků) 

Každé 3 měsíce:  - oprašování ventilátoru a krytu elektromotoru 

                    - vizuální kontrola průsaků skříně čeropadla a připojovacích nátrubků 

Každých 6 měsíců: - čištění skříně čerpadla, kontrola těsnění a opotřebení čerpadla. 

Kontrolujte opotřebení čepu odstředivého kola (poz.6) a 

Rulonového kroužku odstředivého kola (poz.20), viz. obrázek a 

tabulka níže. 
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A

B C

 
 

 

Kontrolované velikosti A B C 

Model čerpadla 

M390 0.5 mm minimum 24,07 mm maximum 23,92 mm minimum 

 

 

PORUCHY A MOŽNÉ PŘÍČINY 

 

Pokud zaznamenáte průsak skříně čerpadla: 

• vyměňte ploché těsnění skříně čerpadla 

Když je čerpadlo hlučné nebo píská: 

• vyměňte kuličková ložiska čerpadla 

Dunivý hluk nebo čerpadlo nedodává očekávaný výkon: 

• zkontrolujte správný směr točení 

Kovový hluk: 

• zkontrolujte zda se ventilátor motoru neotírá o zadní kryt 

Přiváděná kapalina krystalizuje: 

• proplachujte a čištěte čerpadlo před každým odstavením, kontrolujte 

těsnění každé 3 měsíce. 

Různé čerpané kapaliny ve vašem čerpadle: 

• pečlivě propláchněte mezi každou změnou kapaliny.Zajistěte slučitelnost 

mezi kapalinou a materiálem skříně čerpadla nebo proplachovou  

kapalinou. 

Pokud je problém s nasátím čerpadla:    

• Nepřítomnost kapaliny ve skříni čerpadla 

• Přívod vzduchu do potrubí (chybný svár na pevném potrubí) 

• Povolené šrouby skříně čerpadla 

• Povolené nátrubky 

• Povolené spony sací hadice 

• Neodstraněné ochranné zátky 

• Výška sání příliš vysoká 

• Rozpojená magnetická spojka (příliš vysoká hustota kapaliny) 

• Přívod vzduchu do čerpadla v místě výstupu, může se vytvořit protitlak který 

brání naplnění čerpadla, například: kapalina obsažena v potrubí tvaru “U” 

brání naplnění, proto by měl být namontován odvzdušnovací ventil. 
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Když je průtok příliš nízký nebo žádný: 

• Zanesené sítko sání 

• Vrstva gumy z hadice vnikla do kola 

• Obežné kolo poškozeno nebo zablokováno 

• Směr chodu motoru obrácen 

• Ventily hydraulického obvodu částečně nebo úplně uzavřeny. 

 

DEMONTÁŽ ČERPADLA 
 

Potřebné nářadí:  

- Kulatinu ø40 k lícování mezikroužku rozvaděče 

- Nástrčný klíč č.7 

- SIEBEC přípravek k demontáži/montáži magnetické spojky (obj.č.1793) 

- Nástrčný klíč č.22 k demontáži/montáži magnetické spojky 

- Plochý šroubovák, kladivo, svěrák 

- Lepidlo na zajišťování šroubových spojů se střední pevností 
 

Demontáž tělesa čerpadla:  

- Demontujte těleso čerpadla (Poz. 11) odšroubováním 8 šroubů (Poz.  13-14-

15) 

- Vyjměte difuzor (Poz. 16) i s plochým těsněním (Poz. 17) 

- Vytlačte mezikroužek rozvaděče s těsněním (Poz. 18 - 19) z rozvaděče za 

použití kulatiny a paličky 

 

Demontáž oběžného kola a oddělovací mezistěny: 

- Vytáhněte oběžné kolo (Poz.  23) ven z uložení (je normální, že se odděluje 

vrchní část (Poz.21) od spodní části (Poz.22), jsou do sebe jednoduše 

zasunuty) 

- Pokud musíte vyměnit Rulonový kroužek odstředivého kola a nebo jeho 

těsnění (Poz.19,20), vytlačte Kroužek z jeho uložení ponocí šroubováku a 

kladiva. 

- Vytáhněte oddělovací mezistěnu (Poz. 8), s čepem, nosníkem mezistěny a s 

těsněním tělesa čerpadla (Poz. 12) 

- Odšroubujte 3 matice (Poz. 3) za použití klíče č.7 

- Vyjměte čep (Poz. 6) a ploché těsnění (Poz. 7) 

- Sejměte nosník mezistěny (Poz. 9) 

 

Demontáž magnetické spojky: 

- Sejměte kryt větráku (způsob záleží na modelu – pouhým tahem nebo 

odšroubováním; č. 1) a ventilátor samotný 

- Zajistěte konec hřídele při zadní části motoru ve svěráku 
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- Nejdříve odšroubujte matici M14x1.5 (Poz. 4) POZOR! Levotočivý závit! 

