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KVC KVCX  NKV 10-15-20 NKV 32-45 
KVC 15/30 – KVC 15/306 KVCX 15/30 – KVCX 15/306 NKV 10/2 – NKV 10/26 NKV 32/2-2 
KVC 25/30 – KVC 25/306 KVCX 25/30 – KVCX 25/306 NKV 10/3 – NKV 10/36 NKV 32/2 
KVC 35/30 – KVC 35/306 KVCX 35/30 – KVCX 35/306 NKV 10/4 – NKV 10/46 NKV 32/3-2 
KVC 45/30 – KVC 45/306 KVCX 45/30 – KVCX 45/306 NKV 10/5 – NKV 10/56 NKV 32/3 
KVC 50/30 – KVC 50/306 KVCX 50/30 – KVCX 50/306 NKV 10/6 – NKV 10/66 NKV 32/4-2 
KVC 60/30 – KVC 60/306 KVCX 60/30 – KVCX 60/306 NKV 10/7 – NKV 10/76 NKV 32/4 
KVC 70/30 – KVC 70/306 KVCX 70/30 – KVCX 70/306 NKV 10/8 – NKV 10/86 NKV 32/5-2 
  NKV 10/9 – NKV 10/96 NKV 32/5 
KVC 20/50 – KVC 20/506 KVCX 20/50 – KVCX 20/506 NKV 10/10 – NKV 10/106 NKV 32/6-2 
KVC 30/50 – KVC 30/506 KVCX 30/50 – KVCX 30/506 NKV 10/12 – NKV 10/126 NKV 32/6 
KVC 40/50 – KVC 40/506 KVCX 40/50 – KVCX 40/506 NKV 10/14 – NKV 10/146 NKV 32/7-2 
KVC 55/50 – KVC 55/506 KVCX 55/50 – KVCX 55/506 NKV 10/16 NKV 32/7 
KVC 65/50 – KVC 65/506 KVCX 65/50 – KVCX 65/506                    – NKV 10/176 NKV 32/8-2 
KVC 75/50 – KVC 75/506 KVCX 75/50 – KVCX 75/506 NKV 10/18 NKV 32/8 
  NKV 10/20 NKV 32/9-2 
KVC 15/80 – KVC 15/806 KVCX 15/80 – KVCX 15/806 NKV 10/22 NKV 32/9 
KVC 20/80 – KVC 20/806 KVCX 20/80 – KVCX 20/806  NKV 32/10-2 
KVC 30/80 – KVC 30/806 KVCX 30/80 – KVCX 30/806 NKV 15/2 – NKV 15/26 NKV 32/10 
KVC 40/80 – KVC 40/806 KVCX 40/80 – KVCX 40/806 NKV 15/3 – NKV 15/36 NKV 32/11-2 
KVC 45/80 – KVC 45/806 KVCX 45/80 – KVCX 45/806 NKV 15/4 – NKV 15/46 NKV 32/11 
KVC 55/80 – KVC 55/806 KVCX 55/80 – KVCX 55/806 NKV 15/5 – NKV 15/56 NKV 32/12-2 
KVC 65/80 – KVC 65/806 KVCX 65/80 – KVCX 65/806 NKV 15/6 – NKV 15/66 NKV 32/12 
  NKV 15/7 – NKV 15/76 NKV 32/13-2 
KVC 25/120 – KVC 25/1206 KVCX 25/120 – KVCX 25/1206 NKV 15/8 – NKV 15/86 NKV 32/13 
KVC 35/120 – KVC 35/1206 KVCX 35/120 – KVCX 35/1206 NKV 15/9 – NKV 15/96  
KVC 45/120 – KVC 45/1206 KVCX 45/120 – KVCX 45/1206 NKV 15/10 – NKV 15/106 NKV 45/2-2 
KVC 60/120 – KVC 60/1206 KVCX 60/120 – KVCX 60/1206 NKV 15/12 – NKV 15/126 NKV 45/2 
KVC 70/120 – KVC 70/1206 KVCX 70/120 – KVCX 70/1206 NKV 15/14 NKV 45/3-2 
KVC 85/120 – KVC 85/1206 KVCX 85/120 – KVCX 85/1206 NKV 15/16 NKV 45/3 
  NKV 15/17 NKV 45/4-2 
   NKV 45/4 
  NKV 20/2 – NKV 20/26 NKV 45/5-2 
  NKV 20/3 – NKV 20/36 NKV 45/5 
  NKV 20/4 – NKV 20/46 NKV 45/6-2 
  NKV 20/5 – NKV 20/56 NKV 45/6 
  NKV 20/6 – NKV 20/66 NKV 45/7-2 
  NKV 20/7 – NKV 20/76 NKV 45/7 
  NKV 20/8 – NKV 20/86 NKV 45/8-2 
  NKV 20/9 NKV 45/8 
  NKV 20/10 – NKV 20/106 NKV 45/9-2 
  NKV 20/12 NKV 45/9 
  NKV 20/14 NKV 45/10-2 
  NKV 20/16 NKV 45/10 
  NKV 20/17 NKV 45/11-2 
   NKV 45/11 
   NKV 45/12-2 
   NKV 45/12 
   NKV 45/13-2 
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KVCE NKVE 
KVCE 35/30 NKVE 10/2 
KVCE 45/30 NKVE 10/3 
KVCE 50/30 NKVE 10/4 
KVCE 60/30 NKVE 10/5 
KVCE 70/30 NKVE 10/6 
 NKVE 10/7 
KVCE 30/50 NKVE 10/8 
KVCE 40/50 NKVE 10/9 
KVCE 55/50 NKVE 10/10 
KVCE 65/50 NKVE 10/12 
KVCE 75/50 NKVE 10/14 
 NKVE 10/16 
KVCE 30/80 NKVE 10/18 
KVCE 40/80 NKVE 10/20 
KVCE 45/80 NKVE 10/22 
KVCE 55/80  
KVCE 65/80 NKVE 15/2 
 NKVE 15/3 
KVCE 35/120 NKVE 15/4 
KVCE 45/120 NKVE 15/5 
KVCE 60/120 NKVE 15/6 
KVCE 70/120 NKVE 15/7 
KVCE 85/120 NKVE 15/8 
 NKVE 15/9 
 NKVE 15/10 
 NKVE 15/12 
 NKVE 15/14 
 NKVE 15/16 
 NKVE 15/17 

