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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

EN 12050-2

Európska norma pre zariadenia na
odčerpávanie odpadovej vody, ktoré odvádzajú
odpadovú vodu bez fekálií nachádzajúcu sa v
budovách a na pozemkoch pod úrovňou
spätného vzdutia. Ustanovuje všeobecné
požiadavky, ako aj princípy konštrukcie a
kontroly.

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.

Priamy nábeh

Pri malých výkonoch (spravidla do 4 kW) sa
trojfázový motor pripája priamo na sieťové
napätie elektromechanickou ochranou.

Spätné vzdutie

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

Stredné hodnoty hlučnosti

Očakávané emisie hluku, uvedené ako hladina
akustického tlaku LPA v dB(A).

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.

Vyhlásenie o nezávadnosti

Vyhlásenie o nezávadnosti je vyhlásenie
zákazníka v prípade odosielania výrobku späť
výrobcovi, že čerpadlo/čerpadlový agregát boli
riadne vypustené, takže diely, ktoré prišli do
kontaktu s dopravovaným médiom,
nepredstavujú žiadnu hrozbu pre životné
prostredie ani zdravie.

Výtlačné potrubie

Potrubie na prepravu splaškov cez spätnú
úroveň vzdutia do kanalizácie.
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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 konštrukčnú sériu a veľkosť a najdôležitejšie prevádzkové
údaje. Výrobné číslo/sériové číslo jednoznačne popisuje zariadenie a slúži na
identifikáciu pri všetkých ďalších obchodných operáciách.

Na zachovanie nárokov na záručné plnenie pri škodovej udalosti ste povinní
bezodkladne upovedomiť najbližší servis spoločnosti KSB. 
Stredné hodnoty hlučnosti. (⇨ Kapitola 4.7 Strana 15)

1.2 Montáž nekompletných strojov

Pri montáži nekompletných strojov dodaných spoločnosťou KSB ste povinní
rešpektovať príslušné podkapitoly v kapitole Údržba/ošetrovanie.

1.3 Cieľová skupina

Cieľovou skupinou tohto návodu na obsluhu je technicky vyškolený odborný
personál.(⇨ Kapitola 2.4 Strana 8)

1.4 Súvisiace dokumenty

Tabuľka 1: Prehľad súvisiacich dokumentov

Dokument Obsah
Dokumentácia subdodávateľov Návody na obsluhu a ďalšia dokumentácia k

príslušenstvu a integrovaným častiam stroja

Pri príslušenstve alebo integrovaných súčastiach stroja rešpektujte zodpovedajúcu
dokumentáciu od príslušného výrobcu.

1.5 Symbolika

Tabuľka 2: 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 3: 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 v súlade s určením

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.

Zamedzenie predvídateľným chybným použitiam

▪ 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 vykazovať primeranú kvalifikáciu pre montáž, obsluhu, údržbu a
inšpekciu.

Rozsah zodpovednosti, kompetencie a kontrolu personálu pri montáži, obsluhe,
údržbe a inšpekcii 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.

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.
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▪ 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 24)

▪ 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.(⇨ Kapitola 6.1 Strana 22)

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.
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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. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou zistite presné škody,
zdokumentujte a bezodkladne ich písomne ohláste spoločnosti KSB.

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 Odoslanie späť
1. Čerpadlo riadne vyprázdnite.

2. Vždy prepláchnite a vyčistite čerpadlo, predovšetkým pri škodlivých, horúcich
alebo iných rizikových dopravovaných médiách.

3. Ak boli dopravované médiá, ktorých zvyšky spôsobujú pri kontakte s vlhkosťou
vzduchu koróziu alebo sa pri kontakte s kyslíkom vznietia, musíte čerpadlový
agregát dodatočne zneutralizovať a prefúkať ho dosucha inertným plynom bez
obsahu vody.

4. K čerpadlu/čerpadlovému agregátu musí byť vždy pripojené kompletne
vyplnené osvedčenie o nezávadnosti.(⇨ Kapitola 11 Strana 47) 
Bezpodmienečne uveďte použité zabezpečovacie a dekontaminačné opatrenia.

UPOZORNENIE
V prípade potreby môžete vyhlásenie o nezávadnosti prevziať z internetu na
nasledujúcej adrese: www.ksb.com/certificate_of_decontamination
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3.5 Likvidácia

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé a/alebo horúce dopravované médiá
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovaciu kvapalinu, ako aj prípadnú zvyšnú
kvapalinu.

▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.

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 opis

VAROVANIE
Čerpanie neprípustných dopravovaných médií
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Do verejnej kanalizačnej siete vypúšťajte iba prípustné dopravované médiá.

▷ Skontrolujte vhodnosť materiálu čerpadiel/zariadení.

POZOR
Nevhodné dopravované médiá
Poškodenie čerpadla!

▷ Nikdy nedopravujte korózne, horľavé ani výbušné kvapaliny.

▷ Nikdy nedopravujte odpadovú vodu z toaliet a pisoárov.

▷ Zákaz používania v potravinárstve.

Normálne vyhotovenie

▪ Ponorné motorové čerpadlo
Čerpadlo na dopravu presakujúcej vody

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

Vyhotovenie C pre agresívnu vodu

Vhodné dopravované média sú uvedené vyššie, ale dodatočne:

▪ morská voda, resp. voda s obsahom soli,

▪ voda z plavární a brakická voda,

▪ agresívna odpadová voda.

Vyhotovenie R pre vodu s obsahom oleja/olejové emulzie

Vhodné dopravované média sú uvedené vyššie, ale dodatočne:

▪ olejové emulzie a rezné oleje,

▪ odpadová voda s obsahom oleja.

