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Glosár

Čerpadlo

Stroj bez pohonu, komponentov alebo dielov
príslušenstva

Čerpadlový agregát

Kompletný čerpadlový agregát skladajúci sa z
čerpadla, pohonu, komponentov a dielov
príslušenstva

Hydraulika

Časť čerpadla, v ktorom sa rýchlostná energia
transformuje na tlakovú energiu

Odpadové vody

Vody pozostávajúce z kombinácie splaškovej
vody z domácností, priemyselných a výrobných
prevádzok, ako aj povrchové odtokové vody.

Ponorné motorové čerpadlo

Ponorné motorové čerpadlá sú zatopiteľné, nie
samonasávacie blokové agregáty. Normálne sú
čerpadlá počas prevádzky úplne ponorené.

Krátkodobo sa dajú použiť vo vynorenom stave
až po dosiahnutie minimálnej hladiny
dopravovaného média.

Spätné vzdutie

Spätné vytláčanie odpadových vôd z kanála do
pripojených potrubí systému na odvodnenie
pozemku.

Škody spôsobené kavitáciou

Zničenie materiálu na vnútorných dielcoch
čerpadla hromadiacimi sa bublinami pary

Úroveň spätného vzdutia

Najvyššia úroveň, po ktorú môže vystúpiť
spätne vytláčaná odpadová voda v
odvodňovacom zariadení.

 

Glosár
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1 Všeobecne

1.1 Zásady

Návod na obsluhu tvorí súčasť konštrukčných sérií a vyhotovení uvedených v krycom
liste. Návod na obsluhu popisuje odborné a bezpečné použitie vo všetkých
prevádzkových fázach.

Typový štítok uvádza typovú radu a konštrukčnú veľkosť, najdôležitejšie
prevádzkové údaje, číslo zákazky a číslo položky zákazky. Číslo zákazky a číslo
položky zákazky jednoznačne popisujú čerpadlo/čerpadlový agregát a slúžia na
identifikáciu pri všetkých ďalších obchodných operáciách.

Na zachovanie nárokov na záručné plnenie pri škodovej udalosti ste povinní
bezodkladne upovedomiť najbližší servis spoločnosti KSB.

1.2 Symbolika

Tabuľka 1: Použité symboly

Symbol Význam
✓ Predpoklad pre návod na úkon
⊳ Výzva na vykonanie úkonu pri bezpečnostných pokynoch
⇨ Výsledok úkonu
⇨ Krížové odkazy
1.

2.

Návod na úkon vo viacerých krokoch

Upozornenie
uvádza odporúčania a dôležité upozornenia pre manipuláciu s
produktom
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2 Bezpečnosť
Všetky upozornenia uvedené v tejto kapitole označujú nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika.

2.1 Označenie varovaní

Tabuľka 2: Znaky varovaní

Symbol Vysvetlenie

! NEBEZPEČENSTVO NEBEZPEČENSTVO
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

! VAROVANIE VAROVANIE
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo so stredným
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

POZOR POZOR
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo, ktorého
nerešpektovanie môže ohroziť stroj a jeho funkcie.
Všeobecné miesto ohrozenia
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá spôsobujúce smrť alebo zranenie.

Nebezpečné elektrické napätie
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá súvisiace s elektrickým napätím a poskytuje
informácie na ochranu pred elektrickým napätím.
Poškodenie stroja 
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
POZOR nebezpečenstvá ohrozujúce stroj a jeho funkciu.

2.2 Všeobecne

Návod na obsluhu obsahuje základné pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu,
ktorých dodržiavanie zaručí bezpečnú manipuláciu s čerpadlom a zároveň zabráni
vzniku zranení osôb a vecných škôd.

Musíte rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené vo všetkých kapitolách.

Pred montážou a uvedením do prevádzky si zodpovedný odborný personál/
prevádzkovateľ musí prečítať a úplne pochopiť návod na obsluhu.

Odborný personál musí mať obsah návodu na obsluhu neustále k dispozícii priamo na
mieste použitia.

Musíte rešpektovať pokyny umiestnené priamo na čerpadle a udržiavať ich v úplne
čitateľnom stave. Platí to napríklad pre:

▪ Šípku smeru otáčania,

▪ Označenie prípojok,

▪ Typový štítok.

Za dodržanie miestnych ustanovení nezohľadnených v návode na obsluhu zodpovedá
prevádzkovateľ.

2.3 Použitie podľa pokynov

Čerpadlo/čerpadlový agregát smú byť prevádzkované len v takých oblastiach
použitia, ktoré sú popísané v súvisiacich dokumentoch.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát prevádzkuje len v technicky bezchybnom stave.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát neprevádzkuje v čiastočne zmontovanom stave.

▪ Čerpadlo smie dopravovať len médiá popísané v liste technických údajov alebo v
dokumentácii príslušného vyhotovenia.