 NKVE 20/2 
 NKVE 20/3 
 NKVE 20/4 
 NKVE 20/5 
 NKVE 20/6 
 NKVE 20/7 
 NKVE 20/8 
 NKVE 20/9 
 NKVE 20/10 
 NKVE 20/12 
 NKVE 20/14 www.iv
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1. VŠEOBECN  
 

P ed provedením montáže prostudujte  tento návod! Obsahuje základní informace, umož ující vám erpa-
dlo poznat  a u init optimální opat ení pro jeho provoz v nejr zn jších aplikacích. Dodržením uvedených 
zásad zajistíte dlouhou životnost erpadla a vyhnete se problém m.  
P íru ku m jte vždy v dosahu obsluhy v míst  instalace. 

Instalace a provoz musí vyhovovat platným bezpe nostním i ostatním p edpis m. Veškerá související innost musí 
být provád na odborn  výhradn  kvalifikovaným personálem (paragraf 6.1) s kvalifikací danou platnými normami. 
Zanedbání pokyn  v tomto návodu, bezpe nostních p edpis  a souvisejících norem m že zp sobit nejen ohrožení 
bezpe nosti obsluhy, ale i poškození  za ízení a zrušení záruky. erpadlo instalujte ve vertikální poloze s motorem 
nad erpadlem. 

 
2. POPIS - POUŽITÍ 

Vícestup ová odst edivá erpadla pohán ná asynchronním elektromotorem jsou konstruována a vyrobena dle nej-
nov jších poznatk . Vyzna ují se robustní konstrukcí, vysokým výkonem, maximální ú inností, spolehlivostí a bez-
poruchovým provozem p i zcela minimální údržb .  Mají široký rozsah užití, nap íklad pro zásobování pitnou vodou, 
tlakování nádrží, kotl  nebo pro dopravu kapalin v ob anských, zem d lských a pr myslových rozvodných systé-
mech.  

 
3.        ERPANÁ KAPALINA 

 
erpadlo je konstruováno a ur eno pro erpání výhradn  isté vody o hustot  1000 kg/m3 a kine-

matické viskozit  1 mm2/s, neagresivní, bez abrazivních, nebo jiných pevných ástic i vláken.  
Maximální p ípustné množství rozptýleného písku je 50 g / m3                   
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6.3  Nová za ízení        3 
7.  OCHRANY        4 
7.1  Pohyblivé ásti        4 
7.2  Hladina hluku        4 
7.3  Horké a chladné ásti       4 
8.  INSTALACE        4  
  
8.1.  Základy         4 
8.2.  P ipojení na potrubí       4 
8.2.1.  Kontrola sací výšky       4 
8.3.  ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ      5 
8.4.  SPOUŠT NÍ        5 
8.5.  ZASTAVENÍ        6 
8.6.  OPAT ENÍ        6 
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LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZA ÍZENÍ  
se ídí zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech.  

Tento symbol ozna uje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.  
Výrobek by m l být p edán na sb rné místo, ur ené pro takováto elektrická za ízení. 

