
NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ  

CSNAVOD_DAB.FX_03/2020      IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves        www.ivarcs.cz      1 

1) Výrobek: Ponorná kalová čerpadla

2) Typ: DAB.FEKA FXC, DAB.FEKA FXV, DAB.GRINDER FX, 
 DAB.DRENAG FX 

3) Upozornění:

• Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez
předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků,
uvedených v tomto návodu.

• Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo
vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.

• Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat
platné normativy a platné technické předpisy.

• Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu,
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení
v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.

• Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem. 
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení. 

www.ivarcs.cz
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(DK) EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
(EE) CE VASTAVUSDEKLARATSIOON 
(SK) ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
(CZ) ES PROHLÁ�ENÍ O SHOD  
(HR) IZJAVA O SUKLADNOSTI CE 
(SI) IZJAVA O SKLADNOSTI CE 
(PL) DEKLARACJA ZGODNO CI CE 
(RO) DECLARA IE DE CONFORMITATE CE 
(BG)    EO 
(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMES  
(RS) IZJAVA O PODUDARANJU CE 
(IR) CE      
(AR) CE     
 

FX Range  
 

- Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, erklærer på eget ansvar, at produkterne der er omfattet af denne erklæring 
opfylder kravene i følgende direktiver: 

- Meie, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, kinnitame omal vastutusel, et tooted millega see deklaratsioon seondub, 
vastavad järgmistele direktiividele: 

- My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, vyhlasujeme na na�u výhradnú zodpovednos , �e výrobky na ktoré sa toto 
vyhlásenie vz ahuje, vyhovujú nasledujúcim smerniciam: 

- My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, prohla�ujema na na�i výhradní zodpov dnost, �e výrobky na která se toto 
prohlá�ení vztahuje, vyhovují následujícím sm rnicím: 

- Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, izjavljamo na na�u potpunu odgovornost, da proizvodi na koje se ova izjava 
odnosi, sukladni su sljede im uputama: 

- Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, izjavljujemo na na�o popolno odgovornost, da proizvodi na katere se ta izjava 
nana�a, so v skladu s slede imi navodili: 

- My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, deklarujemy na nasz  wy czn  odpowiedzialno , e produkty b d ce 
przedmiotem niniejszej deklaracji s  zgodne z poni szymi dyrektywami: 

- Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, declar m sub exclusiva noastr  responsabilitate c  produsele la care se refer  
aceast  declara ie sunt conforme cu urm toarele directive: 

- , DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy,     ,     
   ,    : 

- Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, Münhasr sorumlulu umuz altnda olarak a a da belirtilen ve i bu 
beyannamenin ili kin oldu u ürünlerin a a daki direktiflere: 

- Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 � Mestrino (PD) � Italy, izjavljamo na na�u potpunu odgovornost, da proizvodi na koje se ova izjava 
poziva, podudaraju se sa slede im pravilima:  

               14            
 -   DAB PUMPS SPA VIA M.POLO, 14 MESTRINO (PD) � ITALY        

     :        
� 2006/42/EC (Machinery) 
� 2014/35/EU (Low Voltage) 
� 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive) 
� 2011/65/EU (Restriction of  the use of certain hazardous  substances in electrical and electronic equipment)  
� (UE) n. 305/2011 (Construction Productions Regulation) 
� 2014/34/UE only for products classified as explosion-proof and marked EX II 2G 
og i følgende standarder / ja järgmistele standarditele / a nasledujúcim normám / a následujícím normám / kao �to i sljede im propisima / kakor tudi 
s slede imi pravili / i z poni ej wymienionymi normami / i cu urm toarele norme /     / ve a a daki standartlara uygun olduklarn 
beyan ederiz / kao �to i sa slede im propisima / 

:         
  : 

� EN 60335-1:2012/A13:2017 
� EN 60335-2-41:2003/A2:2010 
� EN 60204-1:2006/A1:2009 
� EN 809:1998+A1:2009 
� EN 12050-1:2015 

only for products classified as explosion-proof and marked EX II 2G: 
- EN 60079-0:12+A11:2013  (IEC 60079-0:2011 for IEC Ex) 
- EN 60079-1:14 (IEC 60079-1:2014 for IEC Ex)  
- EN ISO 80079-36:2016 
- EN ISO 80079-37:2016 
- EN ISO/IEC 80079-34:2011 (EN 13980: 02.) 
 

