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Slovník pojmů

Slovník pojmů
Potvrzení o nezávadnosti
Potvrzení o nezávadnosti je prohlášení zákazníka
v případě odeslání zpět výrobci, že výrobek byl
řádně vyprázdněn, takže jeho díly, které přichází
do kontaktu s čerpaným médiem, již nepředstavují
žádné ohrožení životního prostředí a zdraví.
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1 Všeobecně

1 Všeobecně
1.1 Základní informace
Tento návod k obsluze je součástí konstrukčních řad a provedení uvedených na titulní
straně. Návod k obsluze popisuje správné a bezpečné užívání zařízení ve všech
provozních fázích.
Na typovém štítku je uvedena konstrukční řada a konstrukční velikost, nejdůležitější
provozní data, číslo zakázky a položkové číslo zakázky. Číslo zakázky a položkové
číslo zakázky jednoznačně popisují čerpací agregát a slouží jako identifikační údaj při
všech dalších obchodních operacích.
Kvůli zachování záručních nároků je v případě poškození nutné neodkladně
informovat nejbližší servisní středisko společnosti KSB.

1.2 Montáž nezkompletovaných strojů
KSBPři montáži nezkompletovaných strojů je třeba se řídit příslušnými podkapitolami
o ošetřování/údržbě.

1.3 Cílová skupina
Cílovou skupinou tohoto návodu k obsluze je odborný personál s technickou
kvalifikací. (ð Kapitola 2.4, Strana 9)

1.4 Související dokumentace
Tabulka 1: Přehled související dokumentace
Dokument

Obsah

Datový list

Popis technických údajů čerpadla/čerpacího
agregátu

Plán instalace/tabulka rozměrů

Popis připojovacích a instalačních rozměrů pro
čerpadlo/čerpací agregát, hmotnosti

Schéma zapojení

Popis pomocných přípojek

Hydraulická charakteristika

Charakteristiky dopravní výšky, pož. NPSH,
účinnosti a příkonu

Nákres celkového uspořádání1)

Popis čerpadla v řezu

1)

Dodávaná dokumentace

Návody k obsluze a další dokumentace
k příslušenství a integrovaným součástem stroje

Seznamy náhradních dílů1)

Popis náhradních dílů

Schéma potrubí1)

Popis pomocných potrubí
1)

Seznam jednotlivých dílů

Popis všech konstrukčních dílů čerpadla

Nákres celkového uspořádání1)

Montáž hřídelového těsnění v řezu

U příslušenství a/nebo integrovaných částí stroje se řiďte dokumentací příslušného
výrobce.

1.5 Symbolika
Tabulka 2: Používané symboly
Symbol

1)

Význam

✓

Podmínka provedení operace podle návodu

⊳

Výzva k provedení úkonu u bezpečnostních pokynů

⇨

Výsledek operace

⇨

Křížové odkazy

Pokud bylo sjednáno v rozsahu dodávky
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1 Všeobecně

Symbol
1.

Význam
Návod k provedení operace o více krocích

2.
Upozornění
uvádí doporučení a důležité pokyny pro zacházení s výrobkem
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2 Bezpečnost

2 Bezpečnost
!

NEBEZPEČÍ

Všechna upozornění uvedená v této kapitole se týkají nebezpečí s vysokým stupněm
rizika.

2.1 Označení výstražných informací
Tabulka 3: Značení výstražných informací
Symbol
!

!

Vysvětlení

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ
Toto signální slovo označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.
VÝSTRAHA VÝSTRAHA
Toto signální slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.

POZOR

POZOR
Toto signální slovo označuje nebezpečí, jehož nerespektování může
způsobit ohrožení stroje a jeho funkčnosti.
Ochrana proti výbuchu
Tento symbol informuje o ochraně před výbuchem v prostředích
ohrožených výbuchem podle směrnice 2014/34/EU (ATEX).
Nebezpečný prostor
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí,
které může přivodit smrt nebo zranění.
Nebezpečné elektrické napětí
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí
elektrického napětí a informuje o ochraně před elektrickým
napětím.
Poškození stroje
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem POZOR
nebezpečí pro stroj a jeho funkčnost.

2.2 Všeobecně
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny pro instalaci, provoz a údržbu,
jejichž dodržování zaručuje bezpečné zacházení s produktem a zabraňuje poranění
osob a hmotným škodám.
Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny ve všech kapitolách.
Návod k obsluze si příslušný odborný personál/provozovatel musí přečíst před
montáží a uvedením zařízení do provozu a zcela mu porozumět.
Obsah návodu k obsluze musí být pro odborný personál neustále k dispozici v místě
používání.
Pokyny umístěné přímo na výrobku se musí respektovat a udržovat ve zcela čitelném
stavu. Patří k nim například:
▪ Šipka označující směr otáčení
▪ označení přípojek
▪ Typový štítek
Za dodržování nezohledněných podmínek vztahujících se k místu instalace zodpovídá
provozovatel.
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2 Bezpečnost

2.3 Používání v souladu s určením
▪ Čerpadlo/čerpací agregát se smí používat pouze v takových oblastech použití,
které jsou popsány v platné dokumentaci. (ð Kapitola 1.4, Strana 6)
▪ Čerpadlo/čerpací agregát se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu.
▪ Čerpadlo/čerpací agregát se nesmí používat částečně smontovaný.
▪ Čerpadlo smí čerpat pouze ta média, která jsou popsána v datovém listu nebo
v dokumentaci k příslušnému typu čerpadla.
▪ Čerpadlo nikdy neprovozujte bez čerpaného média.
▪ Respektujte údaje v datovém listu nebo v dokumentaci o minimálním průtoku
(zabránění poškození přehřátím, poškození ložisek…).
▪ Respektujte údaje v datovém listu nebo v dokumentaci o maximálním čerpaném
množství (zabránění přehřátí, poškození mechanické ucpávky, kavitačnímu
poškození, poškození ložisek ...).
▪ Nepřiškrcujte průtok čerpadlem na sací straně (zabránění kavitačnímu
poškození).
▪ Jiné způsoby provozování, pokud nejsou uvedeny v datovém listu nebo
v dokumentaci, konzultujte s výrobcem.
Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití
▪ Uzavírací armatury na výtlačné straně nikdy neotevírejte více, než je přípustné
rozmezí.
– Překročení maximálního průtoku uvedeného v datovém listu nebo
v dokumentaci
– Možná kavitační poškození
▪ Nikdy nepřekračujte přípustné hodnoty tlaku, teploty atd., které jsou uvedeny
v datovém listu nebo v dokumentaci.
▪ Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny a pracovními postupy popsanými v tomto
návodu k obsluze.

2.4 Kvalifikace a školení personálu
Personál musí mít pro přepravu, montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu příslušnou
kvalifikaci.
Provozovatel musí při přepravě, montáži, obsluze, údržbě a kontrolách zařízení
přesně stanovit pro personál oblasti odpovědnosti, příslušnosti a kontroly.
Chybějící znalosti personálu je třeba doplnit školeními a zaučením, které budou
provádět dostatečně kvalifikovaní pracovníci. V případě potřeby může školení
provést provozovatel na základě pověření výrobce/dodavatele.
Školení pro práci s čerpadlem/čerpacím agregátem provádějte pouze pod dozorem
odborného technického personálu.

2.5 Následky a nebezpečí při nedodržení návodu
▪ Nedodržení tohoto návodu k obsluze má za následek ztrátu nároků na záruku a
náhradu škody.
▪ Nedodržení návodu může přivodit například následující rizika:
– ohrožení osob působením elektrických, teplotních, mechanických a
chemických vlivů nebo výbuchem,
– selhání důležitých funkcí výrobku,
– selhání předepsaných metod ošetřování a údržby,
– ohrožení životního prostředí průsakem nebezpečných látek.

