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Declaration of Conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products 
SPO, to which this declaration relates, are in conformity with these 
Council directives on the approximation of the laws of the EC member 
states:
– Machinery Directive (2006/42/EC).

Standards used: EN 809: 1998 and EN 60204-1: 2006.
– Low Voltage Directive (2006/95/EC).

Standards used: EN 60335-1: 2002 and EN 60335-2-41: 2003.
– EMC Directive (2004/108/EC).

Standards used: EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3.

Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
SPO, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien 
des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-
Mitgliedsstaaten übereinstimmen:
– Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).

Normen, die verwendet wurden: EN 809: 1998 und EN 60204-1: 
2006.

– Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1: 2002 und 
EN 60335-2-41: 2003.

– EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3.

Déclaration de Conformité
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les 
produits SPO, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux 
Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous :
– Directive Machines (2006/42/CE).

Normes utilisées : EN 809 : 1998 et EN 60204-1 : 2006.
– Directive Basse Tension (2006/95/CE).

Normes utilisées : EN 60335-1 : 2002 et EN 60335-2-41 : 2003.
– Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).

Normes utilisées : EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.

Dichiarazione di Conformità

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti 
SPO, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle 
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri CE:
– Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Norme applicate: EN 809: 1998 e EN 60204-1: 2006.
– Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).

Norme applicate: EN 60335-1: 2002 e EN 60335-2-41: 2003.
– Direttiva EMC (2004/108/CE).

Norme applicate: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

Declaración de Conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad 
que los productos SPO, a los cuales se refiere esta declaración, están 
conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las 
leyes de las Estados Miembros del EM:
– Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).

Normas aplicadas: EN 809: 1998 y EN 60204-1: 2006.
– Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE).

Normas aplicadas: EN 60335-1: 2002 y EN 60335-2-41: 2003.
– Directiva EMC (2004/108/CE).

Normas aplicadas: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.

Declaração de Conformidade
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos 
SPO, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade 
com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das 
legislações dos Estados Membros da CE:
– Directiva Máquinas (2006/42/CE).

Normas utilizadas: EN 809: 1998 e EN 60204-1: 2006.
– Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE).

Normas utilizadas: EN 60335-1: 2002 e EN 60335-2-41: 2003.
– Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE).

Normas utilizadas: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

 
,  Grundfos,        

 SPO      , 
         

      :
–    (2006/42/EC).

  : EN 809: 1998  EN 60204-1: 
2006.

–    (2006/95/EC).
  : EN 60335-1: 2002  

EN 60335-2-41: 2003.
–    (EMC) (2004/108/EC).

  : EN 61000-6-2  EN 61000-6-3.

Overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
de producten SPO waarop deze verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de 
onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten 
betreffende:
– Machine Richtlijn (2006/42/EC).

Gebruikte normen: EN 809: 1998 en EN 60204-1: 2006.
– Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).

Gebruikte normen: EN 60335-1: 2002 en EN 60335-2-41: 2003.
– EMC Richtlijn (2004/108/EC).

Gebruikte normen: EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna SPO, som 
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv 
om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, 
avseende:
– Maskindirektivet (2006/42/EG).

Tillämpade standarder: EN 809: 1998 och EN 60204-1: 2006.
– Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG).

Tillämpade standarder: EN 60335-1: 2002 och EN 60335-2-41: 
2003.

– EMC-direktivet (2004/108/EG).
Tillämpade standarder: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet SPO, 
joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien 
vaatimusten mukaisia seuraavasti:
– Konedirektiivi (2006/42/EY).

Sovellettavat standardit: EN 809: 1998 ja EN 60204-1: 2006.
– Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY).

Sovellettavat standardit: EN 60335-1: 2002 ja EN 60335-2-41: 2003.
– EMC-direktiivi (2004/108/EY).

Sovellettavat standardit: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

Overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne SPO som denne 
erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets 
direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes 
lovgivning:
– Maskindirektivet (2006/42/EF).

Anvendte standarder: EN 809: 1998 og EN 60204-1: 2006.
– Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF).

Anvendte standarder: EN 60335-1: 2002 og EN 60335-2-41: 2003.
– EMC-direktivet (2004/108/EF).