 

! NEBEZPEČENSTVO
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▪ Čerpadlo nikdy neprevádzkujte bez dopravovaného média.

▪ Rešpektujte údaje o minimálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie poškodeniam kvôli
prehriatiu, poškodeniam ložísk, ...)

▪ Rešpektujte údaje o maximálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie prehriatiu, poškodeniam
tesnení klzným krúžkom, kavitačným poškodeniam, poškodeniam ložísk, ...)

▪ Čerpadlo neškrťte na sacej strane (zamedzenie kavitačným poškodeniam).

▪ Iné spôsoby prevádzky, ak nie sú uvedené v liste technických údajov alebo v
dokumentácii, musia byť povolené výrobcom.

Eliminovanie predvídateľných chybných použití

▪ Nikdy neotvárajte uzatváracie mechanizmy na výtlačnej strane nad úroveň
prípustného rozsahu

– prekročenie maximálnych dopravovaných objemov uvedených v liste
technických údajov alebo v dokumentácii,

– možné kavitačné poškodenia.

▪ Nikdy neprekračujte prípustné medze použitia týkajúce sa tlaku, teploty atď.,
uvedené v liste technických údajov alebo v dokumentácii.

▪ Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny ako aj pokyny na vykonávanie úkonov
uvedené v tomto návode na obsluhu.

2.4 Kvalifikácia a školenie personálu

Personál musí preukázať primeranú kvalifikáciu na prepravu, montáž, obsluhu,
údržbu a kontrolu.

Rozsah zodpovednosti, kompetencie a kontrolu personálu pri preprave, montáži,
obsluhe, údržbe a kontrole musí presne stanoviť prevádzkovateľ.
Neznalosť personálu musí byť odstránená školeniami a inštruktážami vykonávanými
dostatočne vyškoleným odborným personálom. Školenia môže na základe poverenia
od výrobcu/dodávateľa v daných prípadoch vykonať aj prevádzkovateľ.
Školenia na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonávajte len pod dozorom
technického odborného personálu.

2.5 Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu

▪ Nerešpektovanie tohto návodu na obsluhu vedie k strate nárokov na záručné
plnenie a náhradu škôd.

▪ Nerešpektovanie môže spôsobiť napríklad nasledujúce ohrozenia:

– ohrozenie osôb elektrickými, tepelnými, mechanickými a chemickými
vplyvmi, ako aj explóziami,

– zlyhanie dôležitých funkcií produktu,

– zlyhanie predpísaných metód na údržbu a ošetrovanie,

– ohrozenie životného prostredia spôsobené únikom nebezpečných látok.

2.6 Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť
Okrem bezpečnostných pokynov, ako aj použitia podľa pokynov uvedených v tomto
návode, platia nasledujúce bezpečnostné predpisy:

▪ Predpisy o bezpečnosti práce, bezpečnostné a prevádzkové predpisy,

▪ Predpisy na ochranu proti explózii,

▪ Bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s nebezpečnými látkami,

▪ Platné normy a zákony.
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2.7 Bezpečnostné upozornenia pre obsluhu/prevádzkovateľa
▪ Na mieste používania namontujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom

horúcich, studených a pohyblivých častí a skontrolujte ich funkciu.

▪ Neodstraňujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom počas prevádzky.

▪ Poskytnite personálu ochranný výstroj, ktorý sa musí následne používať.
▪ Úniky (napr. na tesnení hriadeľa) nebezpečných dopravovaných médií (napr.

výbušných, jedovatých, horúcich) spôsobené netesnosťou musia byť odvedené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ani životného prostredia. V tomto zmysle
dodržte platné zákonné ustanovenia.

▪ Vylúčte ohrozenie elektrickou energiou (podrobnosti k tomu nájdete v
špecifických národných predpisoch a/alebo predpisoch miestneho dodávateľa
elektrickej energie).

▪ Ak pri vypnutí čerpadla nehrozí žiadne zvýšenie potenciálneho nebezpečenstva,
osaďte pri inštalácii čerpadlového agregátu do bezprostrednej blízkosti čerpadla/
čerpadlového agregátu riadiaci prvok na NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.

▪ Zabráňte prístupu nepovolaných osôb (napr. detí) k zariadeniu.

2.8 Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne
práce

▪ Prestavby alebo zmeny čerpadla sú prípustné len na základe súhlasu výrobcu.

▪ Používajte výhradne originálne diely alebo diely schválené výrobcom. Pri
používaní iných dielov môže dôjsť k zániku záruky za následky vyplývajúce z
takéhoto konania.

▪ Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné
a montážne práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným
personálom, ktorý bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na
obsluhu.

▪ Práce vykonávajte len na odstavenom čerpadle/čerpadlovom agregáte.

▪ Teplota telesa čerpadla sa musí vyrovnať na teplotu okolia.