(DK) Det tekniske dossier opbevares hos DAB Pumps S.p.A. med sæde i Via Marco Polo 14, Mestrino (PD), Italien. 
(EE) Tehniliste dokumentide omanik on DAB Pumps S.p.A., asukoht Via Marco Polo 14, Mestrino (PD), Itaalia. 
(SK) Spolo nos  DAB Pumps S.p.A. so sídlom na Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy je dr�ite om technickej dokumentácie. 
(CZ) Spole nos  DAB Pumps S.p.A. se sídlem na Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy je dr�itelem technické dokumentace. 
(HR) DAB Pumps S.p.A. sjedi�te Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy dr�i tehni ku dokumentaciju. 
(SI) DAB Pumps S.p.A. s sede�em Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy je lastnik tehni ne dokumentacije. 
(PL) DAB Pumps S.p.A. z siedzib  przy ul. Marco Polo 14, Mestrino (PD) W ochy jest posiadaczem dokumentacji technicznej. 
(RO) DAB Pumps S.p.A. în sediul din Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italia este titularul dosarului tehnic. 
(BG)   DAB Pumps S.p.A.    Via Marco Polo 14, Mestrino (PD)       . 
(TR) Merkezi Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) talya adresinde bulunan DAB Pumps S.p.A. teknik dokümantasyonun sahibidir. 
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(RS) DAB Pumps S.p.A. sedi�te Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy dr�i tehni ki dosje. 
(IR) DAB Pumps S.p.A.  Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy      . 

 DAB Pumps S.p.A.    Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) Italy  .      
Organ med bemyndigelse til EF-typeafprøvning (DK) / ELi tüübihindamise teavitatud asutus (EE) / Notifika ný orgán pre typovú skú�ku CE (SK) / Notifikovaný orgán, 
který vydal ES certifikát o schválení typu (CZ) / Prijavljeno tijelo za CE ispitivanje tipa (HR) / Prigla�eni organ za ES-pregled tipa (SI) / Jednostka Notyfikowana 
odpowiedzialna za badania WE (PL) / Organism Notificat de examinare CE de tip (RO) /         (BG) / AT tip incelemesi belgesi 

onaylanm  kurulu  tarafndan düzenlenmi tir (TR) / Prijavljeno telo za CE ispitivanje tipa (RS) /    CE     
CE          (AR) 

 

� Eurofins Product Testing Italy S.r.l. , organismo notificato/ notified Body n. 0477 
 

Organ med bemyndigelse til kontrol af produktion (DK) / Tootmisohje teavitatud asutus (EE) / Notifika ný orgán pre kontrolu výroby (SK) Notifikovaný orgán pro kontrolu 
výroby (CZ) / Prijavljeno tijelo za provjeru proizvodnje (HR) / Prigla�eni organ za kontrolo proizvodnje (SI) / Jednostka Notyfikowana do kontroli produkcji (PL)  Organism 
Notificat pentru controlul produc iei (RO) /         (BG) / Üretim kontrolü için Onaylanm  

Kurulu /Notifikovaný orgán pro kontrolu výroby (TR) / Prijavljeno telo za kontrolu proizvodnje (RS) /      
      (AR): 
 

� Eurofins Product Testing Italy S.r.l., organismo notificato / Notified Body N. 0477 
 

  Certificato Numero / Certificate Number:  
    ATEX:    EPT 16 ATEX 2440 X  
    IEC EX:   IECEx EUT 16.0003X  
 
 
 

Mestrino (PD), 01/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Sinico 
Group R&D Director 
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1.  BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

 VYSV TLIVKY 
V textu byly pou�ity následující symboly: 
 

 

 

Stav obecného nebezpe í.  
P i nedodr�ení p edpis  vyplývajících z tohoto symbolu m �e dojít k úra-zu nebo po�kození v cí. 

 

 

Stav rizika elektrického �oku.  
P i nedodr�ení p edpis  vyplývajících z tohoto symbolu m �e dojít ke stavu záva�ného ohro�ení osob. 

 

 

Poznámky  
 
 

 

 

Tyto pokyny musí být p i provozování erpadel vnevýbu�ném provedení respektovány. 

 
  

2.  V�EOBECNÝ POPIS 

Tento návod obsahuje pokyny k naistalování, funk ní innost a údr�bu ponorných erpadel série FX RANGE. Tato erpadla jsou 
vybavená elektrickými motory o výkonu v rozmezí od 0.75 do 11 kW.  
Tato erpadla série FX RANGE jsou navr�ená a vhodná pro od erpávání kal  z domácností, pr myslu a k erpání odpadních vod, 
kompatibilních s materiály a konstrukcí erpadel. 

erpadla mohou být instalována na systému s automatickou spojkou nebo voln  stojící na spodku nádr�e. 
 