Anvendte standarder: EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3.

Deklaracja zgodno ci
My, Grundfos, o wiadczamy z pe n  odpowiedzialno ci , e nasze 
wyroby SPO, których deklaracja niniejsza dotyczy, s  zgodne z 
nast puj cymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych 
krajów cz onkowskich WE:
– Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).

Zastosowane normy: EN 809: 1998 oraz EN 60204-1: 2006.
– Dyrektywa Niskonapi ciowa (LVD) (2006/95/WE).

Zastosowane normy: EN 60335-1: 2002 oraz EN 60335-2-41: 2003.
– Dyrektywa EMC (2004/108/WE).

Zastosowane normy: EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.
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,  Grundfos,    ,  

 SPO,     , 
      

   -  :
–   (2006/42/ ).

 : EN 809: 1998  EN 60204-1: 2006.
–   (2006/95/EC).

 : EN 60335-1: 2002  EN 60335-2-41: 
2003.

–   (2004/108/EC).
 : EN 61000-6-2  EN 61000-6-3.

Megfelel ségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felel sséggel kijelentjük, hogy a SPO 
termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
el írásainak:
– Gépek (2006/42/EK).

Alkalmazott szabványok: EN 809: 1998 és EN 60204-1: 2006.
– Kisfeszültség  Direktíva (2006/95/EK).

Alkalmazott szabványok: EN 60335-1: 2002 és EN 60335-2-41: 
2003.

– EMC Direktíva (2004/108/EK).
Alkalmazott szabványok: EN 61000-6-2 és EN 61000-6-3.

Izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki SPO, 
na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta 
o približevanju zakonodaje za izena evanje pravnih predpisov držav 
lanic ES:

– Direktiva o strojih (2006/42/ES).
Uporabljeni normi: EN 809: 1998 in EN 60204-1: 2006.

– Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES).
Uporabljeni normi: EN 60335-1: 2002 in EN 60335-2-41: 2003.

– Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).
Uporabljeni normi: EN 61000-6-2 in EN 61000-6-3.

Izjava o uskla enosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornoš u da je proizvod 
SPO, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vije a o 
uskla ivanju zakona država lanica EU:
– Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).

Korištene norme: EN 809: 1998 i EN 60204-1: 2006.
– Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).

Korištene norme: EN 60335-1: 2002 i EN 60335-2-41: 2003.
– Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).

Korištene norme: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

Deklaracija o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornoš u da je proizvod 
SPO, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za 
uskla ivanje zakona država lanica EU:
– Direktiva za mašine (2006/42/EC).

Koriš eni standardi: EN 809: 1998 i EN 60204-1: 2006.
– Direktiva niskog napona (2006/95/EC).

Koriš eni standardi: EN 60335-1: 2002 i EN 60335-2-41: 2003.
– EMC direktiva (2004/108/EC).

Koriš eni standardi: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

Declara ie de Conformitate

Noi, Grundfos, declar m pe propria r spundere c  produsele SPO, 
la care se refer  aceast  declara ie, sunt în conformitate cu aceste 
Directive de Consiliu asupra armoniz rii legilor Statelor Membre CE:
– Directiva Utilaje (2006/42/CE).

Standarde utilizate: EN 809: 1998 i EN 60204-1: 2006.
– Directiva Tensiune Joas  (2006/95/CE).

Standarde utilizate: EN 60335-1: 2002 i EN 60335-2-41: 2003.
– Directiva EMC (2004/108/CE).

Standarde utilizate: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

  
,  Grundfos,    ,  

 SPO,      , 
         
      :

–    (2006/42/EC).
 : EN 809: 1998  EN 60204-1: 2006.

–     (2006/95/EC).
 : EN 60335-1: 2002  EN 60335-2-41: 2003.

–     (2004/108/EC).
 : EN 61000-6-2  EN 61000-6-3.

Prohlášení o shod
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpov dnost, že 
výrobky SPO, na n ž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu 
s ustanoveními sm rnice Rady pro sblížení právních p edpis  
lenských stát  Evropského spole enství v oblastech:

– Sm rnice pro strojní za ízení (2006/42/ES).
Použité normy: EN 809: 1998 a EN 60204-1: 2006.