4.2 Názov
Príklad: Ama-Drainer 422 SD 10 K

Tabuľka 4: Vysvetlivky k názvu

Skratka Význam
Ama-Drainer Typová rada
A Materiálový variant Štandardné vyhotovenie
4 DN výtlačného hrdla ~4 cm (G 1 1/2), 5 = ~5 cm (G 2)
22 Výkon motora v kW x 10/22 = 2,2 kW
S s plavákom
D 3 ~ trojfázový motor
10 Priechod gule v mm/10 = 10 mm
K s chladiacim plášťom
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4.3 Typový štítok

Ama-Drainer A 507 SE/10 K            S-U

2-25 m3/h
11,6-3,2 m      IP 68
EN 12050-2

Made by KSB

220-240 V~         50 Hz          T 40 °C
1,26 kW          5,5 A               classe F

10 m

ZNI1448M01 065 695

Aktiengesellschaft
D-67225 Frankenthal1

2

5
4
3 8

7

10
9

6

11

12

Obr. 1: Typový štítok (príklad)

1 Typový rad, konštrukčná veľkosť 2 Menovité napätie
3 Menovitý výkon 4 Objemový prietok (Qmin./max.)
5 Dopravná výška (Hmin./max.) 6 Menovitá frekvencia
7 Sériové číslo 8 Maximálna teplota dopravovaného

média a okolia
9 Tepelná trieda izolácie vinutia 10 Maximálna hĺbka ponoru
11 Druh krytia 12 Princípy konštrukcie a kontroly

Kľúč pre sériové číslo

Kalendárny rok 2011 2012 2013 2014
1. Polrok S-Y S-A S-C S-E
2. Polrok S-Z S-B S-D S-F

4.4 Konštrukčné usporiadanie
Druh konštrukcie

▪ Plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo

▪ Blokový agregát

▪ Vertikálna montáž
▪ Jednostupňové

▪ Podľa EN 12050-2
▪ Vertikálne výtlačné hrdlo

Spôsoby inštalácie

▪ Stacionárna inštalácia

▪ Prenosná montáž

Pohon

▪ Jednofázový alebo trojfázový motor na striedavý prúd

▪ So zabudovaným teplotným spínačom

▪ Vinutie motora podľa IEC 60038

▪ Vyhotovenie motora podľa EN 60 043 T1/IEC 34-1

▪ Tepelná trieda F

▪ Priame zapnutie

▪ Druh krytia: IP 68 (trvale ponorené), podľa normy EN 60529 / IEC 529

▪ Elektrické prípojné vedenie 10 m
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Tesnenie hriadeľa
▪ S tesnením klzným krúžkom nezávislým od smeru otáčania na strane čerpadla

▪ Na strane pohonu s tesniacim krúžkom hriadeľa
▪ Kvapalinová komora medzi tesneniami slúži na chladenie a mazanie.

Tvar obežného kolesa

▪ Otvorené viaclopatkové koleso

▪ Vírivé koleso

Uloženie

▪ Bezúdržbové

▪ Valivé ložiská namazané tukom na celú dobu životnosti

4.5 Konštrukcia a princíp činnosti

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Obr. 2: Rez

1 Uloženie, na strane motora 2 Hriadeľ
3 Uloženie, na strane čerpadla 4 Tesnenie hriadeľa
5 Výtlačné hrdlo 6 Obežné koleso
7 Noha 8 Teleso čerpadla
9 Plavákový spínač 10 Špirálová komora
11 Sacie hrdlo   

Čerpadlo je vyhotovené s vertikálnym vstupom prúdenia a vertikálnym výstupom
prúdenia. Hydraulika je upevnená na predĺženom hriadeli motora. Hriadeľ je vedený v
spoločnom uložení.

 

Vyhotovenie
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Dopravované médium vstupuje do čerpadla axiálne cez sacie hrdlo (11) a je
akcelerované rotujúcim obežným kolesom (6) smerom von. V rámci obrysu prúdenia
špirálovej komory (10) sa rýchlostná energia dopravovaného média premieňa na
tlakovú energiu a dopravované médium je vedené k výtlačnému hrdlu (5), cez ktoré
opúšťa čerpadlo. Hydraulika je na výtlačnej strane obežného kolesa obmedzená
telesom čerpadla (8), cez ktoré je vedený hriadeľ (2). Priechod hriadeľa cez teleso
čerpadla je voči okoliu utesnený prostredníctvom tesnenia hriadeľa (4). Hriadeľ je
uložený vo valivých ložiskách (1) a (3).

4.6 Rozsah dodávky

V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce položky:

▪ Čerpadlový agregát

▪ Pripojovacia presuvná matica alebo výstupné koleno s vnútorným závitom

▪ Elektrické prípojné vedenie s dĺžkou 10 metrov

▪ Plavákový spínač (pri… SE/… SD)

Ďalšie potrebné príslušenstvo si môžete objednať u predajcu.

▪ Spínacie prístroje na bezchybnú funkčnosť čerpadlových agregátov

4.7 Stredné hodnoty hlučnosti

Hladina akustického tlaku < 70 dB(A)

4.8 Rozmery a hmotnosti

Údaje o rozmeroch a hmotnostiach nájdete na montážnom výkrese/technickom
výkrese alebo v liste technických údajov čerpadlového agregátu.
(⇨ Kapitola 9.2 Strana 35)

Princíp činnosti

 

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.

▷ V prípade pochybností sa obráťte na elektroinštalačnú prevádzku.

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.

5.2.1 Kontrola prevádzkových údajov

Pred montážou čerpadlového agregátu skontrolujte, či sa údaje na typovom štítku
zhodujú s údajmi v objednávke a zariadenia.

5.2.2 Príprava miesta inštalácie

1. Skontrolujte konštrukčné usporiadanie zariadenia. 
Konštrukčné usporiadanie musí byť pripravené podľa rozmerov technického
výkresu/montážneho výkresu.(⇨ Kapitola 9.2 Strana 35)
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5.3 Inštalácia čerpadlového agregátu

l x b

h

Obr. 3: Inštalačné rozmery

Tabuľka 5: Odporúčané montážne rozmery

Typový rad l x b1)

[mm]
h1)

[mm]
Ama-Drainer 4..SE/10
Ama-Drainer 5..SD/10 K

500 x 500 500

Ama-Drainer 4..SD/35
Ama-Drainer 522/11

500 x 500 550

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.

4. Plavák sa musí pohybovať bez obmedzení.

5.4 Potrubia

5.4.1 Napojenie potrubia

NEBEZPEČENSTVO

Prekročenie prípustného zaťaženia na hrdlách čerpadla
Ohrozenie života unikajúcim horúcim, toxickým, leptavým alebo horľavým
dopravovaným médiom na miestach s netesnosťami!

▷ Čerpadlo nepoužívajte ako pevný bod pre potrubia.