Prohlášení o shod : 
Výše zmín né výrobky firmy DAB PUMPS S. p. A. – Via Marco Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY - odpovídají: 

Sm rnici 98/37/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ervna 1998 o sbližování právních p edpis  lenských 
stát  týkajících se strojních za ízení. 

Sm rnici Rady 89/336/EHS ze dne 3. kv tna 1989 o sbližování právních p edpis  lenských stát  týkajících se  
elektromagnetické kompatibility. 

Sm rnici Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních p edpis  lenských stát  týkajících se  
elektrických za ízení ur ených pro užívání v ur ených mezích nap tí. 
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5.   TECHNICKÉ ÚDAJE NKV 
5.1 Elektrické údaje 

- Napájanie: 3x 230-400V – 50Hz 
3x 400V  – 50Hz 
3x 380-480V  – 60Hz 
3x 220-277V  / 380-480V – 60Hz 

- Príkon: pozri štítok s elektrickými údajmi 
- Stupe  ochrany: IP55 
- Stupe  izolácie: F 

5.2  Prevádzkové podmienky 
- Prietok-dopravované množstvo:
- Výtla ná výška:

od 160 do 1166 l/min.  
str. 110 

- Teplota kvapaliny: -15°C ÷ 120°C  
- Maximálna teplota prostredia: 40°C 
- Teplota skladovania: -20°C ÷  60°C 
- Maximálny prevádzkový tlak:
- Maximálny prevádzkový tlak
  NKV 32-45:

25 bar (2500 kPa) 

32 bar (3200 kPa) 

- Relatívna vlhkos  vzduchu: Max. 95% 
- Konštrukcia motorov: Cei 2-3 / Cei 61-69 

( EN 60335-2-41 ) 
- Hmotnos : pozri štítok na balení 

6.   MANIPULÁCIA 
Riadi  sa platnými protiúrazovými normami. 
Riziko pomliaždenia. erpadlo môže by
ažké, používa  vhodné zdvíhacie metódy a 

vždy si nasadi  prostriedky individuálnej 
ochrany. 

Pred manipuláciou s výrobkom overi  jeho hmotnos  na 
stanovenie vhodných zdvíhacích zariadení. 

6.1   Skladovanie 
Všetky erpadlá musia by  skladované na krytom 
suchom mieste so stálou vlhkos ou vzduchu, pod a
možnosti a bez vibrácií a prachu. 
Budú dodávané v originálnom balení, v ktorom musia 
zosta  až do momentu inštalácie, v opa nom prípade je 
potrebné sa postara  o dôkladné uzavretie sacieho a 
výstupného otvoru. 

6.2  Manipulácia s KVC-KVCX / NKV 10-15-20 
Vyhnú  sa tomu, aby boli výrobky vystavené zbyto ným 
nárazom a kolíziam. Na zdvíhanie a prepravu jednotky je 
potrebné používa  zdvíhacie zariadenia s použitím 
dodanej sériovej palety (ak je predpokladaná). Používa
vhodné laná z rastlinných alebo syntetických vlákien, iba 
ak je kus ahkoopásate ný, pod a možnosti využitím 
sériovo dodaných kovových ôk. V prípade erpadiel so 
spojovacím kusom, nesmú by  kovové oká, 
predpokladané na zdvíhanie sú iastky, používané na 
zdvíhanie ústroja/jednotky motor- erpadlo. 

6.3  Manipulácia s NKV 32-45 
Motory erpadiel dodaných so závesným 
okom – toto nesmie by  používané na 
manipuláciu s kompletne zloženým 
erpadlom (obr.1C). 

Na manipuláciu s erpadlom s motorom s výkonom do 4 
kW, používa  remene navinuté na motori, pod a
zobrazeného na obr. 1A.  

Pre erpadlá s motorom s výkonom vä ším alebo rovným 
5,5 kW, použi  remene upevnené na dve príruby 
umiestnené v zóne spojenia medzi erpadlom a a 
motorom pod a zobrazeného na obr.1B. 

Po as manipulácie je riziko, že sa erpadlo 
prevráti, je preto potrebné sa uisti  o tom, aby 
erpadlo zostalo v stabilnej polohe po as

manipulácie. 

7. UPOZORNENIA 
7.1  Bezpe nos
Používanie je prípustné, iba ak je elektrické zariadenie 
ozna ené bezpe nostnými opatreniami pod a noriem 
platných v krajine inštalácie výrobku (pre Taliansko CEI 
64/2). 

7.2  Kontrola rotácie hnacieho hriade a
Pred nainštalovaním erpadla je potrebné skontrolova , i
sa pohyblivé asti vo ne otá ajú. 
Za týmto ú elom je potrebné odstráni  kryt obežného 
kolesa z miesta uloženia zadného krytu motora a pôsobi
skrutkova om na zárez na hnacom hriadeli zo strany 
ventilácie. 