– Sm rnice pro nízkonap t’ové aplikace (2006/95/ES).
Použité normy: EN 60335-1: 2002 a EN 60335-2-41: 2003.

– Sm rnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
(2004/108/ES).
Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

Prehlásenie o konformite
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že 
výrobky SPO, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade 
s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov 
lenských štátov Európskeho spolo enstva v oblastiach:

– Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).
Použité normy: EN 809: 1998 a EN 60204-1: 2006.

– Smernica pre nízkonapät’ové aplikácie (2006/95/EC).
Použité normy: EN 60335-1: 2002 a EN 60335-2-41: 2003.

– Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC).
Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

Uygunluk Bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan SPO ürünlerinin, AB Üyesi 
Ülkelerin kanunlarõnõ birbirine yakla tõrma üzerine Konsey Direktifleriyle 
uyumlu oldu unun yalnõzca bizim sorumlulu umuz altõnda oldu unu 
beyan ederiz:
– Makineler Yönetmeli i (2006/42/EC).

Kullanõlan standartlar: EN 809: 1998 ve EN 60204-1: 2006.
– Dü ük Voltaj Yönetmeli i (2006/95/EC).

Kullanõlan standartlar: EN 60335-1: 2002 ve EN 60335-2-41: 2003.
– EMC Diretifi (2004/108/EC).

Kullanõlan standartlar: EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3.

Vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted SPO, mille 
kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega 
EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad:
– Masinate ohutus (2006/42/EC).

Kasutatud standardid: EN 809: 1998 ja EN 60204-1: 2006.
– Madalpinge direktiiv (2006/95/EC).

Kasutatud standardid: EN 60335-1: 2002 ja EN 60335-2-41: 2003.
– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).

Kasutatud standardid: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

Atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai SPO, 
kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas d l 
Europos Ekonomin s Bendrijos šali  nari  statym  suderinimo:
– Mašin  direktyva (2006/42/EB).

Taikomi standartai: EN 809: 1998 ir EN 60204-1: 2006.
– Žem  tamp  direktyva (2006/95/EB).

Taikomi standartai: EN 60335-1: 2002 ir EN 60335-2-41: 2003.
– EMS direktyva (2004/108/EB).

Taikomi standartai: EN 61000-6-2 ir EN 61000-6-3.
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Pazi ojums par atbilst bu pras b m
Sabiedr ba GRUNDFOS ar pilnu atbild bu dara zin mu, ka produkti 
SPO, uz kuriem attiecas šis pazi ojums, atbilst š d m Padomes 
direkt v m par tuvin šanos EK dal bvalstu likumdošanas norm m:
– Maš nb ves direkt va (2006/42/EK).

Piem rotie standarti: EN 809: 1998 un EN 60204-1: 2006.
– Zema sprieguma direkt va (2006/95/EK).

Piem rotie standarti: EN 60335-1: 2002 un EN 60335-2-41: 2003.
– Elektromagn tisk s sader bas direkt va (2004/108/EK).

Piem rotie standarti: EN 61000-6-2 un EN 61000-6-3.

   
 Grundfos       

,   SPO,     , 
        

 -  :
–   (2006/42/ ).

,  : EN 809: 1998  EN 60204-1: 
2006.

–   (2006/95/EC).
,  : EN 60335-1: 2002  

EN 60335-2-41: 2003.
–   (2004/108/EC).

,  : EN 61000-6-2  EN 61000-6-3.

Bjerringbro, 22nd December 2009

Svend Aage Kaae
Technical Director
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1. Bezpe nostní pokyny

1.1 Všeobecn

Tyto provozní p edpisy obsahují základní pokyny, 
které je nutno dodržovat p i instalaci, provozu a 
údržb  erpadla. Proto je bezpodmíne n  nutné, 
aby se s ním p ed provedením montáže a uvedením 
za ízení do provozu seznámil p íslušný odborný 
personál a provozovatel. 

Tento návod musí být v míst  používání erpadla 
neustále k dispozici. P itom je nutno dbát nejen 
bezpe nostních pokyn  uvedených v této stati 
všeobecných bezpe nostních p edpis , nýbrž i 
zvláštních bezpe nostních pokyn . které jsou 
uvedeny v jiných statích.