▪ Teleso čerpadla musí byť bez tlaku a vyprázdnené.

▪ Bezpodmienečne dodržiavajte postupy na vyradenie čerpadlového agregátu z
prevádzky popísané v návode na obsluhu. (⇨ Kapitola 6.3 Strana 18)

▪ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
▪ Bezprostredne po ukončení prác znovu namontujte, resp. sfunkčnite všetky

bezpečnostné a ochranné zariadenia. Pred opätovným uvedením do prevádzky
dodržiavajte body určené pre uvedenie do prevádzky.

2.9 Neprípustné spôsoby prevádzky

Nikdy neprevádzkujte čerpadlo/čerpadlový agregát mimo medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov, ako aj v návode na obsluhu.

Prevádzková bezpečnosť dodaného čerpadla/čerpadlového agregátu je zaručená iba
pri používaní podľa pokynov.(⇨ Kapitola 2.3 Strana 7)
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3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia

3.1 Kontrola dodávaného stavu

1. Pri odovzdávaní tovaru skontrolujte každú baliacu jednotku, či nie je
poškodená.

2. Pri škodách vzniknutých pri preprave stanovte presnú škodu, zdokumentujte ju
a obratom ju písomne oznámte spoločnosti KSB, resp. dodávateľovi alebo
poisťovni.

3.2 Preprava

POZOR
Neodborné prepravovanie čerpadla
Poškodenie čerpadla!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát zdvíhajte a prepravujte len za príslušné držadlo.

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát nikdy nezdvíhajte a neprepravujte za plavákový
spínač (len pri type SE) ani za elektrické prívodné vedenie.

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát nikdy nevystavujte nárazom ani nenechajte
spadnúť.

3.3 Uskladnenie/konzervovanie

POZOR
Poškodenie mrazom, vlhkosťou, nečistotami, žiarením UV alebo škodcami pri
skladovaní
Korózia/znečistenie čerpadla!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát skladujte v suchom, tmavom priestore chránenom
pred slnečným žiarením a mrazom, podľa možnosti pri konštantnej vlhkosti
vzduchu.

Čerpadlo/čerpadlový agregát skladujte v suchej a tmavej miestnosti chránenej proti
pôsobeniu slnečného žiarenia a mrazu. Je to dostatočné aj z hľadiska konzervácie.

3.4 Likvidácia

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.

▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.

1. Demontujte čerpadlo/čerpadlový agregát.
Pri demontáži zachyťte tuky a mazacie kvapaliny.

2. Vyseparujte materiály čerpadla, napr. na:
- kovy
- plasty
- elektronický odpad
- tuky a mazacie kvapaliny

3. Likvidáciu vykonajte podľa miestnych predpisov, resp. zariadenie odovzdajte na
regulovanú likvidáciu.
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4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu

4.1 Všeobecný popis
Normálne vyhotovenie

POZOR
Nevhodné dopravované médiá
Poškodenie čerpadla!

▷ Nikdy nedopravujte korózne, horľavé ani výbušné kvapaliny.

▷ Nikdy nedopravujte odpadové vody s fekáliami.

▷ Zákaz používania v potravinárstve.

▪ Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu
Čerpadlo na dopravu presakujúcej vody

Čerpadlo na dopravu chemicky neutrálnych, mierne znečistených odpadových vôd,
ako aj na dopravu vody na čistiace účely.

Tabuľka 3: Zrnitosti pre mierne znečistenú odpadovú vodu

Typový rad Max. veľkosť zrna
[mm]

Ama-Drainer N 301/302/303 10
Ama-Drainer N 358 35

Vyhotovenie C

Vhodné dopravované média sú uvedené vyššie, ale navyše:

▪ Morská voda

4.2 Názov
Príklad: Ama-Drainer N 302 SE/NE/C

Tabuľka 4: Vysvetlivky k názvu

Skratka Hodnota
Ama-Drainer N 302 Typová rada
S s plavákovým spínačom
N bez plavákového spínača
E Verzia motora, napr. E = jednofázový striedavý motor
C Variant pre agresívnu vodu

4.3 Typový štítok

Ama®-Drainer N 301 SE

Hmax = 6.7 m
Classe F IP 68 T50 °C

2011

S-1101

39300070MADE IN FRANCE

230 V~. 50 Hz 1.9 A     430 W
Qmax = 10 m3/h

2 m

KSB SAS
F-59 320 Sequedin1

2

4
3

5

9
8

10

6

7

Obr. 1: Výrobný štítok (príklad)

1 Typová rada, konštrukčná
veľkosť

2 Menovité napätie/frekvencia

3 Maximálna dopravná výška 4 Tepelná trieda izolácie vinutia
5 Druh krytia 6 maximálna teplota dopravovaného

média a okolia
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7 maximálna hĺbka ponoru 8 maximálne dopravované množstvo
9 Menovitý výkon 10 Sériové číslo

Kľúč k sériovému číslu

S = séria, 11 = rok výroby 2011, 01 = 1. kalendárny týždeň

4.4 Konštrukčné usporiadanie
Konštrukcia

Všetky dielce prichádzajúce do styku s dopravovaným médiom sú vyrobené z
nehrdzavejúcich materiálov.