Nepôsobi  silou na obežné koleso 
klieš ami alebo iným náradím na 
odblokovanie erpadla, pretože by to 
spôsobilo jeho deformáciu alebo 
poškodenie zlomením.

Obr. 1 

A
 4kW 

B
 5kW 

C

KVC 
KVCX 
NKV 32-45   NKV 10-15-20

Obr. 2 

4. PARAMETRY A ROZSAH POUŽITÍ NKV 
Elektrické údaje 
- Napájení: 3x 230-400V – 50Hz 
3x 400V •  – 50Hz 
3x 380-480V •  – 60Hz 
3x 220-277V •  / 380-480V – 60Hz 
- P íkon: viz. štítek s elektrickými údaji 
- Stupe  ochrany: IP55 
- Stupe  izolace: F 
Provozní podmínky 
- Pr tok-dopravované množství: 
- Výtla ná výška: 
od 160 do 1166 l/min. 
- Teplota kapaliny: -15°C ÷ 120°C 
- Maximální teplota prost edí: 40°C 
- Teplota skladovaní: -20°C ÷ 60°C 
- Maximální provozní tlak: 
- Maximální provozní tlak 
NKV 32-45: 
25 bar (2500 kPa) 
32 bar (3200 kPa) 
- Relativní vlhkost vzduchu: Max. 95% 
- Konstrukce motoru: Cei 2-3 / Cei 61-69 
( EN 60335-2-41 ) 
- Hmotnost: viz. štítek na balení

MANIPULACE S ERPADLY ADY NKV

6.2. Kontrola pohyblivosti rotujících ástí 
P ed instalací erpadla je zapot ebí zkontrolovat pohyblivost rotujících ástí. 
Ujist te se, že se všechny pohyblivé ásti erpadla voln  otá ejí. Z tohoto 
d vodu musíte nejprve 
odstranit kryt ventilátoru. Poté otá ejte h ídelí pomocí vhodného nástroje - 
šroubovákem. Nepoužívejte 
násilí. Nelze-li takto h ídel uvolnit, je nutno p í inu zablokování nalézt a 
odstranit.
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6.          UPOZORN NÍ 
 
6.1. Provozování za ízení 

Za ízení lze provozovat pouze tehdy, pokud elektrické vybavení a celková instalace odpovídají 
platným bezpe nostním p edpis m. 

 
6.2. Kontrola pohyblivosti rotujících ástí 
 P ed instalací erpadla je zapot ebí zkontrolovat pohyblivost rotujících ástí. 
 Ujist te se, že se všechny pohyblivé ásti erpadla voln  otá ejí. Z tohoto d vodu musíte nejprve 

odstranit kryt ventilátoru. Poté otá ejte h ídelí pomocí vhodného nástroje - šroubovákem. Nepouží-
vejte násilí. Nelze-li takto h ídel uvolnit, je nutno p í inu zablokování nalézt a odstranit. 

  
K uvoln ní h ídele použijte vhodný nástroj. Vyvarujte se jakémukoliv poškození 
konce h ídele.  
K p enosu sil na zablokovanou h ídel nepoužívejte ob žné kolo ventilátoru.   
 

 
6.3. Nová za ízení 
 P ed zahájením innosti nového za ízení musí být p ipojovací potrubí, armatury, i ostatní ásti hydraulického systému 
 isté. Nelze však zcela p edejít pozd jšímu uvol ování oxid  zbylých po  svá ení nebo jiných pevn  ulp ných ne is-
 tot. Tyto ástice je zapot ebí zachytit vhodným filtrem.  
 inný povrch filtru musí mít plochu p inejmenším t ikrát v tší, nežli je pr ez použitého potrubí, aby nedocházelo 
 ke vzniku nadm rných hydraulických ztrát.  
 Doporu ujeme použití KOMOLÝCH  KUŽELOVÝCH filtr  zhotovených z materiál  odolných proti korozi  
 (viz DIN 4181): 

 
 

 

4.   PARAMETRY A ROZSAH POUŽITÍ 
erpadlo 

- Rozsah teploty kapaliny:      od 0°C do + 40°C 
- Otá ky:        2900 n/min 
- Dopravované množství:      do 200 lit/min v závislosti na modelu 
- Výtla ná výška             až do 110 m   v závislosti na modelu 
- Maximální teplota okolí:      +40°C 
- Skladovací teplota:       -10°C až +40°C 
- Relativní vlhkost vzduchu:                  max 95% 
- Maximální konstruk ní tlak (v etn  tlaku ve výtla ném hrdle):  10 Bar - 1000 kPa  
         12 Bar pro KVC- KVCX 120 
- Hmotnost:        uvedena v tech. katalogu a na obalu 
- Rozm ry:        uvedeny v technickém katalogu 
Elektromotor 
- Napájecí nap tí:       3 x 230 / 400 V 50/60Hz  
         1 x 220 - 240 V 50/60Hz    
- Stupe  krytí :       IP55 
- T ída izolace :       F 
- P íkon :        udán v tech. katalogu a na štítku motoru 
- Konstruk ní provedení motoru :     podle norem CEl 2 - 3 

