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1. UPOZORNċNÍ
PĜed instalací zaĜízení peþlivČ prostuduje tuto dokumentaci vþetnČ dokumentace
þerpadla a pĜípadného Ĝídicího systému.
Je nezbytnČ nutné, aby instalace, elektrické a hydraulické pĜipojení i uvedení zaĜízení do
provozu bylo provedeno odborníky s kvalifikací požadovanou pĜedpisy jednotlivých oborĤ a to
za pĜedpokladu dodržení všech platných montážních a bezpeþnostních pĜedpisĤ a norem pro
tuto þinnost vþetnČ instrukcí v tomto návodu.
V opaþném pĜípadČ dochází k zániku práva na záruku výrobku a mĤže dojít nejen k ohrožení
života a zdraví osob, ale i k poškození zaĜízení a ke škodám na okolí.
Kvalifikovanými pracovníky jsou osoby, které s ohledem na vlastní vzdČlání, zkušenosti a
provedené školení znalostí souvisejících norem, pĜedpisĤ a opatĜení platných v oblasti
prevence bezpeþnosti práce, jakož i provozních podmínek, oprávnil pracovník, který odpovídá
za bezpeþnost provozu zaĜízení, aby vykonávali kteroukoliv nutnou þinnost a v rámci jí
rozpoznali jakékoliv nebezpeþí a pĜedcházeli jeho vzniku. (definice odborného personálu dle
IEC 364).
PĜístroj není urþený osobám (vþetnČ dČtí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo mající nedostatoþné zkušenosti þi znalosti o pĜístroji. Vyjímku mohou tvoĜit
pouze ty pĜípady, kde tyto osoby mohou využít dozoru nebo pokynĤ, týkajících se používání
pĜístroje, prostĜednictvím osoby zodpovČdné za jejich bezpeþnost. DČti musí být pod
dohledem, aby bylo zaruþené, že si s pĜístrojem nehrají.
Zkontrolujte, že zaĜízení nebylo pĜi dopravČ nebo skladování poškozeno; zkontrolujte stav a
neporušenost obalu; zkontrolujte tČsnost nádrže a funkþnost komponentĤ; nepoužívejte díly,
které nejsou dokonale funkþní.
Nepoužívejte hoĜlavé, vysoce korozivní nebo od ustanovení normy En 12050-1 se odlišující
kapaliny.
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1.3
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1.4

Jestliže se instalace provádí ve vnitĜním prostoru, je tĜeba se ujistit, že v pĜípadČ úniku z
nádrže je k dispozici vhodný odtok.

1.6

Pro zabezpeþení správné instalace se Ĝićte pokyny uvedenými v následujících kapitolách 3-45. V pĜípadČ instalace pĜeþerpávacích nádrží Fekabox – Fekafos mimo prostĜedí domácnosti,
je tĜeba vČnovat pozornost tomu, že maximální pĜípustné zatížení víka je 100 kg (viz
rovnČž symbol uvedený na víku).

w
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1.5

2. ZÁRUKA

w

Výrobce neodpovídá za správnou funkci zaĜízení nebo pĜípadné škody jím zpĤsobené, pokud do nČho bude
neoprávnČnČ zasahováno, pokud bude upravováno anebo provozováno mimo doporuþenou oblast použití
nebo v rozporu s dalšími ustanoveními obsaženými v tomto návodu.

3. SPRÁVA ZAěÍZENÍ

w

3.1 Skladování

Všechny výrobky musí být uloženy v krytém, suchém prostoru, pokud možno s konstantní vlhkostí vzduchu,
bez vibrací a v bezprašném prostĜedí.
Jsou dodávány v originálním obalu, ve kterém þerpadla zĤstanou, až do doby instalace.

3.2 Doprava

Nevystavujte výrobky zbyteþným nárazĤm þi kolizím.
Pro zvedání a pĜepravu nádrže používejte zdvihací zaĜízení a sériovČ dodávanou paletu (pokud je souþástí
dodávky).
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4. PěÍKLAD INSTALACE
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FEKABOX-FEKAFOS jsou pĜedmontované systémy pĜipravené k osazení, bez nutnosti regulace, ideální ke
shromažćování a likvidaci odpadních vod a domovních odpadĤ ze suterénních prostor nacházejících se pod
úrovní kanalizaþní sítČ. V souladu s platnými bezpeþnostními normami nemohou být systémy FEKABOXFEKAFOS používány k pĜeþerpávání hoĜlavých nebo výbušných kapalin, jako benzínu, nafty, topných olejĤ,
rozpouštČdel atd.
5 - Napájecí kabel
6 - SbČrné potrubí
7 - ZpČtná klapka
8 - Ovládací panel e-box (pouze u modelĤ Fekafos)

w

w

w
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1 - Kulový pĜepouštČcí šoupátkový ventil
2 - Výtlaþné potrubí
3 - Sifon
4 - OdvČtrání