▪ Vertikálna montáž
▪ Jednostupňové

▪ Spĺňa požiadavky podľa EN 12050-2

Motor

▪ Jednofázový striedavý motor

▪ Chladené dopravovaným médiom

▪ Tepelná ochrana motora s automatickým opätovným zapnutím

▪ Uzemnené prívodné vedenie

Teleso čerpadla

▪ Teleso s prstencovým priestorom

Tvar obežného kolesa

▪ S voľným obežným kolesom

Uloženie

▪ Uloženia sú zapuzdrené a namazané trvanlivým tukom

4.5 Konštrukcia a princíp činnosti

1

3
4

5

2

6
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Obr. 2: Rez
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1 Výtlačné hrdlo
alternatívne: s hadicovou
prípojkou

2 Nosič ložiska

3 Valivé ložisko 4 Hriadeľ
5 Valivé ložisko 6 Tesnenie hriadeľa
7 Obežné koleso 8 Otvor, noha

Čerpadlo je vyhotovené s axiálnym vstupom prúdenia a výstupom prúdenia
rovnobežným s osou smerom nahor (výstup prúdenia vodorovne, kolmo na os pri
modeli Ama-Drainer N 358). Hydraulika je vyhotovená so spoločným uložením a je
spojená s motorom hriadeľovou spojkou.

Dopravované médium vstupuje do čerpadla cez otvor na nohe (8) a je akcelerované
rotujúcim obežným kolesom (7) smerom von. V rámci obrysu telesa čerpadla sa
rýchlostná energia dopravovaného média transformuje na tlakovú energiu a
dopravované médium je vedené k výtlačnému hrdlu (1), cez ktoré opúšťa čerpadlo.
Hydraulika je na výtlačnej strane obežného kolesa obmedzená stenou telesa, cez
ktorú je vedený hriadeľ (4). Priechod hriadeľa cez kryt je voči okoliu utesnený
tesnením hriadeľa (6). Hriadeľ je uložený vo valivých ložiskách (3 a 5), ktoré sú upnuté
konzolou ložiska (2). Konzola ložiska je spojená s telesom čerpadla a/alebo krytom
telesa.

Čerpadlo je utesnené tromi za sebou usporiadanými tesneniami hriadeľa, ktoré sú
nezávislé od smeru otáčania.
Komora mazacej kvapaliny medzi tesneniami slúži na chladenie a mazanie tesnení
hriadeľa.

4.6 Rozsah dodávky

V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce položky:

▪ Čerpadlový agregát

▪ Spätný ventil

▪ Pripojovacia presuvná matica s vnútorným závitom

▪ Aretačný kotúč pre plavák

▪ Kábel

Ďalšie potrebné (špeciálne) príslušenstvo si môžete objednať u predajcu.

Vyhotovenie

Princíp činnosti

Utesnenie

 

Špeciálne príslušenstvo
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5 Inštalácia/montáž

5.1 Bezpečnostné predpisy

NEBEZPEČENSTVO

Nedostatočné elektrické zariadenie
Smrteľné nebezpečenstvo!

▷ Elektrické zariadenie musí zodpovedať konštrukčným ustanoveniam podľa VDE
100 (t. z. zásuvky s uzemňovacími svorkami).

▷ Elektrická sieť musí byť vybavená ochranným zariadením proti zvodovému
prúdu s max. 30 mA.

▷ Elektrické pripojenie smie vykonávať len odborný elektrikár.

▷ Používajte iba zástrčku a sieťový kábel, ktoré boli dodané s čerpadlom.

NEBEZPEČENSTVO

Použitie v exteriéri
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!

▷ Predlžovacie káble musia kvalitou zodpovedať káblu dodanému s čerpadlom
(dĺžka kábla 10 metrov).

▷ Elektrické prípojky nevystavujte pôsobeniu vlhkosti.

NEBEZPEČENSTVO

Trvalá prevádzka v plaveckých bazénoch, záhradných jazierkach a podobne
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!

▷ Počas prevádzky čerpadla sa vo vode nesmú zdržiavať žiadne osoby.

▷ Čerpadlo používajte len na vyprázdňovanie plaveckých bazénov, záhradných
jazierok a pod (použitie ako napr. cirkulačného čerpadla je zakázané).

5.2 Kontrola pred začiatkom inštalácie

Pred inštaláciou skontrolujte nasledujúce body:

▪ Čerpadlový agregát je podľa údajov na typovom štítku vhodný na použitie v
danej elektrickej sieti.