5.  OBSLUHA 
5.1.       Skladování 

Veškerá erpadla opouští výrobní závod po 100% kontrole. Musí být skladována v uzav eném, suchém a bezprašném 
prostoru bez vibrací a s konstantní vlhkostí. Skladujte je až do doby instalace v jejich originálním obalu se sacím 
a výtla ným hrdlem uzav eným. 
 

5.2. Doprava 
Nevystavujte erpadla náraz m, kolizím nebo vibracím. 
Pro zvedání a p epravu používejte vhodná zvedací za ízení a palety. 
Pro zav šení používejte vhodná konopná nebo syntetická lana.  

Filtr do sacího potrubí: 
 
1) t leso filtru 
2) filtra ní vložka s malými otvory 
3) diferenciální manometr 
4) nosný d rovaný plech 
5) sací p íruba erpadla 

Obr. 1 

Obr. 2 www.iv
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7.  OCHRANY 
 
7.1. Pohyblivé ásti 

 
Dle p edpis  preventivní ochrany musí být veškeré pohyblivé ásti (ventilátor, spojka, atd.) precizn  kryty 
p ídavnými za ízeními (kryt ventilátoru, kryty spojky). Jestliže to je nezbytn  nutné, lze se k nim p iblížit pou-
ze zp sobem a v od vu vylu ujícím zachycení. 
 

 
7.2. Hladina hluku 

Obvyklá hlu nost erpadla je uvedena v tabulce 1 na str. 7. Upozor ujeme, že v místech, kde LpA hladiny hluku p e-
vyšuje 85 dB, je nutno dle p edpis  používat pom cky pro ochranu sluchu. 
 

7.3. Horké a chladné ásti 
P i vysoké teplot  a vysokém tlaku m že kapalina z net sného systému unikat ve form  páry !  
                                            NEBEZPE Í POPÁLENÍ ! ! ! 
M že být nebezpe né dotýkat se erpadla nebo ástí systému. 
Mohou-li být horké nebo studené ásti zdrojem nebezpe í, musí být obsluze vhodným zp sobem zabrán no 
v dotyku s t mito ástmi. 

 
7.4. Uniklá nebezpe ná nebo škodlivá kapalina (nap íklad z poškozené ucpávky h ídele) musí být jímána a likvidována 
 v souladu s platnými p edpisy zp sobem, p i kterém nem že zp sobit ohrožení osob nebo životního prost edí. 

8.  INSTALACE 
 erpadla musí být instalována v dob e v traném prostoru s okolní teplotou do 40°C. Protože mají stupe  krytí IP55, 
 mohou být instalována v prašném i vlhkém prost edí. Jestliže budou instalována ve venkovním prost edí, je zapot ebí 
 aplikovat pouze nejzákladn jší opat ení proti nep íznivému pov trnostnímu vlivu. Nutno však vždy u init opat ení proti 
 zamrznutí kapaliny v erpadle !!! 
 

8.1.  Základy 
 Za p ípravu základ  erpadla odpovídá uživatel.  
 Ocelový základ musí být nat en antikorozní barvou. Tento základ musí být dimenzován, tak aby byl schopen absorbo-

vat p ípadné vibrace. V p ípad , že základy jsou z betonu, musí být beton vyzrálý. Základová plocha musí být dokona-
le vodorovná. erpadlo musí být instalováno ve vertikální poloze s motorem naho e a na základ  musí být ádn  
upevn no.  

 
8.2.   P ipojení na potrubí 

Zamezte jakémukoliv silovému p sobení potrubí na erpadlo. P ipojení erpadla neprovád jte kuželovými závity !!
Rozm rové zm ny potrubí v d sledku tepelné dilatace musí být kompenzovány, aby nedošlo k poškození erpadla. 
Z t chto d vod  a pro snížení hlu nosti doporu ujeme na sání i výtlaku erpadla použít pryžové kompenzátory.  
Pro správnou funkci erpadla instalujte p ed sacím a za výtla ným hrdlem erpa-
dla ásti p ímého potrubí v délce nejlépe ty násobku jmenovité sv tlosti.  
Z d vodu hydraulických ztrát umíst te erpadlo co nejblíže k erpanému médiu, 
aby sací potrubí mohlo být co nejkratší. Pokud je sání vody záporné, musí být 
potrubí provedeno jako neustále stoupající sm rem k erpadlu a musí umož ovat 
bezproblémové odvzdušn ní. Je bezpodmíne n  nutné v jeho nejnižším míst  
instalovat zp tnou klapku.  
Lze použít sací potrubí v tšího pr m ru, nežli ur uje velikost sacího hrdla erpa-
dla. P echod mezi pr m ry musí být z d vodu pr to ných ztrát pozvolný. Obecn  
délka kuželového p echodu musí být p ti až sedminásobkem rozdílu pr m r .  
Zajist te stoprocentní t snost sacího potrubí! Zkontrolujte, že t sn ní p ípadných 
p írub je vyst ed no tak, že nem že omezovat pr chod kapaliny.  
V p ípad  instalace více erpadel je vhodné vybavit každé erpadlo vlastním 