1.2 Ozna ení d ležitosti pokyn

Pokyny uvedené p ímo na za ízení, jako nap .: 

• šipka udávající sm r otá ení,

• ozna ení pro p ípojky p ívodu kapalin,

musí být bezpodmíne n  dodržovány a p íslušné 
nápisy musí být udržovány v dokonale itelném 
stavu.

1.3 Kvalifikace a školení personálu

Osoby ur ené k montáži, údržb  a obsluze, musí 
být pro tyto práce ádn  vyškoleny a musí mít 
odpovídající kvalifikaci. Rozsah zodpov dnosti, 
oprávn nosti a kontrolní innosti personálu musí 
p esn  ur it provozovatel.

1.4 Rizika p i nedodržování 
bezpe nostních pokyn

Nedbání bezpe nostních pokyn  m že mít za 
následek ohrožení osob, životního prost edí a 
vlastního za ízení. Nerespektování bezpe nostních 
pokyn  m že také vést i k zániku nárok  na garan ní 
opravu.

Konkrétn  m že zanedbání bezpe nostních pokyn  
vést nap íklad k nebezpe í:

• selhání d ležitých funkcí za ízení,

• nedosahování žádoucích výsledk  p i 
p edepsaných zp sobech provád ní údržby,

• ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy.

1.5 Dodržování zásad bezpe nosti práce

Je nutno dodržovat bezpe nostní pokyny uvedené 
v tomto montážním a provozním návodu, existující 
národní p edpisy týkající se bezpe nosti práce a 
rovn ž interní pracovní, provozní a bezpe nostní 
p edpisy provozovatele.

1.6 Bezpe nostní pokyny pro 
provozovatele a obsluhu

• P i provozu za ízení nesm jí být odstra ovány 
ochranné kryty pohybujících se ástí.

• Je nutno vylou it ohrožení elektrickým proudem 
(podrobnosti viz p íslušné normy a p edpisy).

Použití tohoto výrobku vyžaduje 
zkušenosti a znalosti výrobku. 
Osobám s omezenou fyzickou nebo 
duševní zp sobilostí je zakázáno používat 
výrobek, výjimkou m že být tato osoba, 
která je pod dohledem osoby zodpov dné 
za bezpe nost a byla ádn  vyškolená na 
obsluhu tohoto výrobku. 
D ti nesmí obsluhovat, ani hrát si s tímto 
výrobkem.

Bezpe nostní pokyny uvedené v tomto 
montážním a provozním návodu, 
jejichž nedodržení m že zp sobit 
ohrožení osob.

Tento symbol je uveden u bezpe nostních 
pokyn , jejichž nedodržení m že mít za 
následek ohrožení za ízení a jeho funkcí.

Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a 
pokyny, které usnad ují práci a které 
zajišt’ují bezpe ný provoz erpadla.

Pozor

Pokyn
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1.7 Bezpe nostní pokyny pro údržbá ské, 
kontrolní a montážní práce

Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré 
opravy, inspek ní a montážní práce byly provedeny 
autorizovanými a kvalifikovanými odborníky, kte í 
jsou dostate n  informováni na základ  podrobného 
studia tohoto montážního a provozního návodu.

Zásadn  se všechny práce na za ízení provád jí jen 
tehdy, je-li mimo provoz. Bezpodmíne n  musí být 
dodržen postup k odstavení za ízení z provozu, 
popsaný v tomto montážním a provozním návodu. 

Bezprost edn  po ukon ení prací musí být 
provedena všechna bezpe nostní opat ení. 
Ochranná za ízení musí být znovu uvedena do 
p vodního funk ního stavu.

1.8 Svévolné provád ní úprav na za ízení a 
výroba náhradních díl

Provád ní p estavby a zm n konstrukce na erpadle 
je p ípustné pouze po p edchozí konzultaci s 
výrobcem. Pro bezpe ný provoz doporu ujeme 
používat originální náhradní díly a výrobcem 
autorizované p íslušenství. 

Použití jiných díl  a ástí m že mít za následek 
zánik zodpov dnosti za škody z toho vyplývající.