UPAchrom
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2 Bezpečnost

2.6 Bezpečná práce
Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a použití k určenému
účelu platí následující bezpečnostní předpisy:
▪ Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnostní a provozní
předpisy
▪ Předpisy o ochraně proti výbuchu
▪ Bezpečnostní předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami
▪ Platné normy, směrnice a zákony

2.7 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / obsluhu
▪ Upevněte konstrukční ochranu proti dotyku na horkých, studených a pohyblivých
součástech a zkontrolujte její funkčnost.
▪ Neodstraňujte ochranu proti dotyku během provozu.
▪ Poskytněte personálu ochranné vybavení a zajistěte používání tohoto vybavení.
▪ Průsaky (např. z hřídelového těsnění) nebezpečných čerpaných médií (např.
výbušných, toxických, horkých) se musí odvádět tak, aby nedocházelo
k jakémukoliv ohrožení osob a životního prostředí. Přitom je třeba dodržovat
platné zákonné předpisy.
▪ Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti viz předpisy platné
v dané zemi a předpisy místních dodavatelů energie).
▪ Pokud vypnutím čerpadla nehrozí nebezpečí zvýšení potenciálu, pamatujte při
instalaci čerpacího agregátu na ovládací prvek k nouzovému zastavení umístěný
v bezprostřední blízkosti čerpadla/čerpacího agregátu.

2.8 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, inspekci a montáž
▪ Přestavba nebo změny na čerpadle jsou přípustné pouze se souhlasem výrobce.
▪ Používejte výhradně originální díly nebo díly schválené výrobcem. Použití jiných
dílů může vést ke ztrátě záruky a k důsledkům, které z toho plynou.
▪ Provozovatel je povinen zajistit provádění údržby, inspekce a montáže
autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně
informován podrobným studiem návodu k obsluze.
▪ Práce na čerpadle/čerpacím agregátu provádějte pouze při jeho klidovém stavu.
▪ Těleso čerpadla musí mít okolní teplotu.
▪ Maximální délka stoupacího potrubí činí 2 m, aby nebyl překročen přípustný
ohybový moment.
▪ Stoupací potrubí navíc zajistěte proti uvolnění.
▪ Těleso čerpadla musí být bez tlaku a vypuštěné.
▪ Je bezpodmínečně nutné dodržet postup odstavení čerpacího agregátu
z provozu popsaný v návodu k obsluze.
▪ Dekontaminujte čerpadla, která čerpají média škodící zdraví.
▪ Bezprostředně po skončení prací opět upevněte a uveďte do funkčního stavu
bezpečnostní a ochranná zařízení. Před opětovným uvedením do provozu
dodržte uvedené kroky pro uvádění do provozu. (ð Kapitola 6.1, Strana 28)

2.9 Nedovolený způsob použití
Čerpadlo/čerpací agregát nikdy neprovozujte mimo rozsah mezních hodnot
uvedených v datovém listu a v návodu k obsluze.
Provozní bezpečnost čerpadla/čerpacího agregátu je zaručena jenom při používaní
v souladu s jeho určením. (ð Kapitola 2.3, Strana 9)
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3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace
3.1 Kontrola stavu při dodávce
1. Při převzetí zboží překontrolujte každou obalovou jednotku, zda není
poškozená.
2. Při škodě během přepravy přesně stanovte rozsah škod, zdokumentujte a
obratem písemně oznamte KSB nebo dodavatelské obchodní organizaci a
pojišťovně.

UPOZORNĚNÍ
Čerpací agregát je výrobcem / dodavatelem dodáván v takovém obalu, který
zpravidla vylučuje prohnutí nebo jiné poškození při přepravě a/nebo při skladování.

3.2 Přeprava

POZOR
Překlopení nebo vyklouznutí čerpadlového agregátu
Poranění osob a hmotné škody!
▷ Na výšku postavený čerpadlový agregát vždy zajistěte proti překlopení.

UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor na nerovnoměrné rozložení hmotnosti čerpadla a pohonu!
Podle hmotnosti čerpadlového agregátu použijte vhodné zvedací zařízení.
Při přepravě dejte pozor na to, aby se neskřípl nebo nepoškodil elektrický přípojný
kabel.

3.3 Skladování/manipulace/konzervace
Pokud má uvedení do provozu proběhnout až po delší době od dodání,
doporučujeme následující opatření:

VÝSTRAHA
Převržení nebo odvalení čerpacího agregátu
Nebezpečí úrazu!
▷ Vertikálně postavený čerpací agregát vždy zajistěte proti překlopení.
▷ Horizontálně položený čerpací agregát zajistěte vždy proti odvalení.

VÝSTRAHA
Položení elektrického vedení při teplotách pod nulou
Poškození elektrického vedení!
▷ Teplota na povrchu vedení nesmí klesnout pod nejnižší přípustnou teplotu
-25 °C pro pohyblivé vedení.
▷ Teplota na povrchu vedení nesmí klesnout pod nejnižší přípustnou teplotu
-40 °C pro nepohyblivé vedení.

POZOR
Skladování čerpadla při nesprávné teplotě
Poškození čerpadla!
▷ Přípustná teplota pro skladování čerpadla činí -20 °C až +60 °C.

UPAchrom
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3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace

POZOR
Nedosažení okolních teplot
Nebezpečí mrazu!
▷ Čerpací agregát nikdy nevystavujte okolním teplotám nižším, než připouští
směs nemrznoucí kapaliny a vody (viz kapitola Směs nemrznoucí kapaliny a
vody / dokumentace zakázky)

POZOR
Nesprávné skladování
Poškození elektrického přípojného vedení!
▷ Elektrická přípojná vedení podepřete na průchodkách, aby se zamezilo trvalé
deformaci. Nesmí být podkročen minimální poloměr ohybu2) vedení!
▷ Ochranné krytky na elektrických přípojných vedeních odstraňte teprve při
montáži.
Ponorná motorová čerpadla skladujte dočasně takto:
1.

v originálním obalu horizontálně,

2.

bez obalu vertikálně (motor dole),

3.

suché prostředí,

4.

chráněná proti slunečnímu záření a horku,

5.

chráněná proti nečistotě a prachu,

6.

chráněná proti mrazu,

7.

chráněná proti škůdcům.

3.4 Zaslání zpět
1. Čerpadlo důkladně vyprázdněte.
2. Čerpadlo důkladně propláchněte a vyčistěte, zvláště v případě škodlivých,
výbušných, horkých nebo jiných rizikových čerpaných médií.
3. Pokud byla čerpána média, jejichž zbytky spolu se vzdušnou vlhkostí způsobují
poškození korozí nebo při kontaktu s kyslíkem vzplanou, musí se čerpací
agregát také neutralizovat a vysušit profouknutím inertním plynem bez obsahu
vody.
4. K čerpadlu/čerpacímu agregátu musí být vždy přiloženo kompletně vyplněné
potvrzení o nezávadnosti.
Je bezpodmínečně nutné uvádět provedená bezpečnostní a dekontaminační
opatření. (ð Kapitola 11, Strana 40)

UPOZORNĚNÍ
V případě potřeby lze potvrzení o nezávadnosti stáhnout z této internetové adresy:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

2)

Údaje viz dokumentace výrobce vedení (kabelů), příp. v DIN VDE 0298-3
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3.5 Likvidace

VÝSTRAHA
Zdraví škodlivá a/nebo horká čerpaná média, pomocné a provozní látky
Ohrožení osob a životního prostředí!
▷ Zachyťte a zlikvidujte proplachovací médium, jakož i případné zbytkové
médium.
▷ V případě potřeby noste ochranný oděv a ochrannou masku.
▷ Dodržujte zákonná ustanovení o likvidaci zdraví škodlivých médií.
1. Demontujte čerpadlo/čerpací agregát.
Při demontáži jímejte tuky a maziva.
2. Třiďte materiály čerpadla, např. podle skupin:
– kovy,
– plasty,
– elektronický šrot,
– tuky a tekutá maziva.
3. Likvidaci provádějte podle místních předpisů nebo materiály odevzdejte k řízené
likvidaci.