▷ Potrubia zachyťte bezprostredne pred čerpadlom a napojte ich bez pnutí.

▷ Rešpektujte prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla.

▷ Rozťahovanie potrubia pri zvýšení teploty kompenzujte vhodnými opatreniami.

UPOZORNENIE
Inštalácia zariadení zamedzujúcich spätný prietok a uzatváracích mechanizmov sa
odporúča podľa druhu zariadenia a čerpadla. Tieto však musia byť osadené tak, aby
neobmedzovali vypúšťanie alebo demontáž čerpadla.
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UPOZORNENIE
Najvyšší bod výtlačného potrubia sa musí nachádzať nad úrovňou spätného vzdutia
(spravidla úroveň cesty), aby sa vylúčilo spätné vzdutie z kanála.

Prenosná inštalácia

1. Pripojte výtlačné hrdlo pomocou príslušného adaptéra (napr.: spojka Storz) k
hadici.

Stacionárna inštalácia

▪ Ama-Drainer 405... 422

1. Prepojte čerpadlo a výtlačné potrubie objímkou so závitom G 1 1/2. 
Použite potrubie s vnútorným priemerom 40 milimetrov.

▪ Ama-Drainer 505/10 K... 522/10 K

1. Prepojte čerpadlo a výtlačné potrubie objímkou so závitom G 2. 
Použite potrubie s vnútorným priemerom 50 milimetrov.

▪ Ama-Drainer 522/11

1. Prepojte čerpadlo a výtlačné potrubie objímkou so závitom G 2. 
Použite potrubie s vnútorným priemerom 50 milimetrov.
Toto čerpadlo sa kolenom s pätkou a lanovým, resp. tyčovým vedením dá
namontovať do šachty aj stacionárne.
(⇨ Kapitola 9.2.3 Strana 39)

5.5 Elektrika

5.5.1 Pokyny na plánovanie rozvádzača

Pri elektrickom pripojení čerpadlového agregátu rešpektujte „Elektrické plány
pripojenia“ uvedené v prílohe. 
Čerpadlový agregát sa dodáva s prípojnými vedeniami a je upravený na priamy nábeh.

UPOZORNENIE
Pri pokládke kábla medzi rozvádzačom a bodom pripojenia čerpadlového agregátu
dbajte na dostatočný počet žíl pre snímače. Prierez musí byť minimálne 1,5 mm².

Motory môžu byť pripojené na elektrické nízkonapäťové rozvodné siete s menovitými
napätiami a prúdovými toleranciami podľa IEC 38 alebo na iné siete, resp. zdroje
napätia s toleranciami menovitého napätia max. ±10 %.

Pri vyhotovení SD a ND:

▪ sa externé zaistenie musí zásadne realizovať s 3-pólovým mechanickým
blokovaním na zaistenie úplného odpojenia siete; tým sa súčasne vylúči chod na
2 fázy, napr. 3-pólový istič vedenia.

▪ pri odstránení konektora CEE HYPER alebo pri čerpadlách s voľným koncom kábla
a pripojením na spínací prístroj (napr. typový rad KSB Level Control) je
bezpodmienečne nevyhnutné, aby bol bimetalický spínač integrovaný do vinutia
(konce žíl 4 a 5) zapojený do okruhu riadiaceho prúdu, aby bolo zabezpečené
bezpečné vypnutie pri prehriatí.
Pri použití cudzích továrenských výrobkov rešpektujte maximálne zaťaženie
bimetalického spínača:

– UCMAX = 250 V AC

– ICMAX = 1,6 A AC

 

 

 

 

5 Inštalácia/montáž

 

18 z 50 Ama-Drainer 4../5..



5.5.1.1 Ochranné zariadenie proti preťaženiu

1. Chráňte čerpadlový agregát proti preťaženiu pomocou ochranného zariadenia
proti preťaženiu s termickým oneskorením podľa IEC 947 a regionálne platných
predpisov.

2. Nastavte ochranné zariadenie proti preťaženiu na menovitý prúd, ktorý je
uvedený na typovom štítku.

5.5.1.2 Ovládanie hladiny

POZOR
Pokles dopravovaného média pod minimálnu hladinu
Poškodenie čerpadlového agregátu kavitáciou!

▷ Nikdy nepripustite pokles dopravovaného média pod minimálnu hladinu.

Na automatickú prevádzku čerpadlového agregátu v nádrži je potrebné ovládanie
hladiny.
Rešpektujte uvedenú minimálnu hladinu dopravovaného média.

Vyhotovenia SE a SD sú vybavené plavákovým spínačom.
Spínaciu hladinu musíte nastaviť na mieste použitia.

UPOZORNENIE
Plavákový spínač zapína v hornej a vypína v dolnej šikmej polohe cca. 40° s výrazne
počuteľným zvukom zopnutia v telese plaváka.

Nastavenie spínacích bodov

Pri nastavovaní spínacích bodov rešpektujte nasledovné pokyny:

▪ minimálnu hladinu dopravovaného média,

▪ čerpadlo sa musí vypnúť skôr, ako hladina vody dosiahne úroveň nasávacích
otvorov nohy,

▪ čerpadlo sa musí zapnúť skôr, ako hladina vody dosiahne úroveň hornej hrany
šachty,

▪ plavákový spínač nesmie dosadať v spodnej polohe a ani narážať v hornej polohe,

▪ spínací rozdiel musí byť min. 40 cm.

1. Vyberte upevňovaciu výšku vedenia plavákového spínača.

2. Upevnite vedenie plavákového spínača na výtlačnom potrubí, v oku na držadle
alebo na inom vhodnom bode.

Pri montáži dvoch čerpadiel a spínacieho prístroja Ama-Drainer pre zdvojené
čerpacie zariadenia musia byť oba plavákové spínače usporiadané kaskádovito.
Z toho vyplývajú tri spínacie funkcie:

▪ striedavé zapínanie oboch čerpadiel pri každom zopnutí,

▪ zapnutie nečinného čerpadla pri špičkovom zaťažení,

▪ zapnutie nečinného čerpadla pri poruche.

5.5.2 Elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO

Práce na čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!

▷ Elektrické pripojenie smie vykonať len odborný elektrikár.