1.9 Nep ípustné zp soby provozu

Bezpe nost provozu dodávaných za ízení je 
zaru ena pouze tehdy, jsou-li provozována v souladu 
s podmínkami uvedenými v tomto montážním a 
provozním návodu. Mezní hodnoty, uvedené v 
technických údajích, nesm jí být v žádném p ípad  
p ekro eny.

2. Všeobecný popis
erpadlo SPO se dodává ve dvou verzích:

• erpadlo se sacím sítem pro ponornou instalaci 

• erpadlo se základovou deskou pro instalaci v 
suché jímce.

erpadlo lze dodat s plovákovým spína em nebo 
bez n ho.

3. Použití
erpadla SPO mohou být použita ve

• studnách

• akumula ních jímkách nebo nádržích

• ímských studnách

• potocích

• domácnostech v systémech dodávky vody a 
zavlažování.

3.1 erpané kapaliny

erpadla SPO jsou ur ena pro erpání ídkých, 
istých, neagresivních a nevýbušných kapalin bez 

obsahu pevných ástic nebo vláknitých p ím sí.

4. Doprava a skladování

4.1 Doprava

erpadlo nesmí být vystavováno náraz m a 
ot es m. 

4.2 Skladování

erpadlo musí být skladováno ve vnit ních 
prostorách a v suchu. 

5. Technická údaje
Viz typový štítek erpadla. 

Teplota erpané kapaliny:

0°C až +40°C.

Hloubka instalace:

Max. 20 metr  pod úrovní hladiny kapaliny 
( erpadlo se sacím sítem). 

Teplota skladování:

–10°C až +40°C.

Provozní tlak:

Max. 10 bar  ( erpadlo se základovou deskou).

Krytí:

IP 68.

Hladina akustického tlaku:

Hladina akustického tlaku erpadla je nižší než 
limitní hodnoty, stanovené ve Sm rnici Rady EHS 
2006/42/EHS, týkající se stroj . 

erpadlo nelze použít v bazénech, 
zahradních rybní cích nebo podobných 
místech, jestliže jsou ve vod  lidé. 

Nezdvihejte nebo nespoušt jte erpadlo 
pomocí napájecího kabelu.

erpadla se základovou deskou musí být 
p ed skladováním odvodn na.

Pozor

Pozor
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6. Instalace

erpadlo musí být instalováno v prostorech, 
nevystavených mrazu. 

Není dovoleno, aby erpadlo b želo s uzav eným 
výtla ným ventilem. 

Instalujte potrubí tak, aby erpadlo nebylo vystaveno 
mechanickému zatížení. 

erpadlo se základovou deskou:

Instalujte potrubí tak, aby bylo zabrán no vzniku 
vzduchových kapes, zvlášt  na sací stran  erpadla, 
viz obr. 1.

Doporu uje se montáž zp tného ventilu do sacího 
potrubí.

Obr. 1

6.1 Požadavky na instala ní polohu

erpadlo je vhodné jak pro vertikální, tak pro 
horizontální instalaci, h ídel erpadla však nesmí 
nikdy být pod úrovní horizontální roviny, viz obr. 2.

Obr. 2

• P ed pono ením erpadla do studny nebo jímky 
zkontrolujte, zda ve studni / jímce není písek nebo 
usazeniny tuhých látek. 

• Instalace do studn : 
Instalujte erpadlo tak, aby vstup (sání) erpadla 
byl minimáln  1 metr nad dnem studny. 

• Instalace do jímky: 
Umíst te erpadlo na dno jímky. 

• Musí být zamezeno chodu erpadla nasucho.

P ed za átkem práce s erpadlem/
motorem zkontrolujte, zda byl vypnut 
p ívod el. proudu a zda nem že náhodn  
dojít k jeho zapnutí. 

erpadlo nesmí být p i instalaci 
p emíst'ováno taháním za napájecí kabel.
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6.2 P íklady instalace 

Obr. 3 Obr. 4

erpadlo SPO se sacím sítem 
v ponorné instalaci
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erpadlo SPO se základovou deskou 
v povrchové instalaci
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7. Elektrické p ipojení
Elektrické p ipojení musí provést výhradn  odborník 
s p íslušnou elektrotechnickou kvalifikací v souladu s 
místními p edpisy.