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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4.1 RozmČry a hmotnosti
Hmotnost je uvedena na nálepce obalu výrobku. RozmČry dole jsou dány v milimetrech
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Fekabox 200
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Fekafos 280-280 Double

w

w

Fekafos 550 Double

130

Pouze pro

ýESKǣ JAZYK

Legenda k symbolĤm
PĜipojení výtlaþného potrubí nebo
nouzového odtoku

PĜipojení odvČtrávacího potrubí

Vstup sbČrného potrubí

Recyklovatelný materiál
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Výstup napájecích kabelĤ a kabelĤ plovákĤ

5. INSTALACE NÁDRŽE

ar

5.1 UmístČní nádrže uvnitĜ objektu

cs

PĜeþerpávací stanice Ĝady Fekabox – Fekafos mají rĤzné možnosti potrubních vtokĤ a odtokĤ. Podle
zpĤsobu instalace a platných místních norem mĤže být nutné zajistit sifon, zpČtný ventil u napojovacího
potrubí na veĜejnou/soukromou kanalizaþní sítí nebo u dalších potrubních vedení. ěićte se vždy platnými
místními anebo národními pĜedpisy, zákony a normami. V každém pĜípadČ se doporuþuje instalovat pĜed a
za stanicí zpČtné a pĜepouštČcí ventily. V kapitole þ. 4 je uveden pĜíklad instalace.
Potrubní vedení musí být instalováno tak, aby nedocházelo k jeho namáhání. Potrubní vedení
nesmí zpĤsobovat namáhání stanice. Zkontrolujte, zda je elektroþerpadlo k potrubí dobĜe
upevnČno a zda jsou veškeré rozvody utaženy a utČsnČny.
Kde je to nezbytné, zajistČte vhodné prostĜedky k odstranČní pĜenosu vibrací a k ochranČ potrubí pĜi vzniku
ledu.

.iv

Nádrž mĤže být ustavena volnČ na podlaze, pod zemí, nebo ve vyzdČné šachtČ. Obr.2, Obr.3
V každém pĜípadČ musí být podklad, na který se nádrž ustaví, dostateþnČ nosný a dokonale vodo
rovný. Musí být zajištČno, že celé dno nádrže bude v kontaktu s podkladem.
U FEKABOX 200, FEKABOX 280 a FEKAFOS 550 Double je víko nádrže je pochozí (max.
hmotnost 100 kg, viz obr. 1).
U vnitĜních instalací (garáž, suterén, technická místnost) musí být nádrž upevnČna k podlaze
pĜíslušnými otvory, jak je znázornČno na obrázku 4, aby se zabránilo pĜípadným rotacím.
NÁDRŽ PěED POUŽITÍM UPEVNċTE
K PODLAZE

w

Použijte šrouby M8 s šestihrannou
hlavou a odpovídající hmoždinkou,
speciální podložky pro mČkké materiály
dle ISO 7093

Obr. 4

w

Ponechte kolem a nad stanicí alespoĖ 60 cm volného prostoru kvĤli instalaci a údržbČ.

5.2 UmístČní nádrže mimo objekt

w

V pĜípadČ, že nádrž nebude osazená v terénu, se doporuþuje takové umístČní, aby nebyla vystavená
pĜímým zdrojĤm tepla jako napĜíklad sluneþní záĜení v letním období, neboĢ poškozuje samotnou nádrž a její
tČsnČní.
NeumisĢujte pĜeþerpávací stanici pĜímo na zem. Zvolený terén nesmí vykazovat spodní vody a
být ohrožen záplavami. Stanici odpovídajícím zpĤsobem zajistČte, abyste zabránili její rotaci a
plavání. MĤžete použít otvory nacházející se v podstavci nádrže.
Musí být pĜipravena horizontální základna schopná odolat hmotnosti stanice bČhem provozu.
Podle charakteru terénu mĤže být nezbytná výstavba stČn z cihel, prefabrikátĤ nebo betonu.
Prostor mezi šachtou a stanicí vyplĖte pískem, který odpovídajícím zpĤsobem zhutnČte.
ChraĖte stanici vhodným zpĤsobem pĜed mrazem.
NepĜejíždČjte víko motorovými vozidly (viz obr. 3). Fekabox / Fekafos: v pĜípadČ osazení v
terénu je schopna nádrž odolat prĤchozímu zatížení 100 kg.
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Šachtu mĤžete uzavĜít víkem (poklopem) nebo jiným zpĤsobem, abyste usnadnili následnou údržbu.
Zabezpeþte vhodné oznaþení, které upozorní na pĜítomnost stanice, aby se zabránilo možným škodám z
dĤvodu chybČjící signalizace. ZajistČte dostateþný prostor kolem a shora pĜeþerpávací stanice pro instalaci
a údržbu.
PĜípadný držák kondenzátoru anebo elektrický rozvadČþ uložte na místČ chránČném pĜed
nepĜízní poþasí.
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Po dokonþení rozvodĤ vody a elektĜiny se kolem nádrže doporuþuje umístit þistý písek, aby se zamezilo
pĜípadným posuvĤm zpĤsobeným zaĜízením anebo okolním terénem.