sacím potrubím.  
Na sání a výtlaku erpadla instalujte uzáv ry, aby v p ípad  opravy 
nebo údržby erpadla nemusel být vypoušt n celý systém. erpadlo 
nesmí být spušt no pokud jsou tyto uzáv ry uzav eny!! Mohlo by dojít 
k jeho vážnému poškození.  
 

8.2.1  Kontrola sací výšky (výpo et dle NPSH) 
Pro záruku správné innosti a maximálního výkonu erpadla, je nezbytné znát 
maximální možnou geodetickou sací výšku erpadla v daných podmínkách, kte-
rou je bezpodmíne n  nutno dodržet.  
Tato maximální sací výška Z1 se stanoví výpo tem, pro který je zapot ebí ode íst 
hodnotu NPSH ( istá pozitivní sací výška) z p íslušné charakteristiky konkrétního 
erpadla p i p edpokládaném dopravovaném množství, kterou naleznete v tech-

nickém katalogu. Dále je nutno znát nadmo skou výšku a teplotu vody.  
Tato kalkulace je velmi d ležitá, protože bude potom jisté, že erpadlo p i dodrže-
ní vypo tené výšky Z1, bude pracovat správn  bez p sobení kavitace. Kavitace 
vzniká v ob žném kole p i sání, pokud se absolutní tlak v ob žném kole sníží k 
hodnotám které dovolí utvá ení bublinek vodní páry v kapalin , nebo odtrhávání 
kapaliny od st n kanálu. Za t chto okolností erpadlo pracuje nepravideln , vydá-
vá hluk podobný kovovým úder m a nedosahuje p edpokládaného výkonu. er-
padlo nesmí kavitovat, protože by došlo k jeho celkovému velmi vážnému poško-
zení !! 

Potrubí stoupající 
sm rem k erpadlu  

ádné upevn ní erpadla 
na robustním základu Sací koš se 

zp tnou 
klapkou 

Obr. 3 
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Pro stanovení maximální geodetické sací výšky Z1, použijte vzorec: 
 

                                                                  Z1 = pb - NPSH - Hr - pV - Hs 
kde: 
Z1 = rozdíl v metrech mezi volnou hladinou erpané kapaliny a mezi osou sacího hrdla erpadla.  
pb = barometrický tlak v m vodního sloupce v míst  instalace (viz tab. 2 na str. 7) 
NPSH = istá pozitivní sací výška p i p edpokládaném dopravovaném množství (viz tech. katalog) 
Hr = celková ztrátová výška sací soustavy v metrech (potrubí + ohyby + armatury + …) 
pV = tenze par kapaliny v metrech p i teplot  kapaliny vyjád ené ve  °C (viz tab. 3 na str. 7) 
Hs = bezpe nostní p ídavek : (pro studenou vodu cca 0,5 m) 
 

P íklad:     instalace na úrovni hladiny mo e, erpaná kapalina o teplot   t = 20°C 
N.P.S.H . :              3.25 m  (ode teno z technického katalogu pro p edpokládané Q) 
pb :   10.33 m 
Hr:   2.04 m 
t:    20°C 
pV:   0.22 m 
Hs:  0,5 m 

    Z1  =   10.33 - 3.25 - 2.04 - 0.22 = 4.32 m 
 

To znamená, že erpadlo m že pracovat v daných podmínkách s maximální sací výškou  Z1 = 4,32 m. 

8.3. ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ 
 
 Výstraha: Dodržujte veškeré bezpe nostní p edpisy! 
 

Sv domit  prostudujte schémata zapojení na vnit ní stran  víka svorkovnice.  
 
 
8.3.1.  Elektrické p ipojení musí být provedeno výhradn  kvalifikovanou osobou  

 s platným oprávn ním pro tuto innost požadovaným legislativou (viz odst. 6.1).  
Postupujte v souladu s požadavky dodavatele elektrické energie.  