▷ Dodržiavajte predpisy IEC 60364 (DIN VDE 0100).
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VAROVANIE
Chybné pripojenie k sieti
Poškodenie elektrickej siete, skrat!

▷ Rešpektujte technické podmienky pre pripojenie stanovené miestnym
dodávateľom elektrickej energie.

POZOR
Neodborná pokládka
Poškodenie elektrických prípojných vedení!

▷ Pri teplotách pod -25 °C nikdy nepohybujte elektrickými prípojnými vedeniami.

▷ Nikdy nezalamujte alebo nestláčajte elektrické prípojné vedenia.

▷ Nikdy nezdvíhajte čerpadlový agregát za elektrické pripojené vedenia.

Pri elektrickom pripájaní sa riaďte elektrickými schémami zapojenia v prílohe a
pokynmi na plánovanie rozvádzača .

Čerpadlový agregát sa dodáva s prípojným vedeniami. Zásadne použite všetky
vedenia a zapojte všetky označené žily riadiaceho vedenia.

Elektrické pripojenie

Modely Ama-Drainer sa štandardne dodávajú s elektrickým prípojným vedením s
dĺžkou 10 m.

▪ Typ NE
bez plavákového spínača, so zástrčkou s nulovaním

▪ Typ SE
s plavákovým spínačom (dĺžka elektrického prípojného vedenia 0,5 m
pripojeného priamo na motore)
a zástrčkou s nulovaním

▪ Typ ND
bez plavákového spínača, s voľným koncom kábla

▪ Typ SD
s plavákovým spínačom (dĺžka samostatného elektrického prípojného vedenia
10,0 m),
s konektorom Hyper-CEE, vrátane striedača fáz, ochrany motora a spínača Ručne
– 0 – Automatika

NEBEZPEČENSTVO

Prevádzka neúplne napojeného čerpadlového agregátu
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy nespúšťajte čerpadlový agregát s neúplne napojenými elektrickými
prípojnými vedeniami alebo bez funkčných monitorovacích zariadení.

POZOR
Ťah prúdu
Poškodenie elektrického prípojného vedenia!

▷ Elektrické prípojné vedenie veďte natiahnuté smerom nahor.

1. Elektrické prípojné vedenie veďte natiahnuté smerom nahor a upevnite ho.

2. Ochranné kryty na elektrickom prípojnom vedení odstráňte až bezprostredne
pred pripojením.

3. V prípade potreby upravte dĺžku elektrického prípojného vedenia podľa
miestnych podmienok.

4. Pôvodne upevnené označenia jednotlivých žíl po skracovaní vedení znovu
správne upevnite na konce vedení.
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5.6 Kontrola smeru otáčania
Ama-Drainer SE a NE

Na čerpadlách s jednofázovým striedavým motorom nie je kontrola smeru otáčania
potrebná.

Ama-Drainer SD a ND

VAROVANIE
Ruky, resp. cudzie predmety v telese čerpadla
Poranenia, poškodenie čerpadla!

▷ Nikdy nezasahujte rukami ani predmetmi do čerpadla.

▷ Skontrolujte vnútrajšok čerpadla na prítomnosť cudzích predmetov.

POZOR
Chod čerpadlového agregátu nasucho
Zvýšené vibrácie!
Poškodenie tesnení klzným krúžkom a uložení!

▷ Nikdy nenechávajte čerpadlový agregát zapnutý mimo dopravovaného média
dlhšie ako 60 sekúnd.

POZOR
Nesprávny smer otáčania
Poškodenie čerpadla!

▷ Vykonajte kontrolu smeru otáčania podľa opisu.

Elektrická prípojka (konektor CEE) je výrobcom zapojená tak, aby sa pri správnom
slede fáz siete (miestna prípojka) dosiahol správny smer otáčania čerpadla.

1. Zapnite čerpadlo.

⇨ Pri správnom smere otáčania dôjde k spúšťaciemu trhnutiu čerpadla vo
vyznačenom smere.

2. Pri nesprávnom smere otáčania zatlačte vhodným skrutkovačom striedač fáz v
konektore CEE a otočte ho o 180°.

3. Pri zapojení cez spínací prístroj pri 6-žilovom kábli vzájomne zameňte žily 1 a 2.
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6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky

6.1 Uvedenie do prevádzky

6.1.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky

Pred uvedením čerpadlového agregátu do prevádzky musíte zabezpečiť nasledujúce
body:

▪ Skontrolovali ste prevádzkové údaje.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát sú nainštalované a zapojené podľa predpisov.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát sú elektricky zapojené podľa predpisov so všetkými
ochrannými zariadeniami.

▪ Skontrolovali ste smer otáčania.

6.1.2 Zapnutie/vypnutie

Typ SE/SD

A

B

Obr. 4: Bod zapnutia/vypnutia

A Bod zapnutia B Bod vypnutia

Čerpadlo/čerpadlový agregát musia byť elektricky zapojené podľa predpisov.

Automatické ovládanie čerpadla sa zapne, keď plavák dosiahne hladinu „A“ a vypne
sa, keď sa dosiahne hladina „B“.

Typ NE/ND

Čerpadlo/čerpadlový agregát nemusíte zapínať, resp. vypínať.
Nachádza sa v prevádzke po elektrickom zapojení podľa predpisov.

✓ Čerpadlo/čerpadlový agregát sú elektricky zapojené podľa predpisov.

1. Skontrolujte čerpanie ponoreným čerpadlom.

UPOZORNENIE
Dopravované médium strieka cez vnútorný odvzdušňovací otvor a vyteká v
priestore medzi ochranným plášťom a telesom čerpadla.
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X

X Y

Y

Obr. 5: Odvzdušňovací otvor

6.2 Medze prevádzkového rozsahu

6.2.1 Frekvencia zapínania

POZOR
Príliš vysoká frekvencia zapínania
Poškodenie motora!

▷ Nikdy neprekračujte uvedenú frekvenciu zapínania.

Aby sa zabránilo výraznému nárastu teploty v motore a nadmernému zaťaženiu
motora, tesnení a ložísk, nesmie počet zapnutí prekročiť 30 za hodinu.

6.2.2 Prevádzkové napätie

POZOR
Nesprávne prevádzkové napätie
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!