UPAchrom
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4 Popis čerpadla/čerpacího agregátu
4.1 Všeobecný popis
Čerpadlo pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody.
Částečky v čerpaném médiu porovnejte s údaji v datovém listu.
Není schváleno k čerpání výbušných médií nebo k zabudování do zařízení s ochranou
proti výbuchu!

4.2 Informace o výrobku podle nařízení 547/2012 (pro vodní čerpadla 4″ a
6″) ke směrnici 2009/125/ES „Směrnice o určení požadavků na ekodesign
výrobků“
▪ Index minimální účinnosti: Viz typový štítek, legenda k typovému štítku
▪ Referenční hodnota MEI pro vodní čerpadla s nejlepší účinností je ≥ 0,70
▪ Rok výroby: Viz typový štítek, legenda k typovému štítku
▪ Název výrobce nebo výrobní značka, úřední registrační číslo a místo výroby: Viz
datový list, příp. dokumentace zakázky
▪ Údaje o druhu a velikosti výrobku: Viz typový štítek, legenda k typovému štítku
▪ Hydraulická účinnost čerpadla (%) s upraveným průměrem oběžného kola: Viz
datový list
▪ Výkonové křivky čerpadla, včetně charakteristik účinnosti: Viz zdokumentovaná
charakteristika
▪ Účinnost čerpadla s upraveným oběžným kolem je obyčejně nižší než u čerpadla
s plným průměrem oběžného kola. Díky korekci (úpravě) oběžného kola se
čerpadlo přizpůsobí na určitý pracovní bod, čímž se sníží spotřeba energie. Index
minimální účinnosti (MEI) se týká plného průměru oběžného kola.
▪ Provoz tohoto vodního čerpadla s různými pracovními body může být efektivnější
a ekonomičtější, když je např. řízeno řízením s proměnnými otáčkami, které
přizpůsobí provoz čerpadla na systém.
▪ Informace o demontáži, recyklaci nebo likvidaci po konečném odstavení
z provozu: (ð Kapitola 3.5, Strana 13)
▪ Informace o referenční hodnotě účinnosti, příp. zobrazení referenční hodnoty
pro MEI = 0,70 (0,40) pro čerpadlo na základě vzoru v obrázku naleznete na:
http://www.europump.org/efficiencycharts

4.3 Název
Příklad: UPAchrom 100-12/8 CC - DN100-3,0, 1~230 V, 50 Hz
Tabulka 4: Vysvětlení názvu
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Význam

UPAchrom

Konstrukční řada čerpadla DN 100

100

Průměr studny [mm]

12

Optimální průtok [m³/h]

8

Počet stupňů

C

Materiál tělesa AISI 304

C

C

Materiál oběžného kola AISI 304

N

Materiál oběžného kola Noryl

DN100

4" motor, naplněný vodou

3,0

3,0 kW

1~230 V

Elektrické napětí

50 Hz

Síťová frekvence

UPAchrom
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4.4 Typový štítek
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Serialnr. 99720202635-000100-01
2012
Mat.-Nr. __________
η --,- %
MEI ≥ 0,4
Pumpe
UPAchrom CC - 1/9
Qmin
Qmax
Q

0,16 M3/H
2,5 M3/H
1,69 M3/H

Hmax
Hmin
H

43,00 M
16,00 M
29,71 M

Motor
3~ DN 100 0,37
0,37 KW
50 HZ
400 V
1,1 A
0,74 COS
Gewicht 12 kg
Temp.
max. 20 °C
2.870 1/MIN
Strömung am Motor min. C = 0,2 m/s
IP 68
EN 60034-1

12
13
14

Mat-No.: 01 000 854

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

ZN 3823 - D 88

Obr. 1: Typový štítek
1

Číslo zakázky

2

Index minimální účinnosti

3

Název čerpadla

4

Účinnost (viz datový list)

5

Minimální průtok

6

Maximální průtok

7

Průtok v pracovním bodě

8

Název motoru

9

Jmenovitý výkon

10

Elektrické napětí

11

Frekvence

12

Hmotnost

13

Maximální teplota čerpaného
média

14

Minimální obtok motoru

15

Rok výroby

16

Číslo materiálu

17

Maximální dopravní výška

18

Minimální dopravní výška

19

Dopravní výška v pracovním bodě

20

Účiník

21

Proud

22

Otáčky

23

Norma EN

24

Krytí motoru

4.5 Konstrukční uspořádání
Konstrukční velikost
▪ Odstředivé čerpadlo
▪ Ponorný motor s kotvou nakrátko
▪ Pevné spojení mezi čerpadlem a motorem
▪ Konstrukce pláště
Tvar oběžného kola
▪ Radiální nebo poloaxiální provedení
Ložisko
▪ Radiální a axiální ložiska mazaná kapalinou náplně motoru
Hřídelové těsnění
▪ V motoru

UPAchrom
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4.6 Konstrukce a funkce

Obr. 2: Řez na příkladu: UPAchrom
Provedení Čerpadlo a motor jsou navzájem spojeny přes tuhou spojku. Vícestupňová tělesa jsou
přidržována pláštěm čerpadla nebo pásovou kotvou, příp. závrtnými šrouby. Sací síto
na sacím tělese chrání čerpadlo před hrubými nečistotami. Připojení na potrubí se
provádí přes zpětný ventil nebo přípojné hrdlo, volitelně pomocí vnitřního závitu
nebo přírubové vývodky.
Funkce Čerpané médium protéká podél motoru a vstupuje přes sací síto (1) do sacího
tělesa (2). Je urychlováno sacím oběžným kolem (3) směrem ven. Při proudění ve
vícestupňovém tělese (4) se kinetická energie čerpaného média přeměňuje v tlakovou
energii a je vedena k dalšímu oběžnému kolu (5). Tento postup se opakuje přes
všechny stupně až k poslednímu oběžnému kolu (5) a pak je čerpané médium vedeno
přes integrovaný zpětný ventil (6) k přípojnému hrdlu (7), kterým vystupuje
z čerpadla. Integrovaný zpětný ventil brání nekontrolovanému proudění čerpaného
média zpět.

4.7 Rozsah dodávky
Podle provedení jsou součástmi dodávky následující položky:
▪ Čerpací agregát s krátkým elektrickým kabelem
▪ Elektrické prodlužovací vedení
volitelné: prodloužené nebo přiložené
▪ Rezervní typový štítek
Volitelné příslušenství:
▪ Kabelové spojky
▪ Kabelové spony
▪ Chladicí plášť
▪ Ložiskové kozlíky
▪ Elektrická ochranná zařízení
▪ Spínací automaty
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UPOZORNĚNÍ
Součástí dodávky je samostatný typový štítek.
Tento štítek viditelně upevněte mimo místo montáže např. na rozvaděči, potrubí,
konzole.

4.8 Rozměry a údaje o hmotnosti
Údaje o rozměrech a hmotnosti naleznete v datovém listu čerpadla/čerpadlového
agregátu.

UPAchrom
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5 Instalace/montáž
5.1 Kontrola před montáží
5.1.1 Kontrola náplně motoru
Čerpadlový agregát lze bez dalších příprav přímo nainstalovat vertikálně nebo
horizontálně3). Motory jsou ze závodu naplněny vodou + nemrznoucí směsí. Ztráta
několika kapek plnicí kapaliny funkci motoru neovlivní, protože se motor pro
provedené instalaci sám může naplnit čistou vodou. Při podezření na větší únik
kontaktuje výrobce!
5.1.2 Kontrola montážní polohy

VÝSTRAHA
Nedovolená montážní poloha
Poškození stroje, ložiska!
▷ V případě šikmé montáže vždy namontujte čerpací agregát výtlačnou stranou
nahoru.
Čerpací agregát lze namontovat vertikálně nebo v závislosti na počtu stupňů také
šikmo či horizontálně.
Čerpadlo nesmí představovat nejnižší místo čerpacího agregátu.