▪ Médium, ktoré sa má dopravovať, zodpovedá povoleným dopravovaným
médiám.

▪ Sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.

5.3 Montáž spätnej klapky a objímky (ak sú dodané voľne)

Ama-Drainer N 301/302/303 Ama-Drainer N 358

1

3

4

52
6

1

Obr. 3: Montáž spätnej klapky a objímky
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1 Výtlačné hrdlo 2 Objímka 1 1/4"
3 Spätná klapka 4 Hadicová prípojka 1 1/2“
5 Nasávací ventil 6 Uzatváracia skrutka

1. Pripojte spätnú klapku na výtlačné hrdlo.
Pri Ama-Drainer N 301/302/303: Klapka spätnej klapky sa musí otvárať nahor.
Pri Ama-Drainer N 358: Klapka spätnej klapky sa musí otvárať nadol.

2. Naskrutkujte objímku s dlhým závitom a pevne ju dotiahnite.

5.4 Nastavenie ovládania zapínania

Obr. 4: Spínacie výšky

b Bod vypnutia c Bod zapnutia

Typový rad Výrobné nastavenie Medzné hodnoty1)

Bod vypnutia b2)

[mm]
Bod zapnutia c2)

[mm]
Bod vypnutia b

[mm]
Bod zapnutia c2)

[mm]
Ama-Drainer N 301 SE 70 145 295 375
Ama-Drainer N 302 SE 110 200 315 420
Ama-Drainer N 303 SE 110 200 315 420
Ama-Drainer N 358 SE 110 230 395 540

V ručnom režime nesmie hodnota b nikdy klesnúť pod nasledujúce hodnoty:

▪ Ama-Drainer N 301/302/303: 15 mm

▪ Ama-Drainer N 358: 37 mm

 

 

1) Maximálne hodnoty
2) Minimálne hodnoty pre automatickú prevádzku
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Obr. 5: Nastavenie ovládania zapínania

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku.

2. Skrutkovačom upevnite skrutku na plaváku.
Skrutku neotáčajte.

3. Potlačte plavák nahor alebo nadol a nastavte tak požadovaný bod zapnutia.

4. Odložte skrutkovač.

5. Na kontrolu bodu zapnutia pohýbte plavákom nahor a nadol. Pri každom
zdvihnutí budete počuť v bode zapnutia zopnutie kontaktu (cvaknutie!).

6. Čerpadlo znovu pripojte do elektrickej siete.

5.5 Potrubia

5.5.1 Napojenie potrubia (stabilná inštalácia – dĺžka kábla 3 metre)

UPOZORNENIE
Najvyšší bod výtlačného potrubia sa musí nachádzať nad úrovňou spätného vzdutia
(spravidla úroveň cesty), aby sa vylúčilo spätné vzdutie z kanála.

Ama-Drainer N 301/302/303

1. Čerpadlo a potrubie pripojte na závit G 1 ¼ výtlačného hrdla. Použite potrubie
s vnútorným priemerom 32 milimetrov.

Ama-Drainer N 358

1. Čerpadlo a potrubie pripojte na tangenciálne výtlačné hrdlo nasávacieho veka
so závitom G 1 ½. Použite potrubie s vnútorným priemerom 40 milimetrov.

5.5.2 Napojenie potrubia (prenosná inštalácia – dĺžka kábla 10 metrov)

Ama-Drainer N 301/302/303

1. Na čerpadlový agregát môžete pripojiť hadicu s vnútorným priemerom 30 mm.
Na tento účel naskrutkujte do objímky so závitom spojovací kus G 1 ¼ (pozrite
si príslušenstvo „Súprava odtokovej hadice A 25 B“).
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2. Hadicu upevnite hadicovou spojkou.

Ama-Drainer N 358

1. Naskrutkujte hadicovú prípojku G 1 ½“ pre hadicu s vnútorným priemerom 40
milimetrov (alternatívne je k dispozícii koleno)

2. Hadicu upevnite hadicovou spojkou.

5.6 Inštalácia čerpadlového agregátu

c

b

E

h

Obr. 6: Inštalačné rozmery

c Bod zapnutia b Bod vypnutia

Tabuľka 5: Odporúčané montážne rozmery

Typový rad E
[mm]

h
[mm]

Ama-Drainer N 301 400 × 400 400
Ama-Drainer N 302/303 400 × 400 500
Ama-Drainer N 358 SE 400 × 450 550

1. Pri preprave a zdvíhaní čerpadla rešpektujte príslušné pokyny.(⇨ Kapitola 3.2
Strana 10)

2. V prípade potreby zaveste čerpadlo lanom upevneným na držadle.

3. Postavte čerpadlo na pevný podklad.
Odporúčané montážne rozmery 400 × 400 mm (400 × 450 mm pri Ama-Drainer
N 358)

4. Plavák sa musí pohybovať bez obmedzení.

5.7 Elektrické pripojenie

Zastrčte zástrčku do zásuvky.