▷ Prevádzkové napätie sa od dimenzovaného napätia uvedeného na typovom
štítku smie odlišovať o maximálne 10 %.

▷ Najprípustnejším rozdielom napätí medzi jednotlivými fázami je 1 %.

6.2.3 Dopravované médium

6.2.3.1 Minimálna/maximálna hladina dopravovaného média

Minimálna hladina dopravovaného média

POZOR
Pokles dopravovaného média pod minimálnu hladinu
Poškodenie čerpadlového agregátu kavitáciou!

▷ Nikdy nepripustite pokles dopravovaného média pod minimálnu hladinu.

Čerpadlový agregát je pripravený na prevádzku, ak minimálna hladina
dopravovaného média neklesne pod úroveň rozmeru WT. Táto minimálna hladina
dopravovaného média sa musí dodržiavať aj pri režime automatickej prevádzky.

Tabuľka 6: Minimálna hladina dopravovaného média(⇨ Kapitola 9.2 Strana 35)

Typový rad W T min

[mm]
Ama-Drainer.../10 60
Ama-Drainer.../11 120
Ama-Drainer.../35 120
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Maximálna hladina dopravovaného média

Maximálnu prípustnú prevádzkovú hĺbku ponorenia nájdete na typovom štítku.

6.2.3.2 Teplota dopravovaného média

POZOR
Nesprávna teplota dopravovaného média
Poškodenie čerpadla/čerpadlového agregátu!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát prevádzkujte len v rámci teplotných limitov.

Neprevádzkujte čerpadlo pri teplotách, ktoré sú vyššie ako nasledujúce hodnoty.

▪ Pri zaplavenom čerpadle/čerpadlovom agregáte:

– maximálne 40 °C,

– krátkodobo (do 3 minút) maximálne 90 °C.

▪ Pri vynorenom čerpadle/čerpadlovom agregáte:

– dočasne (do 10 minút) maximálne 40 °C,

– krátkodobo (do 3 minút) maximálne 90 °C.

6.2.3.3 Hustota dopravovaného média

Príkon čerpadlového agregátu sa zvyšuje proporcionálne s hustotou dopravovaného
média.

POZOR
Prekročenie prípustnej hustoty média
Preťaženie motora!

▷ Rešpektujte údaje o hustote uvedené v liste technických údajov.

▷ Zabezpečte dostatočnú výkonnostnú rezervu motora.

Čerpadlo/čerpadlový agregát sú vhodné na dopravu chemicky neutrálnych
odpadových vôd bez hrubších látok, piesku alebo fekálií.

Tabuľka 7: Zrnitosti pre mierne znečistenú odpadovú vodu

Typový rad Max. zrnitosť 
[mm]

Ama-Drainer /10 10
Ama-Drainer /11 11
Ama-Drainer /35 35

6.3 Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie

6.3.1 Opatrenia na vyradenie z prevádzky

VAROVANIE
Neúmyselné zapnutie čerpadlového agregátu
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi!

▷ Zabezpečte čerpadlový agregát proti neželanému zapnutiu.

▷ Práce na čerpadlovom agregáte vykonávajte len pri odpojených elektrických
prípojkách.
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VAROVANIE
Zdraviu škodlivé a/alebo horúce dopravované médiá
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia.

▷ Pri vypúšťaní dopravovaného média prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.

▷ Čerpadlá, ktoré dopravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.

1. Odpojte čerpadlo od napájania prúdom a zabezpečte ho proti zapnutiu.

2. Po dostatočne dlhom vychladnutí (10 minút) vymontujte čerpadlo.

3. Riadne vypláchnite čerpadlo.
Prúd vody pritom nasmerujte na výtlačné hrdlo čerpadla.

4. Nechajte čerpadlo odkvapkať.
5. Čerpadlo uskladnite vo zvislej polohe v tmavej a suchej miestnosti chránenej

proti mrazu.

6.4 Opätovné uvedenie do prevádzky

Pri opätovnom uvedení do prevádzky dodržiavajte body na uvedenie do prevádzky
(⇨ Kapitola 6.1 Strana 22) a medze prevádzkového rozsahu .

Pred opätovným uvedením čerpadla/čerpadlového agregátu do prevádzky
dodatočne vykonajte opatrenia na údržbu/ošetrovanie.(⇨ Kapitola 7 Strana 26)

UPOZORNENIE
Pri čerpadlách/čerpadlových agregátoch, ktoré sú staršie ako 5 rokov, odporúčame
výmenu elastomérov.
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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.

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 a/alebo horúce dopravované médiá, resp. pomocné alebo
prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovaciu kvapalinu, ako aj prípadnú zvyšnú
kvapalinu.

▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
tekutín.

Čerpadlo sa po vybratí z dopravovaného média vypustí automaticky.

7.4 Demontáž čerpadlového agregátu

VAROVANIE
Horúce povrchy
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.
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1. Stiahnite krycí krúžok zo zámku s upínacím strmeňom.

2. Uvoľnite skrutku 914.03 na zámku s upínacím strmeňom.

3. Odstráňte upínací strmeň.
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4. Vyberte špirálovú komoru.

5. Vyčistite všetky vymontované diely a skontrolujte ich opotrebenie.

7.5 Montáž čerpadlového agregátu

✓ Všetky diely sú vyčistené a skontrolované z hľadiska opotrebenia.

✓ Poškodené alebo opotrebené diely sú nahradené originálnymi náhradnými
dielmi.
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1. Nasaďte špirálovú komoru.

2. Nasaďte upínací strmeň.

3. Zaskrutkujte skrutku 914.03 na zámku s upínacím strmeňom.
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4. Nasaďte krycí krúžok na zámok s upínacím strmeňom.

7.6 Doťahovacie momenty skrutiek

Tabuľka 8: Doťahovacie momenty skrutiek

Skrutka Doťahovací moment [Nm]
914.03 6

7.7 Odporúčaná zásoba náhradných dielcov

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

UPOZORNENIE
Pred prácami vo vnútrajšku čerpadla počas záručnej doby bezpodmienečne zaistite
konzultáciu s výrobcom. K dispozícii máte naše servisné stredisko. Nerešpektovanie
upozornenia vedie k strate akýchkoľvek nárokov na náhradu škody.

