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 Symboly 
V návodu k obsluze jsou uvedeny následující symboly, jejichž účelem je usnadnit pochopení uvedeného 

požadavku.  

Dodržujte pokyny a výstrahy, v opačném případě hrozí riziko poškození zařízení a ohrožení 

bezpečnosti osob. 

 

V případě nedodržení pokynů či výstrah spojených s elektrickým zařízením hrozí riziko poškození 

zařízení nebo ohrožení bezpečnosti osob. 

 

Poznámky a výstrahy pro správnou obsluhu zařízení a jeho částí. 

 

Úkony, které může provádět provozovatel zařízení. Provozovatel zařízení je povinen se seznámit s 

pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Poté je zodpovědný za provádění běžné údržby na zařízení. 

Pracovníci provozovatele jsou oprávněni provádět běžné úkony údržby. 

 

Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, oprávněný provádět 

opravy elektrických zařízení, včetně údržby. Tito elektrotechnici musí mít oprávnění pracovat s 

vysokonapěťovými zařízeními. 

  

Úkony, které musí provádět kvalifikovaný elektrotechnik. Specializovaný technik, který disponuje 

schopnostmi a kvalifikací pro instalaci zařízení za běžných provozních podmínek a pro opravu 

elektrických i mechanických prvků zařízení při údržbě. Elektrotechnik musí být schopen provést 

jednoduché elektrické a mechanické úkony spojené s údržbou zařízení. 

 

Upozorňuje na povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Úkony, které se smí provádět pouze na zařízení, které je vypnuté a odpojené od napájení. 

 

Úkony, které se provádějí na zapnutém zařízení. 

 

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení 

tohoto Návodu pro montáž a obsluhu. 
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 Úvod 
 
Tento návod obsahuje důležité informace pro bezpečné používání a údržbu čerpadla 

PUMPA. Přečtěte si, prosím, pečlivě následující pokyny před uvedením do provozu. 

Všechna data, obrázky a technické údaje v tomto návodu odpovídají nejnovějším údajům o 

výrobku. Pokud zjistíte, že existuje rozdíl mezi štítkem a návodem, použijte jako referenční 

údaj štítek čerpadla. 

 

 Před použitím 
 

 
Pro zajištění uspokojivé životnosti a bezpečného používání čerpadla si nejdříve přečtěte 

pečlivě tento návod. 

Čerpadlo musí být spolehlivě uzemněno za účelem zamezení svodovému proudu. Z důvodu 

bezpečnosti nesmí být zástrčka mokrá a zásuvka musí být umístěna v místě, kde nemůže být 

ovlivněna vlhkostí. 

Jestliže je čerpadlo v provozu, neumývejte se a neplavte v blízkosti pracovní plochy čerpadla, 

aby nedošlo k úrazu. Udržujte zvířata mimo pracovní plochu čerpadla. 

Zamezte zasažení čerpadla proudem vody – čerpadlo má elektrické krytí IP44 . 

Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu kolem čerpadla. 

Před prováděním údržby vždy čerpadlo vypněte a vytáhněte ze zásuvky. 

V případě, že místo, kde je čerpadlo instalováno, může promrzat, je nutné buďto tento prostor 

temperovat a nebo čerpadlo důkladně odvodnit ! 

Toto čerpadlo je vhodné pouze pro čerpání čisté vody. Nikdy jím  nečerpejte hořlavé kapaliny! 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 

a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. 

 

 Použití 
 

Malá objemová čerpadla se většinou používají pro napouštění nádrží, zvyšování tlaku 

v potrubí a zásobování vodou. Před prvním použitím naplňte těleso čerpadla a sací 

potrubí vodou. Po několikasekundovém zapnutí bude čerpadlo schopné čerpat vodu. 

Po prvním naplnění vodou (zavodnění) nemusí být řada čerpadel PTM plněna znovu vodou. 

Je ale nutné – dle použití – nainstalovat buďto sací koš, anebo zpětnou klapku, tato čerpadla 

nejsou samonasávací. 
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 Provozní podmínky 
 

(1) Čerpané médium: čistá voda při venkovních teplotách 

(2) pH čerpaného média: 6 – 8 

(3) Frekvence: 50 Hz; jmenovité napětí: 220-240V pro jednofázové motory. 

(4) Max. teplota čerpané vody: 60°C 

 Instalace a výstraha 
 

1. Před použitím se přesvědčte, že jsou řádně dotaženy všechny šroubové 

spoje. Izolační odpor motoru má být vyšší než 1 milion Ohmů. 

2. Před uvedením do provozu zkontrolujte ventilátor, zda se čerpadlo otáčí 

plynule. Naplňte tělesa čerpadla čerpanou vodou. Poté utáhněte plnicí zátku a spusťte 

čerpadlo. Při spuštění nechejte ventil na výtlačné straně přivřený. Pak nastavte ventil 

na požadovaný průtok. Správný směr otáčení motoru je ve směru pohybu hodinových 

ručiček při pohledu na čerpadlo ze strany ventilátoru. 

3. Jestliže je mezi umístěním čerpadla a zdrojem elektrického napájení velká vzdálenost, 

je třeba použít předimenzované napájecí vedení (průřez kabelu v tomto případě 

stanoví firma, zajišťující elektrickou instalaci). V opačném případě může být napětí 

příliš nízké pro správný provoz čerpadla. 