A

B
Obr. 3: Montážní poloha
A

Přípustná

B

Nepřípustná

Zvláštnost horizontální montáže
Při horizontální montáži čerpacího agregátu zkontrolujte následující kritéria:
▪ Byl objednán čerpací agregát pro horizontální montáž?
▪ Je k dispozici dostatečně dimenzovaný chladicí plášť nebo chladicí kryt?
Horizontální montáž čerpacího agregátu, který byl původně dimenzován pro
vertikální montáž, není přípustná.
Horizontální montáž čerpacího agregátu je přípustná pouze s chladicím pláštěm.
5.1.3 Připojení elektrických kabelů

NEBEZPEČÍ
Prodlužování kabelů nekvalifikovaným personálem
Při montáži ve studnách – nebezpečí úrazu elektrickým proudem
▷ Připojení elektrického prodlužovacího vedení musí provést elektrikář.
▷ Spojovací součásti musí být suché a čisté.

3)

pouze s chladicím pláštěm
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NEBEZPEČÍ
Ochranný vodič není připojen podle předpisů
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Motor nikdy neprovozujte bez ochranného vodiče.
▷ Připojení ochranného vodiče musí provést elektrikář.

UPOZORNĚNÍ
Krátký kabel od motoru je dimenzovaný pro ponorný provoz, přičemž i kabelová
spojka se musí nacházet zcela v čerpaném médiu.
Jiné použití viz dokumentace zakázky!
U čerpacích agregátů ve sprinklerových hasicích zařízeních VDS vždy zohledněte
platné specifikace VDS. Vedení musí být položeno podle normy VDS 2025 tak, aby
bylo odolné proti zkratu a proti zemnímu zkratu.

UPOZORNĚNÍ
Před montáží ponorného kabelu k motoru dávejte pozor, aby byla kabelová
průchodka čistá a suchá. Chcete-li montáž kabelu usnadnit, potřete pryžové prvky
konektoru kabelu nevodivou silikonovou pastou.
Ponorné motory jsou provedeny s krátkým elektrickým kabelem. Ty je potřeba podle
podmínek instalace zkompletovat s příslušně dimenzovaným prodlužovacím vedením
na potřebnou celkovou délku. Krátký kabel od motoru je, není-li uvedeno jinak,
dimenzovaný výhradně pro provoz pod vodou. K zajištění tohoto způsobu instalace
se musí i kabelová spojka nacházet zcela pod vodou.
Prodloužení provedené v závodě KSB
Je-li to dohodnuto s KSB, je prodlužovací vedení připojeno již v závodě pomocí
odpovídající vodotěsné kabelové spojky ke krátkému kabelu od motoru.
▪ Prodlužovací vedení KSB je, není-li v dokumentaci zakázky uvedeno jinak,
dimenzováno pro:
– venkovní instalaci „volnou pokládkou na plochách“
– úbytek napětí na vedení ve výši ᅀU ≦3 %
Při jiném způsobu instalace, např. do kabelových žlabů apod., se řiďte údaji
o maximální proudové zatížitelnosti podle platných směrnic.

Prodloužení provedené provozovatelem
Pokud se prodloužení dodaného elektrického kabelu provádí až na místě, dodržte
následující body:
1.

Dodržte návod k montáži příslušného dodavatele kabelů!

2.

Provádí-li prodlužování provozovatel na svou odpovědnost, pak je třeba při
výběru a dimenzování prodlužovacího vedení zohlednit maximální úbytek napětí
≦3 %. Prodlužovací vedení musí být schváleno pro příslušné podmínky používání.

3.

U 4žilového kabelu je ochranný vodič součástí elektrického kabelu, a proto je
třeba ho při prodlužování elektrického kabelu propojit v kabelové spojce.

4.

U 3žilového provedení krátkého kabelu, tedy bez ochranného vodiče
v elektrickém kabelu, existuje samostatný ochranný vodič, který je připojen
k motoru zvenku. Ten je také potřeba samostatně propojit.

UPAchrom
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Neexistuje-li ochranný vodič, musí provozovatel na svou odpovědnost motor
dodatečně uzemnit. (Průřez žíly podle krajního (fázového) vodiče; avšak
minimálně 4 mm2)2)
5.

U stíněných prodlužovacích kabelů je třeba stínění připojit k ochrannému vodiči.
U 3žilového krátkého kabelu, jak je popsáno v bodě 4, navíc uzemněte zvenku a
stínění spojte s ochranným vodičem.

6.

Prodlužovací vedení označte stejně jako krátké vedení. Dbejte na shodnost barev
při propojování vedení.
V závislosti na druhu zapojení motoru rozlišujeme:

Tabulka 5: Označení přípojky
Motory pro přímé spínání s 1 kabelem
U

V

W

Motory pro spínání hvězda-trojúhelník se 2 paralelními kabely
U1

V1

W1

U2

V2

W2

V1 - 2

W1 - 2

Motory pro přímé spínání se 2 paralelními kabely
U1 - 1

V1 - 1

W1 - 1

U1 - 2

5.1.4 Měření izolačního odporu

NEBEZPEČÍ
Nebezpečné napětí během a po měření
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Nedotýkejte se kontaktních míst během a bezprostředně po měření.
▷ Měření izolačního odporu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Před montáží a před připojením elektrické energie změřte izolační odpor.
Měření izolačního odporu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Při měření se řiďte návodem k obsluze přístroje na měření izolačního odporu.
ü K dispozici je přístroj na měření izolačního odporu, s měřicím stejnosměrným
napětím 1000 V DC.
ü Kontaktní místa jsou suchá a čistá.
1. Doba měření: 1 minuta4)
2. Doporučení: Hodnota izolace při 20 °C - 30 °C: > 200 MOhm 5)
Risol
(MΩ)

U

V

Risol
(MΩ)

W

M 3~

1 přívod

4)
5)

U1

V1 W1
U2 V2 W2

M 3~

2 přívody (rozpojené)

Risol
(MΩ)

U1-1

V1-1 W1-1

U1-2

V1-2 W1-2

M 3~

2 přívody (paralelně)

Musí být dána stabilita naměřené hodnoty; je možná delší doba měření z důvodu vyšší kapacity kabelů.
Izolační odpor závisí na typu a délce vedení
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5.2 Vertikální montáž čerpadlového agregátu

NEBEZPEČÍ
Použití poškozeného elektrického vedení ve studni
Zasažení elektrickým proudem!
▷ Elektrický kabel neohýbejte v ostrém úhlu, příp. nepodkračujte6) minimální
poloměr ohybu.
▷ Elektrický kabel, a pokud jsou nainstalována také měřicí a ovládací vedení,
připevněte každé tři metry na stoupací potrubí vhodnými upevňovacími
prostředky, např. kabelovými příchytkami.
▷ K montáži nepoužívejte nástroje, pomůcky nebo díly příslušenství s ostrými
hranami, např. trubková hrdla s ostrými hranami.

VÝSTRAHA
Pád do nezajištěné studny/jímky/nádrže
Nebezpečí zranění!
▷ Během celého procesu montáže zajistěte otevřenou studnu/jímku/nádrž proti
pádu osob.
▷ Instalujte vhodné bariéry.

POZOR
Pád čerpadlového agregátu do studny/jímky/nádrže
Poškození čerpadlového agregátu!
▷ Během celého procesu montáže čerpadlový agregát zajistěte.
▷ Zajištění (nosné spony, nosníky, ...) dimenzujte tak, aby byla schopna udržet
všechna břemena během montáže.