5.3 Otvor pro sbČrné a odvČtrávací potrubí

Zvolte již pĜipravený vstup pro pĜívodní potrubí, aby pĜivádČná kapalina neohrožovala chod plovákĤ (jak u
þerpadla, tak u nádrže, jsou-li souþástí zaĜízení).
Nádrže Fekabox-Fekafos jsou vybaveny nČkolika vstupy, které jsou všechny oznaþeny symbolem

Fekabox 200
Fekafos 280

PrĤmČr
odvČtrávání

PrĤmČr
nouzové
výpusti

DN50
DN110
DN50
DN110
DN50
DN110

DN50
DN50
DN50
-

DN 40

Fekafos 550
Double

.iv

Obr. 5

PrĤmČr
vstupu

ar

Model nádrže

cs

Vyvrtejte v nádrži otvor v urþených místech oznaþených výše uvedenými symboly.
K vrtání použijte talíĜovou frézu odpovícího rozmČru v závislosti na prĤmČru vstupního potrubí, jak je
znázornČno na obrázku 5 (ilustraþní vyobrazení)

5.4 Lepení sbČrného a odvČtrávacího potrubí

w

PĜed lepením je tĜeba, aby bylo potrubí z PVC zbaveno otĜepĤ a oþištČno vhodným rozpouštČdlem v celé k
aplikaci lepidla urþené ploše, která pĜijde do kontaktu s nádrží.
Aby spoj tČsnil, musí být lepidlo naneseno alespoĖ jednou po celém obvodu právČ zbaveném otĜepĤ.

w

w

Pozor: K lepení materiálĤ z PVC s PE (jako napĜ. :Simson ISR 70-03). používejte vhodná lepidla.
Zkontrolujte mimo jiné i dobu schnutí uvedenou v pokynech k použití daného lepidla.
Pro odtokové potrubí 2ƎPP (Fekabox 200) použijte nylonovou vícevláknovou tČsnicí šĖĤru Loctite 55,
vytvrzující gel Loctite 5331 nebo teflon. Na ocelovou trubku znb 2Ǝ (Fekabox 200, Fekafos 280, Fekafos 280
Double, Fekafos 550 Double) a další pĜívodní spoje použijte nejvhodnČjší lepidlo dle pĜedpisĤ na místním
trhu.

PĜilepit

30-40 mm
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5.5 Napojení výtlaþného potrubí na kanalizaþní síĢ
Nádrže Fekabox 200, Fekafos 280 a Fekafos 550 jsou opatĜeny výstupem 2Ǝ GAS.
Aby bylo zajištČno dokonalé utČsnČní, doporuþuje se použít teflon þi pĜípadnČ lepidla podle toho, zda se lepí
plast (PP nebo PVC) nebo kov.

5.6 Napojení odvČtrávacího potrubí

.c
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NezapomeĖte zajistit odvČtrávací potrubí, aby se zabránilo vzniku hoĜlavých, výbušných þi toxických smČsí.
Vyhledejte u stanice uložení odvČtrávacího potrubí, oznaþené symbolem
. Potrubní vedení otevĜete,
jak je uvedeno v bodČ 5.3 a napojte odvČtrávací potrubí, tak aby mohl být ze stanice odveden pĜípadný
kondenzát. Zkontrolujte, zda je spoj utČsnČn.
RĤzné národní normy mohou vyžadovat odlišné pomČry mezi prĤmČry výpustného a odvČtrávacího potrubí.
UjistČte se, že potrubí ústí do okolního otevĜeného prostoru (napĜíklad nad hĜeben stĜechy, je-li stanice
instalována uvnitĜ objektu) a že vypouštČné plyny nemohou vniknout do jiných objektĤ, jako budov, pokojĤ a
podobnČ. VyhnČte se u odvČtrávacího potrubí vodorovným úsekĤm.