Čerpadlo nedopravuje

Objemový prietok príliš nízky

Príliš vysoký odber prúdu/príkon

Príliš malá dopravná výška

Čerpadlo beží nepokojne a je hlučné

A B C D E Možná príčina Odstránenie2)

 X    Čerpadlo prepravuje proti príliš vysokému
tlaku.

Otvárajte uzatvárací prvok, až kým nenastavíte
prevádzkový bod.

 X    Šupátko vo výtlačnom potrubí nie je otvorené
úplne.

Úplne otvorte šupátko.

  X  X Čerpadlo beží v neprípustnom prevádzkovom
rozsahu (čiastočné zaťaženie/preťaženie).

Skontrolujte prevádzkové údaje čerpadla.

X     Čerpadlo, resp. potrubie, nie sú úplne
odvzdušnené.

Vyčistite odvzdušňovací otvor 5 B v telese čerpadla
101.

X     Vtok do čerpadla je upchatý usadeninami. Vyčistite vtok, diely čerpadla a spätný ventil.
 X  X X Prívodné potrubie alebo obežné koleso sú

upchaté.
Odstráňte usadeniny v čerpadle alebo potrubiach.

  X  X Nečistoty/vlákna v priestore obežného kolesa;
ťažký chod rotora.

Skontrolujte ľahkosť pretáčania obežného kolesa,
v príp. potreby vyčistite hydrauliku.

 X X X X Opotrebenie vnútorných súčiastok. Vymeňte opotrebené diely.
X X  X  Poškodená stúpačka (trubka a tesnenie). Vymeňte stúpačky a vymeňte tesnenia.
 X  X X Neprípustný obsah vzduchu alebo plynu v

dopravovanej kvapaline.
Konzultácia s výrobcom.

 X X X X Nesprávny smer otáčania Pri nesprávnom smere otáčania skontrolujte
pripojenie čerpadla/čerpadlového agregátu a v
príp. potreby rozvádzač.

  X   Veľmi nízke prevádzkové napätie. Skontrolujte sieťové napätie.
Skontrolujte prípojky vedení.

X     Motor nebeží, pretože nie je pod napätím. Skontrolujte elektrickú inštaláciu, informujte
rozvodný závod/elektráreň.

X X  X  Chod na 2 fázy. Vymeňte chybné poistky, skontrolujte prípojky
vedení.

X     Poškodené vinutie motora alebo elektrické
vedenie.

Obráťte sa na servis pre čerpadlá spoločnosti KSB.

  X  X Poškodené radiálne ložisko v motore. Konzultácia s výrobcom.
 X X   Čerpadlo je zanesené pieskom, znečistená

montážna jama, príliš nízky prítok.
Vyčistite vtok, lapač piesku, diely čerpadla a
obmedzovač vratného toku, vypustite a vyčistite
jamu.

X     Došlo k vypnutiu snímačom teploty
monitorovania vinutia z dôvodu vysokej
teploty vinutia.

Po vychladnutí sa motor znovu automaticky zapne.

 

A

B

C

D

E

2) Pred prácami na konštrukčných dieloch vystavených tlaku úplne uvoľnite tlak z čerpadla! Odpojte čerpadlo od napájania
prúdom a pred zásahom ho nechajte vychladnúť.
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9 Súvisiace podklady

9.1 Výkres celkového usporiadania so súpisom jednotlivých dielov

9.1.1 Výkres celkového usporiadania Ama-Drainer …/10, …/10K, …/35

Ama-Drainer SD

Ama-Drainer SE

Ama-Drainer .../10 / 10K

Ama-Drainer .../35

Ama-Drainer A/R Ama-Drainer C

Obr. 6: Výkres celkového usporiadania Ama-Drainer …/10, …/10K, …/35

Č. dielu Názov dielu Pozostáva z
03-40 Konštrukčná skupina noha/

sacie veko (pre …/35)
Sacie veko 162; noha 182; medzikrúžok 509

101 Kompletné teleso čerpadla Teleso čerpadla 101; tesniaci krúžok 411; tesniaci O-krúžok 412.01;
inbusová skrutka 914.01
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Č. dielu Názov dielu Pozostáva z
102 Špirálová komora Špirálová komora 102; tesniaci O-krúžok 412.05; medzikrúžok 509
13-16 Ochranný plášť Ochranný plášť 13-16
162 Sacie veko Sacie veko 162; medzikrúžok 509
182 Noha Noha 182; medzikrúžok 509
230 Kompletné obežné koleso Obežné koleso 230; montážna súprava pre obežné koleso 99-7.01
433 Kompletné tesnenie klzným

krúžkom
Tesnenie klzným krúžkom 433; rozperná podložka 551 (len pri
vyhotovení C); poistný krúžok 932

572 Kompletný upínací strmeň Upínací strmeň 572; inbusová skrutka 914.03; matica 920.08; podložka
550.08; medzikrúžok 509; krycí prúžok 82-10

576 Kompletná rukoväť Rukoväť 576; uzatvorená matica 920.03; podložka 550.07; štítok 970
66-2 Súprava príslušenstva

chladiaci plášť
Chladiaci plášť 66-2; tesniaci O-krúžok 412.03; tesniaci O-krúžok 412.06

683 Kryt Kryt 683
81-45 Plavákový spínač (pre 1~) Plavákový spínač 6 A/0,5 m; plavákový spínač 10 A/0,5 m; montážna

súprava pre kryt 99-7.02; súprava na opravu pre kábel 1~ 99-20.01
81-45 Plavákový spínač (pre 3~) Plavákový spínač 6 A/10 m
81-59 Kompletný stator Stator 81-59; plášť statora 81-78
818 Rotor Rotor 818
82-14 Kábel so zástrčkou (pre 1~) Kábel so zástrčkou 3 x 1, 10 m; montážna súprava pre kryt 99-7.02;

súprava na opravu pre kábel 1~ 99-20.01
824 Kábel (pre 3~) Kábel 6 x 1, 10 m 824; montážna súprava pre kryt 99-7.02; súprava na

opravu pre kábel 99-20.02
826 Skrutkový spoj Skrutkový spoj 826; matica (M20 x 1,5) 920.05
837 Kondenzátor (len pre 1~) Kondenzátor 837; držiak pre kondenzátor 732; montážna súprava pre

kryt 99-7.02; súprava na opravu pre kábel 1~ 99-20.01
99-7.01 Montážna súprava pre

obežné koleso
Rozperný krúžok 550.02; podložka 550.04; matica 920.01

99-7.02 Montážna súprava pre kryt Tesniaci O-krúžok 412.02; tesniaci O-krúžok 412.04; podložka 550.06
99-11 Uloženie Radiálne guľôčkové ložisko 321.01; radiálne guľôčkové ložisko 321.02;

tesniaci krúžok hriadeľa 421; tesniaci O-krúžok 412.01; mazací olej 99-15;
podložka 550.05