4

3

2

5
6

1

Obr. 4: Příklad pro vertikální montáž

6)

1

Čerpací agregát

2

Elektrické přípojné vedení

3

Síťová přípojka

4

Spínač

5

Hlava studny

6

Stoupací potrubí

Údaje viz dokumentace výrobce vedení (kabelů), příp. v DIN VDE 0298-3
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Pokyny pro instalaci
▪ Čerpací agregát namontujte tak, aby nedosedal na dno studny.
▪ Čerpací agregát namontujte tak, aby v oblasti motoru nedocházelo k zanášení
pískem/kalem.
▪ Čerpací agregát namontujte tak, aby se sací síto nacházelo nad filtrační trubkou.
▪ Pro montáž čerpadla závitem na potrubí se doporučuje použití konopí a pasty na
konopí.
▪ Doporučuje se zkontrolovat dodržení rozměrů studny. Například umístěním
trubky, která odpovídá vnějšímu průměru čerpacího agregátu. Trubku je třeba
před montáží zase odstranit.
▪ Zásadně dodržujte předpisy dodavatele trubek!
Má-li se čerpací agregát namontovat s plastovými stoupacími trubkami, existuje
možnost spustit a držet čerpací agregát na dvou příslušně silných nerezových
lanech, která jsou připevněna na plášti zpětného ventilu.
Spuštění čerpacího agregátu
ü Elektrické přípojné vedení je vybaveno prodlužovacím vedením.
ü Je k dispozici zdvihací zařízení podle hmotnosti čerpacího agregátu.
1. Dodržujte návod k montáži dodavatelů trubek.
2. Spusťte čerpací agregát do studny.
3. Elektrický kabel, a pokud jsou nainstalována, také měřicí a ovládací vedení
připevněte po každých třech metrech na stoupací potrubí vhodnými
upevňovacími prostředky (např. potrubními sponami).
1
2
3
4

Obr. 5: Potrubní spona
1

Ploché těsnění

2

Stoupací trubka

3

Plastový knoflík

4

Pryžový pásek

5.3 Montáž čerpadlového agregátu horizontálně

VÝSTRAHA
Pád do nezajištěné studny/jímky/nádrže
Nebezpečí zranění!
▷ Během celého procesu montáže zajistěte otevřenou studnu/jímku/nádrž proti
pádu osob.
▷ Instalujte vhodné bariéry.

VÝSTRAHA
Instalace na nezpevněnou a nenosnou podkladovou plochu
Poranění osob a hmotné škody!
▷ Dodržujte dostatečnou pevnost v tlaku podle třídy C12/15 betonu v expoziční
třídě XC1 podle EN 206-1.
▷ Podkladová plocha musí být ztvrdlá, hladká a vodorovná.
▷ Respektujte údaje o hmotnosti.
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POZOR
Zvýšení teploty a tlaku plnicí kapaliny motoru
Poškození motoru!
▷ Nezaplavené čerpadlové agregáty vždy chraňte před slunečním zářením.

4 5 6
1

2

7

3

Obr. 6: Příklad pro horizontální montáž
1

Chladicí plášť

2

Čerpadlový agregát

3

Kompenzační vsuvka

4

Zábrana zpětného toku7)

5

Montážní vložka

6

Uzavírací mechanismus

7

Přítok

Pokyny pro instalaci
▪ Při horizontální montáži je potřeba zařízení pro vedení proudění podél motoru
(např. chladicím pláštěm, krytem apod. ...).
▪ Při horizontální montáži se musí čerpadlový agregát namontovat tak, aby bylo
odvzdušnění vedeno šikmo směrem nahoru.
▪ Přípojné potrubí se musí nainstalovat tak, aby na čerpadlový agregát nemohly
působit žádné síly v potrubí (hmotnost, pnutí, vibrace atd.). Doporučuje se
namontovat mezi čerpadlový agregát a potrubí elastickou kompenzační vsuvku
přizpůsobenou zařízení.
Montáž čerpadlového agregátu
ü Jímka, příp. šachta je připravena podle předpisů.
ü Betonová podlaha má dostatečnou pevnost.
ü Elektrické přípojné vedení je prodlouženo na předepsanou délku.
1. Umístěte ložiskové kozlíky podle plánu instalace a upevněte na základ šrouby
do zdiva, hmoždinky atd. poskytnuté v místě montáže.
2. Čerpadlový agregát (včetně chladicího pláště) uložte na ložiskové kozlíky a
upevněte.
3. Je-li k dispozici, namontujte kompenzační vsuvku.
4. Namontujte potrubí podle schématu potrubí. Dodržujte návod k montáži od
dodavatele trubek!
5. Elektrický kabel, a pokud jsou nainstalována, také měřicí a ovládací vedení
připevněte po každých třech metrech na stoupací potrubí vhodnými
upevňovacími prostředky (např. potrubními sponami).

7)

pouze pokud není čerpadlový agregát vybaven zpětným ventilem
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Obr. 7: Potrubní spona
1

Ploché těsnění

2

Stoupací trubka

3

Plastový knoflík

4

Pryžový pásek

5.4 Pokyny k elektrickému připojení
Asynchronní motory Ponorná motorová čerpadla < 1000 V s asynchronními motory KSB jsou určena pro
přímé spínání. Při zapínání a během rozběhu nesmí napětí klesnout pod hodnotu
uvedenou v dokumentaci zakázky. Není-li tento způsob spínání pro síť přípustný,
musí se instalovat spouštěcí zařízení k omezení náběhového proudu (např. stykače
pro hvězdu/trojúhelník (Y-Δ), spouštěcí transformátory, spouštěcí odpory, softstartéry
atd.).
Synchronní motory Ponorná motorová čerpadla < 1000 V se synchronními motory jsou určena jen pro
provoz s měničem frekvence. Provoz s přímým připojením k síti není přípustný.
Všeobecné pokyny k motoru
Ochrana motoru
Jako ochrana motoru je použito teplotně kompenzované nadproudové relé třídy
spouštění 10 nebo 10 A. Je-li připojeno diferenciální relé, musí se zamontovat do
elektrického obvodu motoru.
Jmenovitý výkon
Hodnoty uvedené na typovém štítku a v potvrzení zakázky pro jmenovitý výkon platí
pro nepřetržitý provoz S1 podle DIN EN 60034-1.
5.4.1 Provoz se stykačem pro hvězdu/trojúhelník, spouštěcími transformátory a
spouštěcími odpory
Stykač pro hvězdu/ Doba chodu v zapojení do hvězdy Y nebo při sníženém napětí nesmí přesáhnout 4 s.
trojúhelník Pauza přepínání z Y na Δ nesmí být delší než 60 ms. Dodatečné prodlevy jsou
nepřípustné!
Spouštěcí zařízení Nastavte spouštěcí zařízení automaticky, tzn., že přepnutí ze sníženého napětí na
provozní napětí musí probíhat automaticky.
Doba chodu při sníženém napětí nesmí přesáhnout 4 s. Při provozu se spouštěcím
transformátorem nebo odporem zvolte způsob přepínání bez přerušení
(Korndorferovo zapojení).
5.4.2 Provoz se softstartérem
Ponorné motory se kvůli štíhlé konstrukci (nízký moment setrvačnosti), hustotě
výkonu, kluznému ložisku a provedení vinutí liší od normálních asynchronních
motorů.
Následující orientační hodnoty odpovídají podle našich zkušeností bezpečnému
provozu ponorných motorových čerpadel. Provozovatel však musí společně
s výrobcem softstartéru zajistit, aby byly zohledněny zvláštní podmínky ponorných
motorových čerpadel. To může být, podle typu výrobku, nad rámec námi uvedených
orientačních hodnot
Tabulka 6: Orientační hodnoty pro softstartéry
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Parametry/funkce

Nastavení

Minimální startovací napětí

40 % jmenovitého napětí motoru

Doba náběhu / doba rozběhu

tH < 4 sekundy

Proudové omezení

IA / IN cca 3,5
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Parametry/funkce

Nastavení

Doba doběhu / doběhová rampa

tA < 4 sekundy

Všechny zvláštní funkce, např.:

VYP

▪ Zpoždění rozběhu
▪ Regulace proudu
▪ Nastavení otáček
▪ Kick start / funkce Boost
1. Softstartér se musí po rozběhu přemostit pomocí stykače.
2. Bezpodmínečně se řiďte návodem k obsluze od výrobce.
3. Softstartéry pro dvoufázové připojení jsou schváleny pouze tehdy, má-li přístroj
metodu řízení, která eliminuje fyzikálně podmíněné stejnosměrné komponenty!
4. Přebírá-li softstartér ochranné funkce motoru, jako např. vypnutí při nadproudu
(třída spouštění 10 nebo 10 A), výpadek fáze apod., musí být tyto funkce účinné
i po obtoku.