cs

5.7 UzavĜení víka
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PĜed našroubováním víka na nádrž se ujistČte, zda jeho tČsnČní není zkroucené a zda dobĜe pĜiléhá k
dosedací ploše.Nádrž je expedována s již osazeným tČsnČním pod víkem.
Zkontrolujte, aby se tČsnČní bČhem zašroubování nesmeklo do závitu. V pĜípadČ instalace uvnitĜ objektĤ
musí být víko zašroubováno až na doraz, dokud se dosedací plocha se závitem neobjeví utvnitĜ otvoru
vyznaþeného na obrázku, aby byla zabezpeþena vodotČsnost a plynotČsnost stanice.
Než zavĜete víko nádrže potĜete závit a O.ring saponátových roztokem nebo mazivem na plastová
potrubí/spojovací prvky.

w

Aby se zabránilo neoprávnČnému otevĜení víka, doporuþuje se víko upevnit ke stanici
pomocí šroubu a kovové svorky dodávaných se zaĜízením (viz obr. 6B).

w

w

Šroub musí projít otvorem nacházejícím se na vnČjším okraji víka a musí se našroubovat do dosedací plochy
v nádrži. Na víku se nacházejí dva válcovité otvory, které mohou být použity pro usnadnČní uzavĜení víka
pomocí vhodných pĜípravkĤ sloužících jako páky (viz obr. 6A).

Obr. 6A

Obr. 6B
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5.8 PĜíprava pro nouzový odtok
Na zadní stranČ, u podstavce stanice, se nachází vstup pro pĜipojení systému nouzového odtoku, oznaþený

5.9 ZpČtný ventil

ar
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symbolem
. Vstup mĤžete využít k zapojení druhého þerpadla (napĜíklad ruþního membránového
þerpadla), jehož výpustné potrubí musí být nezávislé na výpustném potrubí vnitĜního elektroþerpadla stanice.
Vyhledejte u paty stanice uložení vstupu, otevĜete jej a pĜipojte nouzové odtokové potrubí. Zkontrolujte, zda
spoj tČsní.

Šoupátkový pĜepouštČcí ventil

w

5.10

.iv

Osaćte napojovací potrubí na veĜejnou/soukromou kanalizaþní síĢ zpČtným ventilem. Zabráníte tak
zpČtnému vtoku kapaliny. UmístČte ventil ve vzdálenosti alespoĖ 1 metr od pĜeþerpávací stanice, abyste
umožnili proudu kapaliny, vyvolanému þerpadlem, otevĜít uzávČr ventilu (pokud není výrobcem uvedeno
jinak). ěićte se vždy platnými místními anebo národními naĜízeními, zákony a normami.
ZpČtné ventily jsou dodávány jako sada pĜíslušenství.

w

Osaćte jak pĜívodní, tak výtlaþné potrubí pĜepouštČcím ventilem (napojení na veĜejnou/soukromou
kanalizaþní síĢ). Takto mĤže být provádČna údržba bez nutnosti vyprázdnit celé zaĜízení. Mohou být použity
šoupátkové nebo kulové ventily.
PĜepouštČcí ventily jsou dodávány jako sada pĜíslušenství.

w

Viz pĜíklad instalace kapitola 4.
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6. INSTALACE ýERPADLA
Nelze aplikovat u modelĤ Fekabox 200 – Fekafos 280 – Fekafos 550, neboĢ montují již þerpadlo dovnitĜ.
Zvolte takové þerpadlo, které dopraví kapalinu instalovaným výtlaþným potrubím s použitými
armaturami na potĜebnou vzdálenost a výšku pĜi požadovaném prĤtoku.

cs
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Fekabox da 200 l: Detaily viz schema na str.121
ěada Fekabox je vybavena spouštČcím zaĜízením z polypropylénu o 2Ǝ a 1Ǝ1/4 s antirotaþní konzolou a je
tudíž pĜipravena k osazení jedním jednofázovým automatickým þerpadlem s plovákem  20Kg.
A. Demontujte víko nádrže.
B. VyjmČte suport (3) z uložení patky (5)
C. U FEKA 600: našroubujte speciální šroubení 2”F-1”1/4 M (2.1) na zvedací suport (3) þerpadla ( viz obr. 7 )
D. U FEKA VS-VX
x Našroubujte sanČ (3) na tČleso þerpadla (viz obr. 7)
x vyjmČte šroub (1) z tČlesa þerpadla.
x Zkompletujte antirotaþní konzolu (2) na suportu a poté znovu našroubujte šroub (1)
x zkontrolujte, zda je délka plováku 250 mm (viz str.121 obr. 8A).
E. Uložte znovu celek sanČ/þerpadlo na patku (5) již upevnČnou uvnitĜ nádrže.