Čerpadlo sa zapína a vypína automaticky.
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6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky

6.1 Zapnutie/vypnutie

Automatické ovládanie čerpadla zapne čerpadlo, keď plavák dosiahne hladinu „A“ a
vypne čerpadlo, keď sa dosiahne hladina „B“. (⇨ Kapitola 5.6 Strana 17)

6.2 Medze prevádzkového rozsahu

Tabuľka 6: Prevádzkové medze

Parameter Ama-Drainer N 301 Ama-Drainer N 302 Ama-Drainer N 303 Ama-Drainer N 358
Dopravná výška Max. 6,5 m Max. 10 m Max. 12,5 m Max. 8,5 m
Objemový prietok Max. 10 m3/h Max. 12 m3/h Max. 14 m3/h Max. 16,5 m3/h
Hĺbka ponorenia Max. 2 m Max. 2 m Max. 2 m Max. 2 m
Napätie/frekvencia 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Nábehový prúd 4,1 A 9,5 A 11,5 A 9,5 A
Max. teplota, trvalo 0 až 50 °C 0 až 50 °C 0 až 50 °C 0 až 35 °C
Veľkosť zrna
(max. priemer)

10 mm 10 mm 10 mm 35 mm

Zvyšková hladina vody
(typ NE pri ručnej
prevádzke)

Min. 15 mm Min. 15 mm Min. 15 mm Min. 37 mm

Príkon Max. 430 W Max. 750 W Max. 1 050 W Max. 850 W
Druh krytia IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Prívod  H07RN8-F 3 × 12 H07RN8-F 3 × 12 H07RN8-F 3 × 12 H07RN8-F 3 × 12

Typ SE H05RN8-F 3 × 0,752 H05RN8-F 3 × 0,752 H05RN8-F 3 × 0,752 -
Frekvencia zapínania 
[zapnutia/hodinu]

Maximálne 30

6.3 Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie

6.3.1 Opatrenia na vyradenie z prevádzky

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku.

2. Po dostatočne dlhom vychladnutí (minimálne 10 minút) vytiahnite čerpadlo zo
šachty/nádrže.

3. Odpojte čerpadlo a potrubie na výtlačnej strane.

4. Odskrutkujte prípojnú objímku z výtlačného hrdla a odstráňte spätný ventil.

5. Vyčistite čerpadlo a prídavné diely pod prúdom vody.
- Nasmerujte prúd vody do výtlačného hrdla
- Pri Ama-Drainer N 358: Odskrutkujte zátku odvzdušňovacieho a čistiaceho
systému, vyberte spätnú klapku a nasmerujte prúd vody do otvoru.

6. Nechajte všetky dielce odkvapkať.
7. Znovu namontujte prípojnú objímku a spätný ventil. Rešpektujte pri tom

poradie montáže.

8. Čerpadlo uskladnite vo zvislej polohe v suchej a tmavej miestnosti chránenej
proti mrazu.

UPOZORNENIE
Nie sú potrebné žiadne špeciálne konzervačné opatrenia.

6.4 Opätovné uvedenie do prevádzky
(⇨ Kapitola 5 Strana 14)
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7 Údržba/ošetrovanie

7.1 Bezpečnostné predpisy

NEBEZPEČENSTVO

Neprerušené napájanie prúdom
Smrteľné nebezpečenstvo!

▷ Vytiahnite elektrickú zástrčku a zabezpečte ju proti náhodnému zapojeniu.

NEBEZPEČENSTVO

Práce vykonávané na čerpadle nekvalifikovaným personálom
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!

▷ Prestavby a demontáž dielcov čerpadla smie vykonávať len schválený personál

VAROVANIE
Nedostatočná stabilita
Pomliaždenie rúk a nôh!

▷ Pri montáži/demontáži zabezpečte čerpadlo/čerpadlový agregát/diely čerpadla
proti preklopeniu alebo spadnutiu.

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie životného prostredia a osôb!

▷ Pred všetkými údržbovými a montážnymi prácami vyčistite čerpadlo.

▷ Zabráňte kontaktu s dopravovaným médiom.

7.2 Údržba/inšpekcia

Čerpadlo je prakticky bezúdržbové.

Čistenie, ako aj kontrolu stavu čerpadla a prívodu stačí vykonať raz ročne.

7.3 Vypustenie/vyčistenie

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.

▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.

Čerpadlo sa po vybratí z dopravovaného média vypustí automaticky.

7.4 Demontáž/montáž čerpadlového agregátu

7.4.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy

Demontáž/montáž smie vykonávať len schválený odborný personál.
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UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou sú vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB alebo autorizované servisy. Kontaktné adresy nájdete v
priloženom adresári: „Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke
„www.ksb.com/contact“.