Je nutné, aby napájecí nap tí a frekvence uvedené 
na typovém štítku erpadla odpovídaly parametr m 
napájecí elektrické sít .

7.1 Ochrana motoru 

Jednofázová erpadla:

erpadlo má vestav ný termospína  a není tedy 
zapot ebí žádná další ochrana motoru. 

P ipojte napájecí kabel erpadla, jak je znázorn no 
na obr. 5.

Obr. 5

T ífázová erpadla:

erpadlo musí být p ipojeno ke spoušt i motoru. 
Nastavený jmenovitý proud spoušt e motoru musí 
odpovídat elektrickým údaj m na typovém štítku 
erpadla. 

7.2 Kontrola sm ru otá ení

Platí pouze pro t ífázová erpadla:

Sm r otá ení by m l být kontrolován vždy, když je 
erpadlo p ipojováno pro novou instalaci.

Postupujte tímto zp sobem:

1. Umíst te erpadlo na rovný povrch. 

2. erpadlo spust'te a okamžit  zastavte.

3. Sledujte pohyb erpadla (trhnutí) p i spoušt ní 
(v pohledu od vrchní strany erpadla). Sm r 
otá ení je správný (ve sm ru otá ení hodinových 
ru i ek), pokud se plášt' erpadla pohybuje proti 
sm ru hodinových ru i ek, viz obr. 6.

Obr. 6

Pokud není možné zkontrolovat sm r otá ení, jak je 
uvedeno výše, protože erpadlo již bylo instalováno, 
postupujte tímto zp sobem: 

1. Spust'te erpadlo a zm te množství vody. 

2. Zastavte erpadlo, vypn te p ívod elektrické 
energie a zam te n které dva z p ívodních 
drát . 

3. erpadlo znovu spust'te a zm te množství vody. 

4. erpadlo zastavte. 

5. Srovnejte výsledky, získané z bod  1 a 3. 
P ipojení, p i n mž bylo v tší množství vody, má 
správný sm r otá ení. 

P ed za átkem práce s erpadlem/
motorem zkontrolujte, zda byl vypnut 
p ívod el. proudu a zda nem že náhodn  
dojít k jeho zapnutí. 

erpadlo musí být p ipojeno na sít'ový 
vypína  s minimální mezerou mezi 
kontakty 3 mm ve všech pólech.

erpadlo musí být uzemn no. 

Po ochlazení motoru na normální teplotu 
se motor automaticky znovu zapne. 
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8. Uvedení do provozu
• erpadlo SPO se základovou deskou musí být 

p ed spušt ním napln no vodou. 
Vyjm te plnicí zátku na vrchní stran  erpadla a 
erpadlo napl te vodou. 

Zkontrolujte, zda je jak erpadlo, tak i sací potrubí 
napln no kapalinou. 

• Zapn te p ívod elektrické energie a ekejte, až 
za ne kapalina vytékat z výtla ného potrubí.

• Pokud erpadlo nefunguje správn , vypn te 
p ívod elektrické energie a prostudujte si oddíl 
11. P ehled možných závad.

8.1 Nastavení plovákového spína e

Hladina pro zastavení erpadla je nastavena 
zm nou délky kabelu mezi plovákovým spína em a 
upev ovacím bodem (svorka na rukojeti erpadla), 
viz obr. 7, pozice B.

Musí být zajišt no, že

• se plovákový spína  bude voln  pohybovat.

• hladina pro zastavení erpadla neklesne pod sací 
koš erpadla. 

Obr. 7

9. Provoz

Pokud bylo erpadlo používáno pro jiné kapaliny, 
než je istá voda, musí být ihned po použití 
propláchnuto istou vodou. 

9.1 Období, kdy je erpadlo mimo provoz

Pokud je erpadlo vy azeno z provozu na delší dobu, 
musí být odvodn no. 

erpadla se základovou deskou mohou být 
odvodn na pomocí výpustné zátky. 

9.2 etnost spínání

Max. 30 za hodinu.

10. Údržba a išt ní

B hem normálního provozu není zapot ebí žádná 
údržba. 