1

3
2.1

w

w

w
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Obr. 7

5

5

Feka VS-VX

Feka 600
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FEKABOX 200 l
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FEKA VS

Obr. 8A
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FEKA VX

Obr. 8B
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w

w
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FEKA 600

Obr. 8

PěÍPRAVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ ýERPADLA 

FEKABOX 200

FEKA 600 MA
FEKA VS-VX 550 MA
FEKA VS-VX 750 MA
FEKA VS-VX 1000 MA
FEKA VS-VX 1200 MA
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Fekafos 280 - Fekafos 280 Double - Fekafos 550 Double:
Sestavení a popis dílĤ: viz vyobrazení na str. 124-125
ěada Fekafos je vybavena spouštČcím zaĜízením z litiny a tudíž je pĜipravena k použití jednoho nebo dvou
jednofázových neautomatických þerpadel (modely Double) nebo trojfázových bez plováku, které musí být
instalovány spoleþnČ s ovládacím panelem.
A. Demontujte víko nádrže.
B. FEKA VS-VX: Zkontrolujte, zda je délka plováku þerpadla 250 mm (viz str.121 Obr. 8A).
x Z pĜíruby motoru vymontujte šroub (1) nad výtlaþným hrdlem.
x ZajišĢovací konzolu (2) pĜi- šroubujte vyjmutým šroubem (1) na pĜírubu motoru þerpadla.
x VyjmČte z nádrže pohyblivý díl (5) – kulisu zdvihacího zaĜízení a namontujte jej na výtlaþné hrdlo
þerpadla. Šroubem (6) a maticí (4) zajistČte þerpadlo ve vzpĜímené poloze.Viz vyobrazení na str. 9.
C. GRINDER 1400 -1800 VyjmČte z nádrže pohyblivý díl (5) – kulisu zdvihacího zaĜízení a namontujte jej
na výtlaþné hrdlo þerpadla: sroubem (6) M10X25.
D. OSTATNÍ ýERPADLA (seznam v tabulce na str. 124-125) VyjmČte sanČ z patky spojení (5) a pĜipojte je
na výtlaþné hrdlo pomocí pĜíruby se šroubením dodávané spolu se zaĜízením.
E. Kulisu s þerpadlem nasuĖte na patní díl (5).
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Feka VS-VX

5
Obr. 9
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FEKAFOS 280 l
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FEKAFOS 280 / 280 DOUBLE
FEKA VX

ar
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FEKAFOS 280 / 280 DOUBLE
FEKA VS

w

PěÍPRAVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY ýERPADEL 

FEKAFOS
280

PěÍPRAVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY ýERPADEL 

FEKA VS - VX 550 MNA-TNA
FEKA VS - VX 750 MNA-TNA
FEKA VS - VX 1000 MNA-TNA
FEKA VS - VX 1200 MNA-TNA
FEKA-GRINDER 1400 M
FEKA-GRINDER 1800 T
GRINDER 1000-1200-1600
MNA-TNA
FEKA 2015.2 MNA-TNA – 2025.2
– 2030.2 TNA

FEKAFOS
280
DOUBLE

138

FEKA VS - VX 550 MNA-TNA
FEKA VS - VX 750 MNA-TNA
FEKA VS - VX 1000 MNA-TNA
FEKA VS - VX 1200 MNA-TNA
FEKA-GRINDER 1400 M
FEKA-GRINDER 1800 T
GRINDER 1000-1200-1600 MNATNA
FEKA 2015.2 MNA-TNA – 2025.2
– 2030.2 TNA
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FEKAFOS 550 Double l
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FEKAFOS 550 DOUBLE
FEKA VS

w

w
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FEKAFOS 550 DOUBLE
FEKA VX

w

PěÍPRAVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY ýERPADEL

FEKAFOS
550
DOUBLE

FEKA VS - VX 550 MNA-TNA
FEKA VS - VX 750 MNA-TNA
FEKA VS - VX 1000 MNA-TNA
FEKA VS - VX 1200 MNA-TNA
FEKA-GRINDER 1400 M
FEKA-GRINDER 1800 T
GRINDER 1000-1200-1600 MNA-TNA
FEKA 2015.2 MNA-TNA – 2025.2 – 2030.2 TNA
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7. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ A REGULACE PLOVÁKģ
7.1 VýbČr ovládacího panelu
NáslednČ jsou uvedeny pokyny pro výbČr ovládacího panelu pouze pro modely Fekafos 280 a 280 Double,
Fekafos 550 Double protože u modelĤ Fekabox je þerpadlo automatické.
Stanice musí být vhodným zpĤsobem chránČna proti pĜepČtí a zkratu.