7.4.2 Montáž čerpadla do zariadenia na odčerpávanie odpadovej vody Ama-
Drainer-Box 021/zámena Ama-Drainer 301 SE za Ama-Drainer N 301 SE

UPOZORNENIE
Pri Ama-Drainer-Box 021/C pre agresívnu odpadovú vodu nie je možná montáž
sériového čerpadla Ama-Drainer N 301 SE/NE/C. Ako náhradné čerpadlo je potrebný
špeciálny čerpadlový agregát z programu náhradných dielov spoločnosti KSB.

UPOZORNENIE
Navyše zohľadnite aj návod na obsluhu pre Ama-Drainer-Box 021.

Tabuľka 7: Medzné hodnoty pre polohy plaváka

Vyhotovenie Bod vypnutia b
[mm]

Bod zapnutia c
[mm]

Normálne vyhotovenie ~ 50 ~ 190
Prípojka na sprchu ~ 50 ~ 95

✓ Zariadenie na odčerpávanie odpadovej vody je odpojené od elektrickej siete.

✓ Veko nádrže je demontované.

1. Odstráňte pôvodné čerpadlo (Ama-Drainer 301 SE) z nádrže zariadenia.

2. Demontujte držadlo 576 z nového čerpadla (Ama-Drainer N 301 SE).
(Držadlo si odložte pre potreby reklamácie, pretože sa na ňom nachádza typový
štítok.)

Obr. 7: Vytiahnutie spínacej automatiky

3. Vytiahnite spínaciu automatiku 79-1.1 z upevnenia výtlačného telesa 107
(pozrite si obrázok „Vytiahnutie spínacej automatiky“).

 

 

7 Údržba/ošetrovanie

 

20 z 28 Ama-Drainer N 301/302/303/358

https://shop.ksb.com/esales/contactfinder/contact.jsp?language=en&country=_C


1

Obr. 8: Odstránenie plechového pásika

1 Plechový pásik

4. Odstráňte plechový pásik a zatlačte spínaciu automatiku do upevnenia (pozrite
si obrázok „Odstránenie plechového pásika“).

5. Nastavenie ovládania zapínania (⇨ Kapitola 5.4 Strana 15). Rešpektujte údaje v
tabuľke „Medzné hodnoty pre polohy plaváka“.

POZOR
Neodborná montáž
Plavákový spínač sedí na telese, vypínací bod čerpadla sa nedosiahne!

▷ Do prípojky na sprchu musíte medzi polystyrénový plavák a tiahlo osadiť 2
rozperné krúžky 411 (6/16 x 26, CR).

1

2 3 4

Obr. 9: Osadenie rozperných krúžkov na plaváku

1 Tiahlo 2 Rozperný krúžok
3 Polystyrénový plavák 4 Rozperný krúžok

6. Do prípojky na sprchu osaďte medzi polystyrénový plavák a tiahlo 2 rozperné
krúžky 411 (6/16 x 26, CR).

7. Vložte nové čerpadlo do nádrže a zaistite ho v určenej poistke proti pretočeniu.

8. Pripojte výtlačné potrubie.

27
 m

m

Obr. 10: Skrátenie hrdla

9. Skráťte hrdlo na vnútornej strane veka nádrže na 27 mm.

10. Skontrolujte spínacie body (⇨ Kapitola 5.4 Strana 15) a namontujte veko.

11. Vykonajte skúšobný chod po dobu niekoľkých spínacích cyklov.
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7.5 Odporúčaná zásoba náhradných dielcov

Nie je potrebná žiadna skladová zásoba náhradných dielov.
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8 Poruchy: Príčiny a ich odstraňovanie

VAROVANIE
Neodborné práce pri odstraňovaní porúch na čerpadle/čerpadlovom agregáte
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Pri prácach počas odstraňovania porúch na čerpadle/čerpadlovom agregáte
dodržiavajte príslušné pokyny podľa tohto návodu na obsluhu, resp. podľa
dokumentácie od výrobcu príslušenstva.

Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú popísané v nasledujúcej tabuľke, je potrebná
konzultácia so zákazníckym servisom spoločnosti KSB.

Tabuľka 8: Pomôcka pri odstraňovaní porúch

Poruchy Príčiny Odstránenie3)

Čerpadlo pracuje, ale
nedopravuje vôbec alebo len
minimálne

Hydraulika je upchatá nečistotami. Vyčistite hydrauliku prúdom vody. (⇨
Kapitola 6.3 Strana 18)

Je zatvorené výtlačné potrubie. Otvorte príslušenstvo namontované na
výtlačnom potrubí.

Spätný ventil je vzhľadom na smer
prietoku namontovaný opačne alebo je
upchatý.