4. Potrubí, které bude používáno na sací straně čerpadla, se nesmí deformovat (ideální 

je pevná trubka nebo vyztužená hadice). Sací koš je třeba umístit aspoň 30 cm ode 

dna studny (zdroje), aby se zamezilo nasávání bahna a písku. Všechny spoje sacího i 

výtlačného potrubí musí být řádně utěsněny. V sacím potrubí použijte co nejméně 

kolen a spojů. Dbejte na řádné vyspádování sacího potrubí - příklad chybné instalace 

je na obr. 1. 

5. V případě potřeby nainstalujte hlídání hladiny, sací koš musí být vždy pod hladinou 

vody (obr. 2). 

6. Čerpadlo spusťte jednou denně. 

Pokud nebude čerpadlo používáno 

po dlouhou dobu, úplně je 

vyprázdněte, vypláchněte je čistou 

vodou a aplikujte na hlavní 

komponenty antikorozní olej. Poté 

je uložte na suché místo pro 

budoucí použití. 

 

 

 Příklady instalace 
 

 

1. Sací koš 

2. Sací potrubí 

3. Šroubení 

4. Výtlačné potrubí 

5. Čerpadlo 

6. Vodovodní kohoutek 

  

Obr. 1 Obr. 2 
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1. Čerpadlo 

2. Vodovodní kohoutek 

3. Šroubení 

4. Tlaková nádoba 

5. Pěticestná tvarovka 

6. Tlaková spínač 

7. Šroubení 

8. Sací potrubí 

9. Sací koš 

 

 

 Technické údaje 
 

Model Napětí Výkon 
Kryt

í 
Teplot

a 
Sání/Výtla

k 

Max. 
průtok 
(L/min) 

Max. 
výtla
k (m) 

PTM60 
230V/50

Hz 
0,37k

W 
IP4
4 

60°C 1" x 1" 40 40 

 

Hladina akustického tlaku A  ≤70 (dB). 

 

Charakteristika – při použití čerpadla jako součásti vodárny: 

Sestává zejména z čerpadla, tlakového spínače a tlakové nádrže. Otevřete kohoutek 

. Jakmile tlak poklesne pod hodnotu, nastavenou na tlakovém spínači jako zapínací, 

čerpadlo začne pracovat. Jestliže se tlak v potrubí zvýší nad hodnotu, nastavenou na 

tlakovém spínači jako vypínací, čerpadlo se zastaví. 
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 Hledání a odstraňování závad 
 

Závady Příčiny Řešení 
Motor se 
nespustí 

1. Oběžné kolo je 
zablokováno 
2. Vinutí statoru shořelo 
3. Zlomený kabel 
4. Vadný rozběhový 
kondenzátor 

1. Uvolněte jej zasunutím 
šroubováku do hřídele na straně ventilátoru a 
odstraňte blokující nečistoty. 2. Vyměňte 
vinutí statoru 
3. Vyměňte kabel 
4. Vyměňte kondenzátor 

 
Čerpadlo 
nečerpá vodu 
nebo čerpá 
nedostatečné 
množství vody 

1. Hladina vody se 
nachází pod patním 
ventilem 
2. Netěsnost sacího 
vedení 
3. Poškození mechanické 
ucpávky 
4. Poškození oběžného 
kola 
5. Ucpané síto filtru / 
sacího koše 

1. Nastavte přívodní trubku tak, 
aby umožňovala ponoření sacího koše do 
vody. 
2. Zkontrolujte všechny spoje přívodního a 
výtlačného potrubí a rovnoměrně je 
utáhněte. 
3. Vyměňte mechanickou ucpávku 
4. Vyměňte oběžné kolo 
5. Vyčistěte filtr/ sací koš a odstraňte 
nečistoty . 

Motor pracuje 
přerušovaně 
nebo se 
přehřívá 

1. Dlouhodobý chod při 
přetížení 
2. Oběžné kolo 
zablokováno 
3. Špatné uzemnění nebo 
přerušení kabelu 
4. Nedostatečné přívodní 
napětí 

1. Namontujte ventil na výstup, aby se snížil 
průtok vody 
2. Odstraňte nečistoty v komoře čerpadla a 
zajistěte, aby čerpadlo pracovalo v rozsahu 
jmenovitého průtoku. 
3. Vyměňte cívku vinutí 
4. Zkontrolujte přívodní napětí 

  

 Štítek čerpadla 
Ilustrační obrázek 
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 Prohlášení o shodě 
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Záznam o servisu a provedených opravách: 
 

Datum: Popis reklamované závady, záznam o opravě, razítko servisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Seznam servisních středisek 
 

 

V pracovní době v Po-Pá od 7:00 do 17:00 hod volejte: 

 
PUMPA, a.s., servis, U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.: 548 422 655, 724 049 622, 602 
737 009, 548 422 657, 602 737 008, 602 726 136. 
 
PUMPA, a.s., pobočka Praha, U pekáren 2, 102 00 Praha,  
tel.: 272 011 611, 272 011 618 

 
 
Mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích volejte:   
 
SERVIS PUMPA  24 hod.   tel.:  602 737 009 
 
 
 
 
 
 

Podrobné informace o našich smluvních servisních střediscích se dozvíte na 
internetové adrese www.pumpa.cz nebo na bezplatné telefonní lince  
800 100 763. 
 

http://www.pumpa.cz/