10.1 išt ní sacího síta erpadla 

P i išt ní sacího síta postupujte tímto zp sobem:

1. Umíst te erpadlo v horizontální poloze. 

2. Odstra te víko sacího síta odšroubováním t í 
šroub  šroubovákem. 

3. Vy ist te vnit ek sacího síta.

4. Zkontrolujte, zda ve št rbinách sacího síta 
nejsou cizí t lesa. 

5. Znovu nasa te víko sacího síta a instalujte 
erpadlo. 

10.2 Kontrola h ídele motoru

Pokud erpadlo nefunguje a h ídel se neotá í, 
p estože je zapnut p ívod elektrické energie nebo 
aktivován plovák, musí být zkontrolováno, zda se 
všechny otá ivé sou ásti mohou voln  otá et. 

Postupujte tímto zp sobem:

1. Umíst te erpadlo do horizontální polohy. 

2. Odstra te víko sacího síta odšroubováním t í 
šroub  šroubovákem. 

3. Odšroubujte samosvornou matici a oto te h ídel 
motoru ve sm ru otá ení hodinových ru i ek. 

4. Znovu nasa te víko sacího síta a instalujte 
erpadlo. 
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11. P ehled možných závad

Závada P í ina Odstran ní

1. erpadlo 
nepracuje.

a) Pojistky v elektrické instalaci jsou 
spálené. 

Vym te pojistky. Pokud se spálí i ty nové, 
musí být zkontrolována elektrická instalace 
a napájecí kabel. 

b) ELCB nebo nap t'ový ELCB se 
vypnul. 

Zapojte jisti . 

c) P erušení p ívodu elektrické 
energie.

Kontaktujte dodavatele elektrické energie.

d) Ochrana motoru p erušila p ívod 
elektrické energie kv li p etížení.

Zkontrolujte, zda je zablokován motor/ 
erpadlo.

e) erpadlo/napájecí kabel jsou 
vadné.

Opravte nebo vym te erpadlo/kabel. 

f) Plovákový spína  je v pozici chodu 
nasucho.

Zkontrolujte výši vodní hladiny a volnost 
pohybu plovákového spína e. 

g) erpadlo je zablokováno. Zkontrolujte a vy ist te erpadlo. 

2. erpadlo pracuje, 
ale ne erpá 
žádnou kapalinu. 

a) Ventil na výtla né stran  je 
uzav en. 

Otev ete ventil. 

b) Chybí voda nebo je p íliš nízká 
výše vodní hladiny ve studni.

Zvyšte instala ní hloubku erpadla 
(max. 20 metr ). Snižte výkon erpadla 
nebo nahra te erpadlo menším modelem 
pro získání menší kapacity. 

c) Zp tný ventil je zablokován ve své 
uzav ené poloze.

Vytáhn te erpadlo a vy ist te nebo 
vym te ventil.

d) Sací síto je ucpáno. Vytáhn te erpadlo a v p ípad  pot eby 
vy ist te sací síto a ob žné kolo, viz 
10.1 išt ní sacího síta erpadla.

e) erpadlo je vadné. Opravte nebo vym te erpadlo.

f) erpadlo nebylo p ed spušt ním 
napln no vodou ( erpadlo se 
základovou deskou).

Napl te erpadlo vodou, viz oddíl 
8. Uvedení do provozu.

3. erpadlo pracuje 
se sníženým 
výkonem.

a) Pokles hladiny vody je vyšší, než 
se p edpokládalo.

Zvyšte instala ní hloubku erpadla 
(max. 20 metr ). Snižte výkon erpadla 
nebo vym te erpadlo za menší model, 
abyste získali menší výkon. 

b) Ventily ve výtla ném potrubí jsou 
áste n  uzav eny/zablokovány.

Zkontrolujte a v p ípad  pot eby vy ist te 
nebo vym te ventily.

c) Výtla né potrubí je áste n  
ucpáno ne istotami. 

Vy ist te nebo vym te výtla né potrubí.

d) Zp tný ventil ve výtla ném potrubí 
je áste n  ucpán.

Vy ist te nebo vym te ventil.

e) erpadlo a výtla né potrubí jsou 
áste n  ucpány ne istotami.