 
8.3.2. P ed otev ením svorkovnice odpojte napájení a zamezte nahodilému zapnutí. 
 
8.3.3. P ed p ipojováním zkontrolujte zda napájecí nap tí souhlasí s údaji na štítku elektromotoru a p ipojení prove te dle 

t chto údaj . Schema zapojení svorkovnice je na vnit ní stran  víka svorkovnice (též na str.9 tab. 5). Zvláštní pozor-
nost v nujte p ipojení a funk nosti ochranného vodi e. 

 
8.3.4.  ZAJIST TE, ABY OCHRANNÝ VODI  BYL Ú INNÝ A PROVE TE JEHO DOKONALE  
                                                       VODIVÉ P IPOJENÍ K ERPADLU 
 
8.3.5. erpadlo musí být vždy p ipojeno p es vn jší vypína . 
 
8.3.6. Motor musí být jišt n jistícími p ístroji proti zkratu a proti nadproudu. Parametry a nastavení t chto p ístroj  musí být 

v souladu s parametry uvedenými na štítku elektromotoru.  

8.4.    SPOUŠT NÍ 
 

P ed spušt ním musí být erpadlo i sací potrubí zcela napln né istou vodou. 
Aby bylo dosaženo dokonalého napln ní, je zapot ebí postupovat následujícím zp sobem: 

 
8.4.1.  P ed pln ním erpadla p es napoušt cí otvor (Obr. 5  poz. A), musí být nainstalován vypouš-

t cí uzáv r (Obr .5  poz. B), u kterého je  nutno vyšroubovat vypoušt cí ep až na doraz. 
   

8.4.2.  Napl te erpadlo napoušt cím otvorem (Obr .5  poz. A) po odstran ní jeho zátky tak, aby  
mohl unikat vzduch nacházející se uvnit . P ed spušt ním erpadla uzav ete zátku napouš-
t cího otvoru (Obr .5  poz. A) a vypoušt cí ep vypoušt cího uzáv ru (Obr. 5  poz. B) zašrou-
bujte dovnit  na doraz. 
Otev ete úpln  uzáv r na sacím potrubí a uzáv r na výtlaku nechte pootev ený.  

 
8.4.3. P ipojte napájecí nap tí a zkontrolujte správný smysl otá ení, který má být  

ve sm ru otá ení hodinových ru i ek. V opa ném p ípad  zam te, po odpo-
jení erpadla od napájecí soustavy, navzájem dva libovolné pracovní vodi e 
p ívodu.  

 Až se hydraulický obvod zcela zaplní kapalinou, otev ete pozvolna uzáv r  
na výtla ném potrubí až na maximum. 

 
8.4.4. Za chodu erpadla ov te napájecí nap tí na svorkách motoru, které se 

nesmí lišit  o více nežli ± 5 % od jmenovité hodnoty. P i plném zatížení zkon-
trolujte, zda proud odebíraný motorem nep ekra uje jmenovitou hodnotu 
uvedenou na štítku. 

A 

B 

Vypoušt cí ep v 
poloze  uzav eno 

Vypoušt cí  ep v 
poloze otev eno 
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8.5. ZASTAVENÍ 
Po vypnutí erpadla zav ete uzáv r na výtlaku erpadla; je-li sání erpadla vybaveno zp tnou klapkou a z stává-li 
po vypnutí erpadla ve výtla ném potrubí p etlak, není p i vypínání erpadla zapot ebí s uzáv rem na výtlaku mani-
pulovat. 
 

8.6. OPAT ENÍ 
erpadlo smí být spoušt no maximáln  30x za hodinu !! 

Pokud má z stat erpadlo v ne innosti p i teplotách nižších než 0°C, musí být erpadlo dokonale vypušt no vyjmu-
tím vypoušt cího uzáv ru (Obr. 5  poz. B). P edejdete vážnému poškození hydraulických ástí. Vypoušt ná kapalina 
nesmí ohrozit osoby, v ci ani životní prost edí.  
Vypoušt cí otvor nechte otev ený do doby op tného použití erpadla. 
P i op tném spoušt ní nutno postupovat dle odstavce 8.4. 

  
9.  ÚDRŽBA  

 erpadlo m že být demontováno oprávn ným personálem s kvalifikací, která je požadována platnou 
legislativou. V každém p ípad  mohou být veškeré udržovací práce a opravy provád ny pouze p i odpo-
jeném elektrickém napájení. Zajist te erpadlo proti náhodnému zapnutí. 

Jestliže je nutno vypustit kapalinu, nesmí vypoušt ná kapalina ohrozit osoby, v ci ani životní prost edí. 
 

9.1. ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY 
 
Veškeré neschválené úpravy erpadla, použití neschválených dopl k , nebo použití jiných, nežli origi-
nálních náhradních díl  p i opravách,  jsou d vodem k zániku záruky a zproš ují výrobce odpov dnosti 
za bezpe nost a správnou funkci erpadla i související bezpe nost majetku a osob.  