Zopakujte montáž v správnom poradí (⇨
Kapitola 9.1 Strana 24) alebo vyčistite
spätný ventil

Čerpadlo nepracuje alebo
pracuje len krátko

Tepelná ochrana motora vypína
čerpadlo kvôli nasledovným dôvodom:

 

1) prehriatie čerpadla Skontrolujte teplotu dopravovaného
média.

2) chod čerpadla nasucho Skontrolujte minimálnu hladinu
dopravovaného média.

Prerušené napájanie prúdom Skontrolujte elektrickú inštaláciu.

 

 

3) Pred odstránením porúch dielov pod tlakom musíte z čerpadla uvoľniť tlak. Odpojte čerpadlo od napájania prúdom a
nechajte ho vychladnúť.

8 Poruchy: Príčiny a ich odstraňovanie

 

Ama-Drainer N 301/302/303/358 23 z 28



9 Súvisiace podklady

9.1 Explodovaný výkres so súpisom jednotlivých dielov
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Obr. 11: Explodovaný výkres Ama-Drainer N
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Tabuľka 9: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu
101 Teleso čerpadla
107 Výtlačné teleso
230 Obežné koleso
550 Aretačný kotúč pre plavák
576 Rukoväť
747 Spätná klapka a čistiaci otvor
79-1.1 Spínacia automatika (vonkajšia)
800 Motor
824 Kábel
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10 Vyhlásenie o zhode ES
 

Výrobca: KSB S.A.S.
128, rue Carnot,

59320 Sequedin/Lille (Francúzsko)

 

Výrobca týmto vyhlasuje, že produkt:

 

Ama-Drainer N 301/302/303/358
Sériové číslo: S 1001 – S 1452

▪ zodpovedá všetkým ustanoveniam podľa nasledujúcich smerníc v aktuálne platnom znení:

– Čerpadlový agregát: smernica 2006/42/ES „Stroje“

– Čerpadlový agregát: smernica 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“

Výrobca ďalej vyhlasuje, že:

▪ boli použité nasledujúce harmonizované medzinárodné normy:

– ISO 12100,

– EN 809/A1,

– EN 60034-1, EN 60034-5/A1,

– EN 60335-1/A1, EN 60335-2-41.

Splnomocnenec pre zostavenie technických podkladov:
 Martial Smis

Riaditeľ konštrukcie
KSB S.A.S.
128, rue Carnot,
59320 Sequedin/Lille (Francúzsko)

Vyhlásenie o zhode ES bolo vystavené:

Frankenthal, 01.05.2012

Thomas Heng

Vedúci vývoja výrobkov Ponorné čerpadlá
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal
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KSB S.A.S.
128, rue Carnot • 59320 Sequedin/Lille (France)
B.P. 60095 • 59482 Haubourdin Cedex (France)
Tel. +33 3 2022-7000 • Fax +33 3 2022-7099
www.ksb.com

23
37

.8
1/

05
-S
K

 (
01
46
50
59

)


	Glosár
	Všeobecne
	Zásady
	Symbolika

	Bezpečnosť
	Označenie varovaní
	Všeobecne
	Použitie podľa pokynov
	Kvalifikácia a školenie personálu
	Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu
	Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť
	Bezpečnostné upozornenia pre obsluhu/prevádzkovateľa
	Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne práce
	Neprípustné spôsoby prevádzky

	Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia
	Kontrola dodávaného stavu
	Preprava
	Uskladnenie/konzervovanie
	Likvidácia

	Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
	Všeobecný popis
	Názov
	Typový štítok
	Konštrukčné usporiadanie
	Konštrukcia a princíp činnosti
	Rozsah dodávky

	Inštalácia/montáž
	Bezpečnostné predpisy
	Kontrola pred začiatkom inštalácie
	Montáž spätnej klapky a objímky (ak sú dodané voľne)
	Nastavenie ovládania zapínania
	Potrubia
	Napojenie potrubia (stabilná inštalácia – dĺžka kábla 3 metre)
	Napojenie potrubia (prenosná inštalácia – dĺžka kábla 10 metrov)

	Inštalácia čerpadlového agregátu
	Elektrické pripojenie

	Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
	Zapnutie/vypnutie
	Medze prevádzkového rozsahu
	Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie
	Opatrenia na vyradenie z prevádzky

	Opätovné uvedenie do prevádzky

	Údržba/ošetrovanie
	Bezpečnostné predpisy
	Údržba/inšpekcia
	Vypustenie/vyčistenie
	Demontáž/montáž čerpadlového agregátu
	Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy
	Montáž čerpadla do zariadenia na odčerpávanie odpadovej vody Ama-Drainer-Box 021/zámena Ama-Drainer 301 SE za Ama-Drainer N 301 SE

	Odporúčaná zásoba náhradných dielcov

	Poruchy: Príčiny a ich odstraňovanie
	Súvisiace podklady
	Explodovaný výkres so súpisom jednotlivých dielov

	Vyhlásenie o zhode ES
	Register hesiel