99-20.01/.02 Súprava na opravu pre
kábel

Izolačná hadica 689; svorka 81-29.02; koncová spojka 81-17.01; koncová
spojka 81-17.02; skrutka 900; vejárová podložka 930; podložka 550.09

99-20.03 Súprava na opravu pre
hydrauliku

Tesniaci O-krúžok 412.05; inbusová skrutka 914.03; matica 920.08;
podložka 550.08; medzikrúžok 509; krycí prúžok 82-10
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9.1.2 Výkres celkového usporiadania Ama-Drainer 522/11

Ama-Drainer A/R Ama-Drainer C

 

Obr. 7: Výkres celkového usporiadania Ama-Drainer 522/11

Č. dielu Názov dielu Pozostáva z
100 Kompletné teleso Teleso 100; inbusová skrutka 914.01; tesniaci O-krúžok 412.01; profilovaný

tesniaci krúžok 410
144 Kompletné výstupné

koleno
Výstupné koleno; skrutka so šesťhrannou hlavou 901.09; matica 920.09;
podložka 550.10

13-16 Ochranný plášť Ochranný plášť 13-16
162 Sacie veko Sacie veko 162; inbusová skrutka 914.05
182 Noha Noha 182; inbusová skrutka 914.06; podložka 550.11
230 Kompletné obežné koleso Obežné koleso 230; montážna súprava pre obežné koleso 99-7.01
433 Kompletné tesnenie klzným

krúžkom
Tesnenie klzným krúžkom 433; rozperná podložka 551 (len pri vyhotovení
C); poistný krúžok 932

571 Kompletný strmeň Strmeň 571; skrutka so šesťhrannou hlavou 901.10; šesťhranná matica
920.10

576 Kompletná rukoväť Rukoväť 576; uzatvorená matica 920.03; podložka 550.07
683 Kryt Kryt 683
81-45 Plavákový spínač (pre 3~) Plavákový spínač 6 A/10 m
81-59 Kompletný stator Stator 81-59; plášť statora 81-78
818 Rotor Rotor 818
824 Kábel (pre 3~) Kábel 6 x 1, 10 m 824; montážna súprava pre kryt 99-7.02; súprava na

opravu pre kábel 99-20.02
826 Skrutkový spoj Skrutkový spoj 826; matica (M20 x 1,5) 920.05
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Č. dielu Názov dielu Pozostáva z
99-7.01 Montážna súprava pre

obežné koleso
Rozperný krúžok 550.02; podložka 550.04; matica 920.01

99-7.02 Montážna súprava pre kryt Tesniaci O-krúžok 412.02; tesniaci O-krúžok 412.04; podložka 550.06
99-11 Uloženie Radiálne guľôčkové ložisko 321.01; radiálne guľôčkové ložisko 321.02;

tesniaci krúžok hriadeľa 421; tesniaci O-krúžok 412.01; mazací olej 99-15;
podložka 550.05

99-20.02 Súprava na opravu pre
kábel

Izolačná hadica 689; svorka 81-29.02; koncová spojka 81-17.01; koncová
spojka 81-17.02; skrutka 900; vejárová podložka 930; podložka 550.09

99-20.03 Súprava na opravu pre
hydrauliku

Tesniaci O-krúžok 412.05; inbusová skrutka 914.03; matica 920.08;
podložka 550.08; medzikrúžok 509; krycí prúžok 82-10

9.2 Technický výkres

9.2.1 Samostatné čerpadlá

9.2.1.1 Ama-Drainer 4..SE/10

P11

P10

X1
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Obr. 8: Technický výkres Ama-Drainer 4..SE/10 bez chladiaceho plášťa
A Bod zapnutia B Bod vypnutia
P 10 Spätná klapka P 11 Uzatváracie šupátko
X1 Hladina zvyškovej vody   
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9.2.1.2 Ama-Drainer 5..SD/10 K
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Obr. 9: Technický výkres Ama-Drainer 5..SD/10 K s chladiacim plášťom

P 10 Spätná klapka P 11 Uzatváracie šupátko
A Bod zapnutia B Bod vypnutia
X1 Hladina zvyškovej vody   

9.2.1.3 Ama-Drainer 4..SD/35
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Obr. 10: Technický výkres Ama-Drainer 4..SD/35 bez chladiaceho plášťa
P 10 Spätná klapka P11 Uzatváracie šupátko
A Bod zapnutia B Bod vypnutia
X1 Hladina zvyškovej vody   
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9.2.1.4 Ama-Drainer 522/11
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Obr. 11: Technický výkres Ama-Drainer 522/11 bez chladiaceho plášťa
P 10 Spätná klapka P 11 Uzatváracie šupátko
A Bod zapnutia B Bod vypnutia
X1 Hladina zvyškovej vody   

9.2.2 Prenosná inštalácia

9.2.2.1 Ama-Drainer 4..NE/10
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Obr. 12: Technický výkres Ama-Drainer 4..NE/10 bez chladiaceho plášťa
P 24 Pevná spojka Storz P 28 Hadica zo syntetického materiálu
P 32 Predĺženie potrubia   
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9.2.2.2 Ama-Drainer 5..NE/10 K
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Obr. 13: Technický výkres Ama-Drainer 5..NE/10 K s chladiacim plášťom

P 24 Pevná spojka Storz P 28 Hadica zo syntetického materiálu
P 32 Predĺženie potrubia   

9.2.2.3 Ama-Drainer 522 ND/11
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Obr. 14: Technický výkres Ama-Drainer 522 ND/11 bez chladiaceho plášťa
P 24 Pevná spojka Storz P 28 Hadica zo syntetického materiálu
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9.2.3 Stacionárna inštalácia