1.  Motor se nespouští, 
ani nevydává žádný zvuk. 

A. Zkontrolujte napájení. 
B.    Zkontrolujte jišt ní. 
C.    Zkontrolujte celkové zapojení.  

A. Obnovte napájení. 
B. Opravte a zapn te jisticí p ístroje. 
C. Opravte celkové zapojení. 

2.  Motor se nespouští, 
ale vydává zvuk. 

A    Zkontrolujte zapojení svorkovnice. 
B. Zkontrolujte p ítomnost všech fází. 
C. Zkontrolujte volnost otá ení. 

A. Opravte zapojení svorkovnice motoru. 
B. Obnovte napájení všemi fázemi. 
C. Odstra te mechanické odpory. 

3.  Motor se otá í t žce. A. Zkontrolujte volnost otá ení. 
B. Zkontrolujte zapojení svorkovnice. 
C. Zkontrolujte velikost napájecího nap tí. 

A.   Odstra te mechanické odpory. 
B.   Opravte zapojení svorkovnice. 
C.   Zajist te správné napájecí nap tí. 

4.  Ochrana motoru vypíná 
ihned po zapnutí. 

A. Zkontrolujte zapojení svorkovnice. 
B. Zkontrolujte p ítomnost všech fází. 
C. Zkontrolujte volnost otá ení. 
D. Zkontrolujte el. parametry motoru. 

A.   Opravte zapojení svorkovnice. 
B.   Obnovte napájení všemi fázemi. 
C.   Odstra te mechanické odpory. 
D.   Zajist te opravu motoru. 

5. Ochrana motoru  
asto vypíná. 

A. Zkontrolujte zatížení motoru.                                                                                                  
B. Zkontrolujte nastavení ochran. 

A.   Odstra te mechanické odpory. 
       Zkontrolujte hustotu a viskozitu kapaliny. 
B.   Nastavte správn  ochrany motoru. 

6. erpadlo ne erpá, 
motor se otá í. 

A. Zkontrolujte sací výšku a provedení 
sacího potrubí. 

B. Zkontrolujte zalití a odvzdušn ní erpa-
dla a sacího potrubí. 

C. Zkontrolujte funk nost zp tné klapky. 
D. Zkontrolujte smysl otá ení motoru. 
E. Zkontrolujte t snost sacího potrubí. 
F. Zkontrolujte pr chodnost potrubí a arma-

tur. 

A.   Snižte sací výšku a potrubí prove te podle 
doporu ení. 

B.   Prove te nové zalití a odvzdušn ní. 
 
C.  Klapku opravte, nebo vym te. 
D.  Nastavte správný smysl otá ení. 
E.   P et sn te sací potrubí. 
F.   Potrubí opravte, armatury zkontrolujte a  

správn  nastavte. 

7. erpadlo má  
nedostate ný pr tok. 

A. Zkontrolujte smysl otá ení motoru. 
B. Zkontrolujte pr chodnost sacího koše a 

funk nost zp tné klapky.  
C. Zkontrolujte míru zanesení ob žného 

kola i celé hydraulické ásti. 
D. Zkontrolujte provedení a t snost sacího 

potrubí. 
E. Zkontrolujte otá ky motoru. 
 

A. Nastavte správný smysl otá ení. 
B. Vy ist te sací koš, opravte nebo vym te 

klapku. 
C. Vy ist te ob žné kolo a ostatní hydraulické 

ásti. 
D. Potrubí upravte dle návodu a p et sn te. 
E. Odstra te mechanické odpory, zajist te 

správné napájecí nap tí, zkontrolujte hustotu 
a viskozitu erpané kapaliny. 

8. erpadlo je hlu né, vibruje, 
Má nedostate ný pr tok. 

A. Zkontrolujte t snost sacího potrubí. 
B. Zkontrolujte hydraulické ztráty sacího 

potrubí. 
C. Zkontrolujte, zda erpadlo nekavituje. 

A.   Potrubí p et sn te. 
B. Upravte sací potrubí dle návodu., potrubí i  
        armatury vy ist te. Zkontrolujte návrh. 
C.   Snižte n který parametr ovliv ující vznik 

kavitace, použijte jiný erpací systém. 

   ZÁVADA    KONTROLA    PRAVD PODOBNÉ  EŠENÍ 

10.           PORUCHY A JEJICH ODSTRAN NÍ 

www.iv
arc

s.c
z



7 

 TABULKA 3: 
pV      tenze vodních par v závislosti na teplot  

TABULKA 2: 
pb        barometrický tlak v závislosti na nadmo ské výšce. 

11.      P ÍLOHY 

TABULKA 1: 
                       HLUK  PRODUKOVANÝ  ERPADLY S NÁSLEDUJÍCIMI MOTORY: 
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