UPOZORNĚNÍ
Nápadné zvuky nebo vibrace při rozběhu a doběhu jsou známkou chybně
nastavených parametrů na softstartéru. K nim patří např. příliš dlouhé doby
náběhu, chybný provozní režim (regulace), aktivovaná zvláštní funkce atd.

5.4.3 Provoz s měničem frekvence
Jsou-li ponorná motorová čerpadla KSB provozována s měničem frekvence, pak se
musí kvůli speciální konstrukci (nízký moment setrvačnosti, vysoká hustota výkonu
atd.) dodržovat následující pokyny.
Výkonová rezerva
Je-li firmě KSB známo použití s měničem frekvence, viz datový list, pak je v motoru
zohledněna výkonová rezerva ve výši 5 %. Je-li ponorné motorové čerpadlo
dodatečně provozováno s měničem frekvence, je třeba přihlédnout k elektrické
ztrátě ve výši 5 %. Abyste se ujistili, zda je dodatečné použití měniče frekvence
přípustné, spojte se bezpodmínečně s výrobcem čerpadla!
Maximálně přípustná doba rozběhu a doběhu
Proces rozběhu, z klidu až po minimální frekvenci fmin, nesmí překročit 2 sekundy.
Proces doběhu rovněž nesmí být delší než 2 sekundy.
Minimální frekvence
Minimální frekvence nesmí klesnout pod 30 Hz.
Maximální provozní frekvence
Maximální provozní frekvence nesmí překročit 50 Hz, příp. 60 Hz.
Maximálně přípustná rychlost nárůstu napětí a napěťových špiček
Dodržujte následující mezní hodnoty:
▪ Maximální rychlost nárůstu napětí: du/dt ≤ 500 V/μs
▪ Maximální napěťové špičky proti zemi: izolace J1 ≤ 600 V

UPOZORNĚNÍ
Těchto mezních hodnot je zpravidla dosahováno pomocí sinusového filtru, příp.
filtru du/dt.
Princip regulace a řízení měniče frekvence
Metoda regulace a řízení musí odpovídat lineárnímu napěťově-frekvenčnímu řízení
(U/f). U jiných principů řízení, jako jsou např. měniče frekvence s orientovaným
polem, měniče frekvence s DTC, příp. NOF, musí výrobce měniče zajistit, aby použité
metody regulace a řízení zohledňovaly speciální vlastnosti ponorných motorů (velmi
nízký moment setrvačnosti, elektrické parametry).
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5.5 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ
Práce na elektrické přípojce prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Elektrické připojení nechte provést pouze kvalifikovaného elektrikáře.
▷ Dodržujte předpisy IEC 60364.

VÝSTRAHA
Nesprávná síťová přípojka
Poškození elektrické sítě, zkrat!
▷ Dodržte technické podmínky připojení místního dodavatele energie.
1. Porovnejte používané síťové napětí s údaji na typovém štítku.
2. Zvolte vhodné zapojení a zohledněte speciální vlastnosti.

UPOZORNĚNÍ
Stíněné připojovací kabely motoru připojte pokud možno co nejkratší cestou a
velkou plochou. Přerušení stínění provádějte 8)odborně podle zásad
elektromagnetické kompatibility. Dodržujte pokyny výrobců přístrojů pro
elektromagnetickou kompatibilitu.
Připojení jednofázových motorů
Pro tento typ motoru je potřeba rozběhové zařízení. Rozběhové zařízení je součástí
rozsahu dodávky.
L

N

5
4

L

N

BK/SW BU/BL BN/BR

3

PE

a

c

2
1

1~

Schéma zapojení: Jednofázové motory
s vedením pro přímý rozběh

Označení na rozběhovém zařízení

1 = Motor
2 = Vedení motoru
3 = Rozběhové zařízení
4 = Spínač
5 = Pojistka

L = Vnější vodič
N = Nulový vodič
PE = Ochranný vodič; Označení žíly:
zelená/žlutá
a = Označení žíly: černá
b = Označení žíly: hnědá
c = Označení žíly: šedá (modrá)

Připojení trojfázových motorů
Tři fázové vodiče mají označení U, V, W, ochranný vodič označení PE.

8)

Elektromagnetická kompatibilita

26 od 44

UPAchrom

b

5 Instalace/montáž

L2

L1

5

L3

4

U

W

V

W
3

PE
PE

V
U

2

1

3~

Obr. 8: Schéma zapojení: Trojfázové motory s vedením pro přímý rozběh
1

Motor

2

Kabel motoru

3

Označení žil

4

Spínací skříňka

5

Vnější vodič

PE

Ochranný vodič
označení vodičů: (zelená / žlutá)
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6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu
6.1 Uvedení do provozu
6.1.1 Zapnutí

NEBEZPEČÍ
Uvedení do provozu s vadným ochranným vodičem
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
▷ Nikdy neuvádějte do provozu čerpací agregát bez ochranného vodiče, příp.
s vadným ochranným vodičem.

POZOR
Rozběh čerpacího agregátu proti prázdnému potrubí
Hlučné!
Vibrace čerpacího agregátu a připojeného potrubí!
▷ Při rozběhu proti prázdnému potrubí zajistěte, aby vzduch v něm obsažený
mohl uniknout do atmosféry.

POZOR
Zapnutí čerpacího agregátu ve vynořeném stavu.
Poškození čerpadla a motoru!
▷ Čerpací agregáty zapínejte pouze s naplněným motorem a plně ponořené nebo
zaplavené.

POZOR
Provoz při uzavřeném uzavíracím mechanismu
Poškození motoru a ložiska!
▷ Čerpadlové agregáty nenechávejte běžet déle než pět minut proti uzavřenému
uzavíracímu mechanismu.

POZOR
Nepřetržitý provoz s přiškrcenou uzavírací armaturou
Poškození čerpadla a motoru!
▷ V nepřetržitém provozu s přiškrcenou uzavírací armaturou dodržujte minimální
čerpané množství Qmin, podle údajů na typovém štítku.
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UPOZORNĚNÍ
Zpoždění při zapínání uzavírací armatury motorovým pohonem není potřeba,
protože doba rozběhu čerpadla je kratší než doba zpoždění uzavírací armatury.
ü Čerpací agregát byl smontován podle předpisů.
ü Čerpací agregát byl namontován podle předpisů.
ü Elektrické kabely včetně měřicích a ovládacích vedení byly připevněny a zapojeny
ve spínači.
ü Spínač a ochranná zařízení jsou odborně namontována a nastavena.
ü Čerpací agregát je kompletně ponořen nebo zaplaven.
1. Uzavírací armaturu na výtlačné straně mírně otevřete.
2. Zapněte čerpací agregát.
3. Pomalu otevírejte uzavírací armaturu, dokud není dosaženo pracovního bodu.
6.1.2 Kontrola směru otáčení

POZOR
Nesprávný směr otáčení
Poškození motoru!
▷ Kontrolu směru otáčení neprovádějte déle než pět minut!