(povolovat proti směru hodinových ručiček)  

- Odšroubujte magnetickou spojku (č. 5) speciálním nástrojem (ref. 1793 pro 

M390) POZOR! Levotočivý závit! (povolovat  proti směru hodinových 

ručiček ) 

 

SESTAVENÍ ČERPADLA 

Ujistěte se, že jsou jednotlivé díly čisté a že těsnění jsou v pořádku.  

 

Montáž magnetické spojky: 

Našroubujte magnetickou spojku speciálním nářadím a nanesením lepidla na závit 

(závity jsou levotočivé) namontujte ventilátor elektromotoru a jeho kryt.  

 

Montáž oddělovací mezistěny a odstředivého kola: 

- Umístěte těsnění (Poz. 12) do drážky na oddělovací mezistěně (Poz. 8). 

Zvláštní pozornost věnujte tomu, abyste toto těsnění opět umístili naplocho a 

nezkroutili jej. 

- Sestavte oddělovací mezistěnu (Poz.8) s nosníkem ucpávky (Poz.9). 

- Nasuňte ploché těsnění (Poz. 7) na čep (Poz. 6). 

- Namontujte čep (Poz.6) do sestavy oddělovací mezistěny. 

- Našroubujte 3 matice (Poz.3) a zajistěte je lepidlem na závit. 

- Vložte sestavu oddělovací mezistěny (Poz. 8) do zadní příruby 

elektromotoru (Poz. 2)  

- Nasuňte oběžné kolo (Poz. 23) na čep (Poz. 6) 

 

Montáž tělesa čerpadla: 

- Umístěte mezikroužek rozvaděče (Poz. 18/19) do rozvaděče (Poz. 16) za 

použití kulatiny správného průměru. Kroužek musí být umístěn naleštěnou 

stranou naproti oběžnému kolu (keramický mezikroužek musí být vložen do 

rozvaděče naleštěnou stranou ven). 

- Do drážky rozvaděče (Poz. 16) vložte těsnění rozvaděče (Poz. 17). 

- Rozvaděč (Poz. 16) vložte do tělesa čerpadla (Poz. 11) (musí zapadnout do 

pojistné drážky). 

- Namontujte těleso čerpadla (Poz. 11) na sestavu oddělovcí mezistěny s 

odstředivým kolem  (Poz. 8)  a spojte vše se zadní přírubou 8 šrouby (Poz. 

13-14-15). 
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                                     NÁHRADNÍ DÍLY ČERPADLA  M390

MATERIÁL ČERPADLA                ►

MATERIÁL TĚSNĚNÍ                    ►

POPIS                                          ▼ ref. ref. ref. ref.

1 1 mot. M390 3,0 kW 230/400V 3ph 50-60Hz (unflanged)

2 1 zadní příruba

3 3 matice HM04

4 1 pojistná nerezová matice M14 x 1,5

5 1 magnetická spojka

1 keramický čep M390

1 PTFE/grafit čep M390

7 1 PTFE ploché těsnění  M390

8 1 oddělovací mezistěna M390 SI15967

9 1 nosník ucpávky M390

10 - -

11 1 těleso čerpadla M390 SI14616

12 1 těsnění tělesa čerpadla M390 SI14490*

13 8 nerezový šroub CM06-80

14 8 nerezová matice HM08

15 8 zajišťovací podložka

16 1 rozvaděč SI14533

17 1 těsnění rozvaděče SI14488*

18 1 mezikroužek pro rozvaděč kompletní

19 1 těsnící manžeta pro rozvaděč nebo oběžné kolo SI14537

20 1 Rulonový kroužek bez těsnící manžety pro oběžné kolo

21 1 oběžné kolo přední část SI16667

22 1 oběžné kolo zadní část lopatky / magnety SI17091

23 1 oběžné kolo pro M390 50Hz SI15962 SI15963 SI16666

24 1 vnitřní sací koš SI12901

25 4 nerezový šroub CHC M08-25

26 4 nerezová podložka Z08N

27 1 vstupní hadicový nátrubek SI12905

28 1 výstupní hadicový nátrubek SI12906

29 1 O-kroužek R40 pro vstup čerpadla SI08340*

30 1 O-kroužek R35 pro výstup čerpadla SI08335*

31 1 vstup s převlečnou maticí SI12930

32 1 výstup s převlečnou maticí SI12932

33 1 vstup s přírubou SI12931

34 1 výstup s přírubou SI12933

35 2 vypouštěcí kohout (volitelný) SI12987

36 2 O-kroužek R10 (pro volitelný vypouštěcí kohout) SI10110

37 1 těleso čerpadla se závitovým otvorem pro vypouštění

                 *k dispozici samostatně nebo jako součást sady, viz tabulka níže

                  M390 : sada 4 EPDM těsnění (těleso čerpadla, rozvaděč, připojení) ref. SI14638

                  M390 : sada 4 FPM těsnění (těleso čerpadla, rozvaděč, připojení) ref. SI14639

-

-

SI16034 -

SI15965 -

SIX042 -

SI16221

Poz. Ks

PP PVDF

EPDM PTFEFPM

-

SI14615 -

SI15844

-

SI16025 -

SI16023 -

SI15966

6
-

SI01753 -

SI14494 -

SI14491*

SI16174

-

-

SI14545 -

SI14489* -

SI14535 -

SI14536 -

-

-

SI15903

-

SIX044 -

SI13799 -

SIX260

-

SI14538

-

SI12916 -

-

SI12914 -

SI12743

-

SIX295

SI12730

SI15666 -

SI12917 -

SI12835 -

SI08310 -

-

SI10140*

SI12915 -

SIX023 -

SI12742 -

-

SI10135*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

6.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí ustanoveními zákoníku práce č.362//2007 