.c
z

Zkontrolujte, zda jsou v souladu parametry elektrického zaĜízení panelu a elektrického þerpadla.
Nevhodná kombinace mĤže zpĤsobovat problémy a nemusí být garantována ochrana
elektromotoru.

ěićte se vždy návodem k elektrickému þerpadlu a pokyny dodávanými k elektrickému rozvadČþi.

Elektrické zapojení musí být provedeno dle platných místních bezpeþnostních norem a výhradnČ
kvalifikovaným personálem.

cs

Uvedení do provozu

PĜed uvedením do provozu si pĜeþtČte tento návod k obsluze, návod k elektrickému þerpadlu a
elektrickému rozvadČþi. Manuály peþlivČ uložte.

ar

Uvedení do provozu mĤže provádČt výluþnČ odborný a kvalifikovaný personál, pĜiþemž musí
dodržovat platné normy.
ěićte se vždy platnými místními anebo národními pĜedpisy, zákony a normami.
Doporuþujeme, abyste se pro uvedení zaĜízení do provozu obrátili na Servisní stĜedisko firmy Dab.

.iv

PĜi zapojení systému se doporuþuje používat výhradnČ výrobcem urþené rozvadČþe (ED, E-BOX), které jsou
dodávány vþetnČ detailních pokynĤ pro elektrické zapojení a použití.

7.2 Elektrické zapojení

w

ýerpadla jsou vybavena kabelem opatĜeným uzemnČním; ujistČte se, zda je zemnicí systém úþinný. PĜed
zapojením systému k síti se ujistČte, zda hodnota napČtí v síti odpovídá hodnotČ uvedené na výrobním štítku
vlastního þerpadla a zda lze provést uzemnČní úþinným zpĤsobem.
Doporuþujeme umístit štítek s údaji þerpadla (dodaný v obalu kromČ štítku již aplikovaného na þerpadle
výrobcem) na dobĜe viditelné místo na nádrži nebo na ovládací jednotce.
Zapojení se provádí následovnČ:
ýerpadlo:

w

w

ProtáhnČte kabel þerpadla prĤchodkou pĜedmontovanou na nádrži, oznaþenou symbolem
utáhnČte objímku a kabel zapojte v rozvadČþi tak, jak je to uvedeno v pĜíslušném manuálu.
Aby bylo zajištČné pevné spojení kabelĤ pomocí kabelové spojky u þerpadel Dab a všech tČch, která
používají kabely s prĤĜezem od 4G1,5 mm2 a vČtším, doporuþuje se vymČnit gumové tČsnČní kabelových
spojek za tČsnČní dodávané v balení spolu s nádrží. PodrobnČjší informace na obrázku 10, který slouží jako
pĜíklad výmČny gumového tČsnČní u nádrže Fekafos 280.
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Pro Fekafos 280/280D na kabely o prĤĜezu  4G1.5mm2

cs

7

Obr. 10

1
4
6
6

ar

KS KABELOVÝCH SPOJEK
FEKABOX 200
FEKAFOS 280
FEKAFOS 280 DOUBLE
FEKAFOS 550 DOUBLE

.iv

Plováky:
Plováky (dva pro FEKAFOS 280 l tĜi pro FEKAFOS 280-550 DOUBLE) jsou již instalovány a nastaveny na
výšku uvnitĜ nádrže.
ProtáhnČte kabely plovákĤ prĤchodkami pĜedmontovanými na nádrži (detail 7, obr. 10 ), utáhnČte objímku a
zapojte kabely v rozvadČþi tak, jak je to uvedeno v pĜíslušném manuálu, pĜiþemž dbejte, aby souhlasily
svorky v rozvadČþi s pĜíslušnými kabely plovákĤ.
DVA PLOVÁKY