POZOR
Nekontrolované proudění čerpaného média zpět ze stoupacího potrubí
Poškození čerpadlového agregátu!
▷ Učiňte vhodná opatření, která zabrání nekontrolovanému proudění čerpaného
média zpět.
▷ Nechte čerpané médium proudit zpět kontrolovaně, např. uzavřením šoupátka
ve výtlačném potrubí.
U jednofázových agregátů na střídavý proud je směr otáčení pevně daný a nelze ho
dodatečně měnit.
U trojfázových agregátů se provádí kontrola směru otáčení takto:
ü Rezervní typový štítek je upevněn na místě montáže ponorného motorového
čerpadla.
ü Čerpadlový agregát je kompletně smontován a dostatečně ponořen do
čerpaného média. (ð Kapitola 6.2.6.1, Strana 30)
ü Elektrický kabel, a pokud jsou nainstalována, i měřicí a ovládací vedení jsou
připojena v rozvaděči.
ü Uzavírací mechanismus ve výtlačném potrubí je uzavřen.
1. Zapněte motor v rozvaděči.
2. Odečtěte tlak na manometru.
3. Vypněte motor a přehoďte dvě fáze přípojného vedení v rozvaděči.
4. Zapněte motor a odečtěte tlak na manometru.
5. Vypněte motor.
ð Vyšší tlak na manometru indikuje správný směr otáčení.
ð Při volném odtoku se dá správný směr otáčení zjistit také podle množství
vody, u vodotrysků podle výšky proudu.
6. Podle výsledku zvolte správné zapojení.
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6.2 Hranice provozního rozsahu zařízení
6.2.1 Frekvence spínání
Aby se zamezilo příliš silnému zahřátí motoru, musí být dodrženy následující
maximální frekvence spouštění, příp. minimální odstávky.
▪ 20 sepnutí za hodinu
▪ Minimální odstávka tři minuty
6.2.2 Provozní napětí
Dodržujte přípustné výkyvy napětí a frekvence podle DIN EN 60034-1 část A; UN ±
5 %, fN ± 2 %. Podle typu zakázky se mohou mezní hodnoty lišit, viz k tomu potvrzení
zakázky.
Posunutý nulový bod
Provoz s posunutým nulovým bodem nesmí překročit hodnotu U0 > 0,2 x UN a dobu
provozu 1 h.
6.2.3 Meze napětí
Platí následující mezní hodnoty:
▪ Maximální rychlost vzrůstu napětí - du/dt <500 V/µs.
▪ Maximální napěťové špičky – izolace J1 ≤600 V.
6.2.4 Provoz s měničem frekvence
Musí být dodržen přípustný frekvenční rozsah 30 až 50 Hz / 60 Hz. Nesmí být ani vyšší,
ani nižší.
6.2.5 Posunutý nulový bod (uzel)
Motory jsou dimenzovány pro krátkodobý provoz s posunutým nulovým bodem –
uzlem (t <1 h). V případě delšího provozu a napětí U0 > 0,2 x UN se obraťte na
výrobce.
6.2.6 Čerpané médium
6.2.6.1 Minimální pokrytí
Minimální pokrytí musí být alespoň 0,5 m.

UPOZORNĚNÍ
Stav vody ve studni se většinou zjišťuje pomocí optické olovnice.
Vertikální Při vertikální montáži se měří takto:
montáž Horní hrana čerpadla po nejnižší sníženou hladinu vody.
He - Ht≥ 0,5 m!
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D
Obr. 9: Minimální pokrytí při vertikální montáži
T

Hloubka studny

Hh

Hladina vody v klidu

D

Průměr studny

Ht

Hladina vody snížená

He

Hloubka montáže čerpadlového
agregátu

Hgeo

Výška spínače nad hladinou vody
v klidu ve studni

0,5 m

Horizontální Při horizontální montáži se měří takto:
montáž Horní hrana sacího síta po nejnižší sníženou hladinu vody.

Obr. 10: Minimální pokrytí při horizontální montáži
6.2.6.2 Obsah písku
Nesmí být překročen maximální obsah písku 50 g/m³.
6.2.6.3 Teplota čerpaného média
Nesmí být překročena maximální teplota vody T = +30 °C.

UPOZORNĚNÍ
Minimální průtoková rychlost v oblasti motoru musí být 0,08 m/s. Při vnitřním
průměru studny >150 mm je třeba vždy instalovat chladicí plášť.
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6.3 Vypnutí

POZOR
Práce na čerpadle s připojenými elektrickými připojovacími kabely
Nebezpečí zranění neúmyslným rozběhem!
▷ Práce provádějte pouze při odpojených elektrických kabelech.

POZOR
Tlakový ráz způsobený prudkým vypnutím čerpacího agregátu
Poškození stroje až po odtržení čerpacího agregátu!
▷ Uzavírací armaturu výtlačné straně zavírejte pomalu.

POZOR
Nekontrolované proudění čerpaného média zpět ze stoupacího potrubí
Poškození čerpadlového agregátu!
▷ Učiňte vhodná opatření, která zabrání nekontrolovanému proudění čerpaného
média zpět.
▷ Nechte čerpané médium proudit zpět kontrolovaně, např. uzavřením šoupátka
ve výtlačném potrubí.
1. Uzavírací armaturu na výtlačné straně zavírejte pomalu.
2. Motor vypněte bezprostředně po zavření uzavírací armatury.

UPOZORNĚNÍ
Aby byla zajištěna stálá připravenost k provozu, uvádějte v případě delší odstávky
čerpací agregát každé 2 týdny do provozu na cca 5 minut.
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7 Údržba/kontrola
7.1 Údržba/kontrola
Ponorná motorová čerpadla jsou zpravidla bezúdržbová. Abyste včas zjistili změny,
které by mohly vést k poškození, je třeba v pravidelných intervalech provádět
kontroly.
Takovými změnami mohou být:
▪ zvýšení teploty čerpaného média;
▪ zvýšený obsah písku v čerpaném médiu;
▪ změna odběru proudu;
▪ změna dopravní výšky / průtoku;
▪ změna frekvence spínání;
▪ zvýšený výskyt zvuků a vibrací.
Demontáž ponorného motorového čerpadla v rámci pravidelných intervalů inspekce
není nutná.
V případě dotazů, dodatečných objednávek a zejména při objednávce náhradních
dílů uveďte následující údaje z typového štítku:
▪ Konstrukční řada/ konstrukční velikost čerpadla, příp. motoru
▪ Provozní data
▪ Číslo zakázky a/nebo číslo materiálu
Informace ohledně objednání opravy a náhradních dílů vám ochotně poskytne
zákaznický servis KSB ve vaší blízkosti.

UPAchrom
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8 Poruchy: příčiny a odstranění
VÝSTRAHA
Nesprávné postupy při odstraňování poruch
Nebezpečí zranění!
▷ Při veškerých postupech při odstraňování poruch dodržujte příslušné pokyny
v tomto návodu k obsluze a/nebo v dokumentaci výrobce příslušenství.
Pokud se vyskytnou problémy, které nejsou popsány v této tabulce, je nutná
konzultace se KSB zákaznickým servisem.
A Čerpadlo nečerpá
B Dopravované objemové množství příliš malé
C Dopravní výška příliš malá
D Čerpadlo běží neklidně a hlučně
E Reaguje nadproudové relé
F Aktivují se pojistky
G Čerpadlový agregát se nedá zapnout
H Čerpadlový agregát se nedá vypnout
Tabulka 7: Pomoc při poruchách
Odstranění9)

A B C D E

F G H Možná příčina

-

✘

-

-

-

-

-

- Čerpadlo čerpá proti příliš vysokému tlaku. Otevřete více uzavírací armaturu, dokud se
nenastaví pracovní bod.

-

-

✘

-

-

-

-

- Čerpadlo čerpá proti příliš nízkému tlaku.

Zavřete více uzavírací armaturu, dokud se
nenastaví pracovní bod.

-

-

✘ ✘

-

-

-

- Usazeniny v oběžných kolech

Odstraňte usazeniny.
Je nutná konzultace.

-

✘ ✘

-

-

-

-

- Nesprávný směr otáčení (3 fáze)

Zaměňte 2 fáze elektrického přívodu.

-

✘ ✘

-

-

-

-

- Opotřebení montážních dílů

Opotřebené díly vyměňte za nové.
Je nutná konzultace.

-

✘

-

-

✘

-

-

- Chod na dvě fáze

Vyměňte vadnou pojistku,
zkontrolujte přípojky kabelů.

✘

-

-

-

-

-

✘

- Napájení není k dispozici

Zkontrolujte elektroinstalaci,
informujte elektrárnu.

✘

-

-

-

✘

-

-

- Čerpadlo je zanesené pískem

Vyčistěte sací těleso, oběžná kola,
vícestupňové těleso a zpětný ventil.
Je nutná konzultace.