9.2.3.1 Ama-Drainer 522 ND/11 so strmeňom
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Obr. 15: Technický výkres Ama-Drainer 522 ND/11 so strmeňom

1 Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
P 2 Vyhotovenie strmeňa
P 29 Závitová príruba
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9.2.3.2 Ama-Drainer 522 ND/11 s vodiacim lanom
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Obr. 16: Technický výkres Ama-Drainer 522 ND/11 s vodiacim lanom

1 Najhlbší bod vypnutia pri automatickej prevádzke
P 4 Vyhotovenie lana
P 29 Závitová príruba
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9.2.4 Dvojité čerpacie zariadenie (príklad inštalácie)
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Obr. 17: Usporiadanie plavákových spínačov v dvojitom čerpacom zariadení

P 10 Spätná klapka
P 11 Uzatváracie šupátko
P 13 Tvarovka Y
P 18 Poklop
P 29 Závitová príruba
E 5 Výstražný spínací prístroj AS 5
E 5/2 Húkačka
E 12/E 13 Spínací prístroj
E 14 Plavákový spínač normálnej hladiny vody
E 14/2 Plavákový spínač vysokej hladiny vody
E 14/3 Výstražný kontaktný snímač
R Úroveň spätného vzdutia

Konštrukčná veľkosť A B C D1 D2 E Hmotno
sť

[mm] [kg]
Ama-Drainer 4../10 275 190 130 1060 x 500 500 55 16
Ama-Drainer 4../35 275 190 130 1060 x 500 500 60 17
Ama-Drainer 5../10 K 300 210 130 1060 x 500 500 55 17
Ama-Drainer 522/11 300 210 130 1060 x 500 500 55 24
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9.3 Elektrické schémy zapojenia

9.3.1 Ama-Drainer SE
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Obr. 18: Elektrická schéma zapojenia Ama-Drainer SE

F6 Bimetalický spínač
M Motor
S2 Plavákový spínač
bu modrá
bn hnedá
rd červená
wh biela
gn/ye zelená/žltá
gn zelená
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9.3.2 Ama-Drainer NE
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Obr. 19: Elektrická schéma zapojenia Ama-Drainer NE

F6 Bimetalický spínač
M Motor
bu modrá
bn hnedá
rd červená
wh biela
gn/ye zelená/žltá
gn zelená
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9.3.3 Ama-Drainer SD
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Obr. 20: Elektrická schéma zapojenia Ama-Drainer SD

K1 Stýkač
S1 Spínač Ručne-0-Automatika
X1 Svorkovnica
M1 Motor
S2 Plavákový spínač
bu modrá
bn hnedá
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9.3.4 Ama-Drainer ND
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Obr. 21: Elektrická schéma zapojenia Ama-Drainer ND

F6/F7 Bimetalický spínač
M Motor
bk čierna
gn zelená
rd červená
gn/ye zelená/žltá
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10 Vyhlásenie o zhode ES
 

Výrobca: KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Nemecko)

 

Výrobca týmto vyhlasuje, že produkt:

 

Ama-Drainer 405/10, 407/10, 411/10, 415/10, 422/10

Ama-Drainer 505/10 K, 507/10 K, 511/10 K, 515/10 K, 522/10 K

Ama-Drainer 405/35, 411/35, 422/35

Ama-Drainer 522/11
 

Sériové číslo: S-Y - S-F

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

– smernica 2006/42/ES „Stroje“

– smernica 89/106/EHS „Stavebné výrobky“

 

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/A1

Certifikované skúšobňou TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)

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, 01.05.2011

Thomas Heng

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

67227 Frankenthal
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11 Prehlásenie o spoľahlivosti
 

Typ ................................................................................................................................
Číslo zákazky/
Položka čísla zákazky3) ................................................................................................................................

  
Dátum dodania ................................................................................................................................
  
Oblasť použitia: ................................................................................................................................
  
Dopravované médium3): ................................................................................................................................

 

Hodiace sa označte krížikom3):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
rádioaktívne výbušné leptavé jedovaté

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
zdraviu škodlivé biologicky nebezpečné ľahko zápalné bezpečné

 

Dôvod odoslania späť3): ................................................................................................................................

   
Poznámky: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................

    

Výrobok/príslušenstvo boli pred odoslaním/prípravou starostlivo vyprázdnené, ako aj vyčistené zvonku aj zvnútra.

V prípade čerpadiel bez tesnenia hriadeľa bol rotor vymontovaný z čerpadla na vyčistenie.
    

⃞ Ďalšie mimoriadne bezpečnostné opatrenia nie sú pri ďalšej manipulácii potrebné.
⃞ Sú nevyhnutné nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa preplachovacích médií, zvyškových

kvapalín a zneškodnenia:
    
 ...............................................................................................................................................................

    
 ...............................................................................................................................................................

  
Prehlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a odoslanie je v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 

 

.................................................................... ....................................................... .......................................................
Miesto, dátum a podpis Adresa Firemná pečiatka

 

 

 

3) Povinné polia

11 Prehlásenie o spoľahlivosti

 

Ama-Drainer 4../5.. 47 z 50



Register hesiel

B
Bezpečnosť 7

Ď
Doťahovacie momenty skrutiek 30
Druh konštrukcie 13

É
Elektrické pripojenie 20

CH
Chybné spôsoby použitia 8

Ľ
Likvidácia 11

Ň
Nekompletné stroje 6

Ó
Oblasti použitia 7
Odoslanie späť 10
Ochranné zariadenie proti preťaženiu 19
Opätovné uvedenie do prevádzky 25
Ovládanie hladiny 19

P
Popis produktu 12

Použitie podľa pokynov 7
Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť 8
Prehlásenie o spoľahlivosti 47
Preprava 10

Ŕ
Rozsah dodávky 15

S
súvisiace dokumenty 6

Ť
Tvar obežného kolesa 14

Ú
Uloženie 14
Uvedenie do prevádzky 22

V
Vypnutie 22
Vyradenie z prevádzky 25

Z
Zapnutie 22

 

Register hesiel

 

48 z 50 Ama-Drainer 4../5..





23
31

.8
26

/6
-S
K

 (
01

44
26

36
)

KSB Aktiengesellschaft
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