TěI PLOVÁKY

w

QUADRO

1

2

QUADRO

3 4

1

A B

w

MARRONE
HNċDÉHO

NERO
ýERNÉHO

5 6

3 4

MARRONE
HNċDÉHO

NERO
MAR
RONE
HNċDÉHO
ýERNÉHO

ýERNÉHO
NERO

NERO
MAR
RONE
HNċDÉHO
ýERNÉHO

MODRÝ
GRIGIO
NEPOUŽITÝ
NON UTILIZZATO

MODRÝ
GRIGIO
NEPOUŽITÝ
NON UTILIZZATO

MODRÝ
GRIGIO
NEPOUŽITÝ
NON UTILIZZATO

NERO
ýERNÉHO

MARRONE
HNċDÉHO

MODRÝ
GRIGIO
NEPOUŽITÝ
NON UTILIZZATO

w

MODRÝ
GRIGIO
NEPOUŽITÝ
NON UTILIZZATO

2

A B

MAX

MAX
MED

MIN

MIN
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Každý jednotlivý kabel plovákĤ se skládá ze tĜech vodiþĤ: ýERNÉHO-HNċDÉHO-MODRÉHO. MODRÝ
vodiþ se nepoužívá a jeho izolování musí zajistit uživatel.

8. PěÍPRAVA PRO ZABEZPEýOVACÍ ZAěÍZENÍ PRO FEKAFOS 280 A 280 DOUBLE (PRO
FEKABOX 200 DODÁVÁNO POUZE NA VYŽÁDÁNÍ )
PĜíprava spoþívá v dodání držáku k plováku tvoĜeného trubkou z PP,
obr.11. Pro Fekabox 200 je tĜeba potrubí zkrátit na délku 184 mm.
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z

Dodržujte striktnČ délky uvedené na obrázku.
, na
ProtáhnČte kabel plováku pĜedmontovanou prĤchodkou
nádrži, utáhnČte objímku a zapojte jej k ovládacímu panelu. U všech
Fekabox 200 v balení dodávaném spolu s alarmovou sondou plováku
naleznete také kabelovou spojku navíc, která slouží k pĜipojení kabelu
plováku.
PĜed naplnČním nádrže plovák ruþnČ aktivujte, abyste ovČĜili funkci
zabezpeþovacího systému.

zkrátit trubky
Fekabox 200

w

w

w
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Provećte zkoušku systému naplnČného þistou vodou, pĜiþemž ovČĜte, zda
zabezpeþovací systém zasáhne pouze v pĜípadČ poruchy þerpadla nebo
ALARMOVÝ PLOVÁK
výpadku elektrického proudu.
Postupujte následujícím zpĤsobem:
Obr. 11
1. NaplĖte nádrž až po hladinu spuštČní þerpadla a odpojte napájení
þerpadla. Za tČchto podmínek by zabezpeþovací systém nemČl zasáhnout.
2. Pokraþujte v plnČní nádrže až do úrovnČ zásahu zabezpeþovacího systému. Zkontrolujte, zda je za
tČchto podmínek hladina vody o nČkolik centimetrĤ níže než je MAXimální nouzová hladina 510 mm pro
Fekabox 200 a 680 mm pro Fekafos 280 – 280 D.
Pokud tyto podmínky nenastanou, zkraĢte délku kabelu mezi koncovkou kabelu a bezpeþnostním plovákem.
Systém bezpeþnostního plováku maximální hladiny lze ovládat jak pomocí panelĤ Ĝady ED, E2D, E-BOX a
Control AS1. PoslednČ jmenovaná je elektronická jednotka s rezervním napájením, již vybavená plovákem.

Obr. 12
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9. PRVNÍ SPUŠTċNÍ
PĜed spuštČním elektrického þerpadla zkontrolujte, zda systém nádrže neobsahuje zbytky þi
jiný materiál, jejichž pĜítomnost by mohla ohrozit správnou funkci vlastního zaĜízení.
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V této fázi mĤžete nechat uzavĜený pĜepouštČcí ventil umístČný v pĜívodním potrubí a napustit þistou vodou
pĜeþerpávací stanici. OtevĜete pĜepouštČcí ventil nacházející se ve výtlaþném potrubí a zkontrolujte utažení
a dokonalé utČsnČní potrubí, jakož i správnou funkci elektrického þerpadla. KromČ toho zkontrolujte, zda je
elektrické þerpadlo zaplaveno. OtevĜete pĜepouštČcí ventil umístČný v pĜívodním potrubí a zkontrolujte
správnou funkci stanice.
ProudČní kapaliny pocházející z rĤzných míst spotĜeby nesmí bránit správné funkci plovákĤ
nacházejících se v nádrži.