Vytáhn te erpadlo. Zkontrolujte a v 
p ípad  pot eby vy ist te nebo vym te 
erpadlo. Vy ist te potrubí. 

f) erpadlo je vadné. Opravte nebo vym te erpadlo.

g) Potrubí je net sné. Zkontrolujte a opravte potrubí.

h) Výtla né potrubí je vadné. Vym te výtla né potrubí.

i) Podp tí. Zkontrolujte p ívod elektrické energie.
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11.1 Schematické pohledy na erpadla

P i objednávání náhradních díl  viz str. 206 a 207.

12. Likvidace
Likvidace tohoto výrobku nebo jeho sou ástí musí 
být provedena podle t chto pokyn :

1. Likvidaci nechejte provést ve ejnou nebo 
soukromou službou, zabývající se sb rem 
odpadu.

2. Pokud sb rová služba v dané lokalit  neexistuje, 
nebo nem že pracovat s materiálem, použitým 
ve výrobcích, dopravte produkt nebo n které 
nebezpe né materiály z jeho sou ástí do 
nejbližší pobo ky nebo servisního st ediska firmy 
Grundfos. 

4. astá spoušt ní a 
zastavení. 

a) Rozdíl mezi zapínacím a 
vypínacím tlakem tlakového 
spína e je p íliš malý.

Zvyšte rozdíl mezi tlaky. Vypínací tlak však 
nesmí p esáhnout provozní tlak tlakové 
nádoby a zapínací tlak by m l být 
dostate n  vysoký, aby zajistil dostate nou 
dodávku vody.

b) Plovákový spína  nebyl správn  
nastaven.

Nastavte plovákový spína , aby se zajistila 
vhodná doba mezi zapnutím a vypnutím 
erpadla, jak je zobrazeno v oddíle 

8.1 Nastavení plovákového spína e.

c) Zp tný ventil je net sný nebo se 
zablokoval v polootev ené poloze. 

Vy ist te nebo vym te zp tný ventil.

d) Napájecí nap tí není konstantní. Zkontrolujte p ívod elektrické energie.

e) Teplota motoru je p íliš vysoká. Zkontrolujte teplotu vody.

f) erpadlo je zablokováno. Vy ist te erpadlo a zkontrolujte, zda se 
otá ivé sou ásti erpadla voln  otá ejí.

g) Plnicí tlak tlakové nádoby je p íliš 
nízký. 

Upravte tlak plnicí nádoby podle návodu 
k instalaci a obsluze, dodávaného s 
nádobou.

h) Tlaková nádoba je p íliš malá. Zvyšte objem tlakové nádoby vým nou 
nádoby nebo dopln ním další nádoby.

i) Membrána nádoby je vadná. Zkontrolujte a v p ípad  pot eby vym te 
tlakovou nádobu. 

Závada P í ina Odstran ní

Technické zm ny vyhrazeny.
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Pump with suction strainer
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Pump with base plate
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 
34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb 
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

   

220123, ,
. . , 22, . 1105 

.: +(37517) 233 97 65, 
: +(37517) 233 97 69

E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

Mark GRUNDFOS Ltda.
Av. Humberto de Alencar Castelo 
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd. 
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
51 Floor, Raffles City
No. 268 Xi Zang Road. (M)
Shanghai 200001
PRC
Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
ajkovského 21

779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
FIN-01730 Vantaa 
Phone: +358-3066 5650 
Telefax: +358-3066 56550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706 / 27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Lim-
ited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa 
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901 

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F, 
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iel  60, LV-1035, R ga,
T lr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

México

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE 
Tel.: +31-88-478 6336 
Telefax: +31-88-478 6332
e-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Prze mierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

 
, 109544 , .  

39
. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00

 (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovi a 2a/29
YU-11000 Beograd 
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-6865 1222 
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB 
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana- rnu e
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden

GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46(0)771-32 23 00 
Telefax: +46(0)31-331 94 60 

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. 
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

   
01010 , .  8 , 

.:(+38 044) 390 40 50 
.: (+38 044) 390 40 59

E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Usbekistan
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: (3712) 55-68-15
: (3712) 53-36-35

Addresses revised 15.06.2009



www.grundfos.com

Being responsible is our foundation

Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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