Sb., zákonem 309/2006 Sb. a vyhláškou 48/82 Sb., případně odpovídajícími národními 

předpisy. 

  Všichni pracovníci pověření obsluhou a údržbou zařízení musí být seznámeni s 

průvodní dokumentací v plném rozsahu a s bezpečnostními předpisy pro práci s 

chemikáliemi. Obsluha musí být prokazatelně poučena a musí být při práci vybavena 

ochranným oděvem a rukavicemi vhodnými pro práci s chemikáliemi a štítkem plexi. 

Údržbu el. zařízení stroje smí zajišťovat pouze osoby znalé s kvalifikací 

minimálně dle §6 vyhl. č.50/78 Sb. 

Během provozování zařízení je třeba pravidelně provádět revizi ve smyslu ČSN 

331500. 

 

  7. ZKOUŠKY VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ 

 

  U všech čerpadel jsou prováděny funkční zkoušky zahrnující kontrolu těsnosti, 

výkonu, tlaku a chodu čerpadla. 

 

8. PŘEJÍMÁNÍ, DODÁVÁNÍ, BALENÍ, DOPRAVA, 

SKLADOVÁNÍ  

 

8.1. PŘEJÍMÁNÍ 

  Každý výrobek přejímá OŘJ výrobního závodu dle platné technické dokumentace. Při 

přejímání se kontroluje: 

• balení a údaje na výrobku 

• kompletnost výrobku a jeho neporušenost 

• kompletnost návodu k používání 

 

 8.2. DODÁVÁNÍ 

  S každým čerpadlem se dodává návod k používání a záruční list. 

 

 8.3. BALENÍ 

  Čerpadla jsou dodávána zabalená po jednom kusu v papírových kartonech. 

 

 8.4. DOPRAVA 

  Doprava je zajišťována po dohodě s odběratelem. 
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8.5. SKLADOVÁNÍ 

  Pro skladování čerpadel platí ČSN 350000-1-1. Lze je skladovat pouze v suchých a 

čistých místnostech, kde teplota okolí neklesne pod  +5 C a nepřesáhne +30 C. 

 

 9. VÝKRESY, SCHÉMA ZAPOJENÍ 

  Součástí dokumentace jsou opozicované výkresy sestavy čerpadel a seznamy 

náhradních dílů. Schéma zapojení elektromotoru je umístěno ve svorkovnici elektromotoru. 

 Technické charakteristiky a výkresy mohou být změněny a modifikovány bez 

upozornění. 

  

10. SERVIS A OPRAVY ZAŘÍZENÍ 

 Zařízení dodává a servis zajišťuje: 

 WATEK s.r.o. 

 Jiřího Wolkera 852    tel.:   +420 569 720 533-4 

 584 01 Ledeč n/S     fax.:  +420 569 721 099 

 Czech Republic    E-mail: info@watek.cz 

 E-mail: servis@watek.cz  

 

 

11. ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ 

 

  S výjimkou dílů podléhajících běžnému opotřebení je min. 5 let. 

 

12. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

 

  Čerpadlo po skončení jeho životnosti, eventuelně vadné díly čerpadla je třeba 

likvidovat po separaci materiálů v souladu se Zákonem o odpadech. 

 

13. ZÁRUKA 

  Záruka pro čerpadla se poskytuje po dobu 2 let, s výjimkou těsnících skupin a 

opotřebitelných částí, u kterých je záruka 6 měsíců. Záruka se omezuje na výměnu nebo 

opravu dodaných zařízení. Ze záruky jsou vyloučeny případy, kdy nebudou dodrženy naše 

upozornění a podmínky provozu a použití. 

mailto:info@watek.cz
mailto:info@watek.cz


 21 

ZÁRUČNÍ LIST 

 

Výrobní číslo: 

  

Typ:       

 

Typ elektromotoru: 

 

 

Osvědčení o technické kontrole: 

 

 

Datum prodeje: 

 

 

Datum instalace a uvedení do provozu: 

 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

 Zařízení dodává a servis zajišťuje: 

WATEK s.r.o.       tel.: +420 569 720 533-4 

 Jiřího Wolkera 852       fax.: +420 569 721 099  

 584 01 Ledeč n/S      E-mail: info@watek.cz 

Czech Republic       E-mail: servis@watek.cz 

mailto:info@watek.cz
mailto:servis@watek.cz