ar

9.1 Provozní prĤtok

cs

V pĜípadČ trojfázového elektroþerpadla zkontrolujte správný smČr rotace obČžného kola. Prostudujte rovnČž
návod k obsluze elektroþerpadla. Zkontrolujte, zda jsou správné bezpeþnostní hladiny plovákĤ a pĜípadnČ je
seĜićte podle skuteþné potĜeby zaĜízení. Jsou-li instalována dvČ elektroþerpadla, seĜizují se plováky tak, aby
se druhé elektroþerpadlo spouštČlo po prvním a pouze tehdy, není-li toto schopno odvést do odpadního
potrubí tolik kapaliny, kolik je jí pĜivádČno z rĤzných míst spotĜeby. Zkontrolujte, aby bČhem provozu
nemohlo dojít k odplavení elektroþerpadla. OvČĜte, zda poþet spuštČní za hodinu je kompatibilní s parametry
komponentĤ zaĜízení. Zkontrolujte správnou funkci zaĜízení a uvećte je do provozu. UzavĜete víko þi víka
stanice našroubováním do uložení. Jestliže je to nezbytné, víko v uložení zabezpeþte, abyste pĜedešli
neoprávnČnému otevĜení vlastního víka (viz kapitola 5.7).

Je tĜeba zajistit, aby byl prĤtok kapaliny ve výtlaþném potrubí alespoĖ 0,7 m/s a ne více než 2,3 m/s.

9.2 Funkce

w

10. ÚDRŽBA

.iv

Jakmile dosáhne hladina kapaliny v nádrži hodnoty pro sepnutí kontaktu plováku ovládání elektroþerpadla,
toto se spustí a postupnČ nádrž vyprázdní. Elektroþerpadlo se zastaví, jakmile hladina kapaliny dosáhne
minimální hodnoty pro rozepnutí kontaktu plováku. Jsou-li instalována dvČ elektroþerpadla, druhé
elektroþerpadlo se spustí po prvním a pouze tehdy, není-li toto schopno odvést do odpadního potrubí tolik
kapaliny, kolik je jí pĜivádČno z rĤzných míst spotĜeby. ýerpací stanice mĤže být vybavena plovákem
umístČným výše než ostatní, který slouží k signalizaci anomálnČ vysoké hladiny kapaliny v nádrži.

w

w

Po uvedení zaĜízení do provozu, je zapotĜebí každé tĜi mČsíce kontrolovat a þistit zpČtnou klapku. Tento
interval mĤže být zvČtšen, budou-li první inspekce s pĜíznivým výsledkem.
ýerpadlo peþlivČ þistČte a odstraĖujte z nČj jakákoliv ulpČlá cizí tČlesa. Kontrolujte þistotu, plovatelnost a
volnost pohybu plovákĤ. Bude-li to nezbytné, vyjmČte þerpadlo z nádrže.
Doporuþujeme þistit systém nejménČ jednou za rok þistou tekoucí vodou, s opakovaným spouštČním
þerpadla.
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11. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANċNÍ

C. ZpČtná klapka je zablokována.
D. Uzavírací ventil je zavĜený.
E. Charakteristika þerpadla je
nevyhovující.
F. Sací hrdlo þerpadla je zaneseno.
G. ýerpadlo je opotĜebené, nebo
zanesené.
A. Nesprávné nastavení alarmového
plováku.

ODSTRANċNÍ
A. Výtlaþné potrubí vyþistČte.
B. ZajistČte správné dosednutí
þerpadla s kulisou (pouze
BOX 280).
C. VyþistČte zpČtnou klapku.
D. OtevĜete uzavírací ventil
E. Použijte þerpadlo jiných
parametrĤ.
F. UvolnČte sací hrdlo þerpadla.
G. Provećte revizi þerpadla.
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1. Varovný systém (pokud
je
nainstalován)
se
aktivuje, zaĜízení jinak
pracuje správnČ.

PRAVDċPODOBNÁ PěÍýINA
A. Výtlaþné potrubí je zanesené
B. ýerpadlo není správnČ pĜipojeno

A. Nastavte a zkontrolujte
plovák dle návodu

cs

ZÁVADA
1. Voda pĜetéká z
nádrže, þerpadlo
pracuje.
(Varovný systém se musí
aktivovat, jinak je nutné
jeho nové nastavení a
kontrola dle tohoto návodu,
nebo návodu k)

12. ODSTRAĕOVÁNÍ

w

w

w
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OdstraĖování tohoto výrobku nebo jeho þásti se musí provést vyhovujícím zpĤsobem:
1. Využívejte na sbČr odpadu veĜejné a soukromé místní systémy.
2. V pĜípadČ, že by to nebylo možné, kontaktujte Dab Pumps nebo nejbližší servisní opravnu.
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