✘

-

-

-

✘ ✘ ✘

- Vadné vinutí motoru nebo elektrické
vedení

Je nutná konzultace.

✘ ✘ ✘

-

-

-

-

- Poškozené nebo ucpané stoupací potrubí
(trubka a těsnění)

Vyměňte dotyčné trubky,
vyměňte těsnění.

-

✘

-

-

-

-

-

- Příliš silný pokles hladiny vody během
provozu

Je nutná konzultace.

✘

-

✘ ✘

-

-

-

- Nepřípustný obsah vzduchu/plynu
v čerpaném médiu

Je nutná konzultace.

-

-

-

✘

-

-

-

- Mechanická závada na čerpadle nebo
motoru.

Je nutná konzultace.

-

-

-

✘

-

-

-

- Vibrace způsobené zařízením

Je nutná konzultace.

-

✘

-

✘

-

-

-

- Příliš malé NPSH zařízení (nátok)

Ponořte čerpadlo hlouběji.

-

✘ ✘

-

-

-

-

- Příliš nízké otáčky

Zkontrolujte a příp. zvyšte elektrické napětí.
Je nutná konzultace.

-

-

-

-

✘

-

- Nesprávná velikost pojistek

Namontujte správnou velikost pojistek.

9)

-

Při odstraňování poruch na dílech, které jsou pod tlakem, zbavte čerpací agregát tlaku.
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A B C D E

F G H Možná příčina

Odstranění9)

-

-

-

-

✘

-

✘ ✘ Vadné nadproudové relé

Proveďte kontrolu, popř. výměnu.

-

-

-

-

✘

-

-

Vyměňte čerpací agregát.
Je nutná konzultace.

- Vinutí motoru není dimenzováno pro
stávající provozní napětí

UPAchrom

35 od 44

9 Příslušné podklady

9 Příslušné podklady
9.1 Nákres celkového uspořádání UPAchrom CC

Obr. 11: Řez čerpadla UPAchrom CC
Tabulka 8: Seznam jednotlivých dílů UPAchrom CC
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Č. dílu

Název

Č. dílu

Název

106

Sací těleso

52-4

Uzavírací pouzdro

107

Výtlačné těleso

545

Ložiskové pouzdro

108

Vícestupňové těleso

550

Podložka

143

Sací síto

825

Kabelová ochranná lišta

171

Rozváděcí kolo

840

Spojka

211

Hřídel čerpadla

917

Pásová kotva

230

Oběžné kolo

920

Matice

317

Opěrné axiální ložisko

922

Matice oběžného kola

512

Otěrný kroužek

UPAchrom
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9.2 Nákres celkového uspořádání UPAchrom CN

Obr. 12: Řez čerpadla UPAchrom CN
Tabulka 9: Seznam jednotlivých dílů UPAchrom CN
Č. dílu

Název

Č. dílu

Název

10-6

Plášť čerpadla

382

Těleso ložiska

106

Sací těleso

412

O-kroužek

107

Výtlačné těleso

529

Pouzdro ložiska

108

Vícestupňové těleso

545

Ložiskové pouzdro

143

Sací síto

752

Sedlo ventilu

171

Rozváděcí kolo

759

Talíř ventilu

211

Hřídel čerpadla se spojkou

825

Kabelová ochranná lišta

230

Oběžné kolo
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9.3 Nákres celkového uspořádání DN 100
271
550.51
902
540

920
411.51

421

160.51
745

81-2

412
382.51

545

389

818
81-59

550.53
545
384
387

550.52

392.51
392.52

412

382.52

900

411.52
160.53

59-12
160.52

Obr. 13: Příklad motoru DN 100; <3,0 kW
Tabulka 10: Seznam jednotlivých dílů DN 100
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Č. dílu

Název

Č. dílu

Název

59-12

Membrána

412

O-kroužek

81-2

Vidlice

421

Radiální těsnicí kroužek

81-59

Stator

540

Pouzdro

160.51/.52/. Víko
53

545

Ložiskové pouzdro

271

Protipískové těsnění

550.51/.52/. Podložka
53

382.51/.52

Těleso ložiska

745

Filtr

384

Disk axiálního ložiska

818

Rotor

387

Segment axiálního ložiska

900

Šroub

389

Protikroužek axiálního
ložiska

902

Závrtný šroub

392.51/.52

Nosník segmentu

920

Šestihranná matice

411.51/.52

Těsnicí kroužek
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10 ES prohlášení o shodě
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

Výrobce:

67227 Frankenthal (Deutschland)
Tímto výrobce prohlašuje, že výrobek:

UPAchrom
▪ vyhovuje všem ustanovením následujících směrnic v aktuálně platné verzi:
– Čerpadlo/čerpací agregát: Směrnice 2006/42/ES „Strojní zařízení“
Dále výrobce prohlašuje, že:
▪ byly aplikovány následující harmonizované mezinárodní normy:
– ISO 12100,
– EN 809,
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
Zplnomocněný k sestavení technické dokumentace:
Jméno
Funkce
Adresa (firma)
Adresa (ulice č.)
Adresa (PSČ místo) (země)
ES prohlášení o shodě bylo vystaveno:
Místo, datum

..............................10).............................
Jméno
Funkce
Firma
Adresa

10)

Podepsané a tedy právoplatné ES prohlášení o shodě bude dodáno s výrobkem.
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11 Potvrzení o nezávadnosti
Typ:

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

Číslo zakázky/
Položkové číslo zakázky11):

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

Datum dodání:

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

Oblast použití:

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

Čerpané médium :

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

11)

Zakroužkujte správnou variantu11):

⃞

⃞

⃞

⃞

radioaktivní

výbušné

leptavé

jedovaté

⃞

⃞

⃞

⃞

zdraví škodlivé

biologicky nebezpečné

mírně vznětlivé

neškodné

Důvod vrácení11):

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

Poznámky:

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

Výrobek/příslušenství byl před zasláním/zpřístupněním pečlivě vypuštěn a zvenčí a zevnitř vyčištěn.
Tímto prohlašujeme, že tento výrobek neobsahuje nebezpečné chemikálie, biologické a radioaktivní látky.
U čerpadel s magnetickou spojkou byla z čerpadla odstraněna a vyčištěna jednotka vnitřního rotoru (oběžné kolo, víko tělesa,
držák ložiskového kroužku, kluzné ložisko, vnitřní rotor). V případě netěsnosti oddělovacího pouzdra byly vnější rotor,
lucerna ložiskového kozlíku, průsaková bariéra a ložiskový kozlík, příp. mezikus rovněž vyčištěny.
U čerpadel s motorem s obtékaným rotorem byl rotor a kluzné ložisko demontováno z čerpadla kvůli vyčištění. V případě
netěsnosti obtékaného rotoru byl prostor statoru rovněž zkontrolován, zda se tam nevyskytuje čerpané médium a toto příp.
odstraněno.
⃞

Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou při další manipulaci nutná.

⃞

Jsou nutná následující bezpečnostní opatření, která se týkají vymývacích médií, zbytků kapalin a likvidace:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Potvrzujeme, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné a zásilka vyhovuje zákonným ustanovením.

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

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

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

Místo, datum a podpis

Adresa

Firemní razítko

11)

Povinná pole
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Seznam hesel

Seznam hesel

B
Bezpečnost 8

Č
Číslo zakázky 6

H
Hřídelové těsnění 15

K
Konstrukční velikost 15

L
Likvidace 13
Ložisko 15

N
Název 14
Nesprávné použití 9
Nezkompletované stroje 6

O
Oblasti použití 9

P
Popis výrobku 14
Poruchy
Příčiny a odstranění 34
Potvrzení o nezávadnosti 40
Používání v souladu s určením 9
Provoz s měničem frekvence 30

R
Rozsah dodávky 16

S
Související dokumentace 6

T
Tvar oběžného kola 15

U
Uvědoměle bezpečná práce 10

Z
Zaslání zpět 12
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