Provozní návod rovn � obsahuje specifické instrukce pro erpadla do prost edí s nebezpe ím výbuchu. 
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 FEKA FXV FEKA FXC GRINDER FX DRENAG FX 
Název Ponorná kalová 

erpadla 
s jednolopatkovým 
ob �ným kolem 
s volným pr chodem 
ne istot 

Ponorná kalová 
erpadla s vírovým 

ob �ným kolem 
a kotou em proti 
zaseknutí 

Ponorná kalová 
erpadla s vírovým 

ob �ným kolem 
a s ezákem 
umíst ným na sání 

Ponorná kalová 
erpadla s vírovým 

ob �ným kolem 
a ezacím kotou em 
z gumy odolné v i 
abrazi 

 

 
Obr.1a  

Obr.1b 
 

Obr.1c 

 
Obr.1d 

Volný pr chod ástic  50mm (FEKA FXV 20) 
65mm (FEKA FXV 25) 50mm - 10 mm 

Normy     
EN 12050-1 X X X  
EN 12050-2    X 
Typ kapaliny     

istá voda X X  X 
Spodní voda X X  X 
De� ová voda X X   

istá voda s obsahem 
písku X X  X 

�edá odpadová voda 
bez rozm rných tuhých 
ástic nebo dlouhých 

vláken  

X X X  

�edá odpadová voda 
s obsahem men�ích 
tuhých ástic, bez 
dlouhých vláken 

X X X  

Neupravená erná 
odpadová voda (s 
obsahem tuhých ástic 
a dlouhých vláken) 

X  X  

 
 TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Porovnejte návod s pokyny a �títek technických údaj  s následujícími technickými charakteristikami: 
- Napájení Elektrické. 
- Konstruk ní Parametry. 
- Hydraulické Parametry. 
- Provozní Podmínky. 
- erpané kapaliny. 
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Poz. Popis 

Obr. 1 Typový �títek 

1 Název erpadla 
2 íslo série  
3 Kód modelu 
4 Hmotnost (s kabelem 10m)  
5 Maximální teplota kapaliny 
6 Výkon 
7 Výtla ná vý�ka 
8 Maximální dopravní vý�ka 
9 Min výtla ná vý�ka 
10 Nominální výkon na h ídeli 
11 Jmenovitý p íkon 
12 T ída krytí dle IEC 
13 T ída izolace 
14 Jmenovité nap tí 
15 Jmenovitý proud 
16 Frekvence 
17 Kapacita kondenzátoru (neaplikovatelná) 21 Zem  výroby  
18 Po et fází 22 Maximální instala ní hloubka  
19 Jmenovité otá ky 23 Ozna ení Ex /Zna ka kvality  
20 Provozní hladina 24 Zna ka CE  

 

2.1 Výkres výrobku 

 
 

Obr. 2 erpadlo FX RANGE 
 

2.2 Provozní podmínky 
 

erpadla FX RANGE jsou vhodná pro nep etr�itý provoz, v pr b hu kterého jsou stále pono ená v erpaném médiu. Motor erpadel 
FX RANGE m �e být b hem jejich innosti krátkodob  (10 minut) NEPONO ENÝ.  
 

Hodnota pH: 6.5-12 (Pozor: Pole, které obsahuje pouze hodnotu pH, není na definici agresivity erpaného média dosta ující) 
 

Provozní teplota kapaliny:0 °C a� +40 °C. 
Krátkodob  je p ípustná teplota a� +60°C (jen pro verze bez nevýbu�ného provedení). 

 
erpadla do prost edí s nebezpe ím výbuchu nesmí erpat kapalinu s teplotou vy��í jako +40°C. 

Okolní teplota 
Okolní teplota pro erpadla neodolná proti výbuchu m �e krátkodob  p ekro it +40 °C. 

 
U erpadel do prost edí s nebezpe ím výbuchu, musí být teplota na instala ní stran  v rozsahu od 0°C + 40 °C. 

 

Hustota a viskozita erpaného média: viskozita a hustota srovnatelné s viskozitou a hustotou vody.  
 

Rychlost pr toku 
Doporu uje se udr�ovat minimální pr tokovou rychlost, aby se zabránilo tvorb  usazenin v potrubním systému.  
Doporu enérychlosti proud ní:  
� ve vertikálních potrubích: 1.0 m/s 
� v horizontálních potrubích: 0.7 m/s 

Poz. Popis Materiál 
1 Zvedací konzola GJL200 
2 Typový �títek Ocel AISI 304 
3 Olejové zátky OT58 NICKEL 
4 Výtla ná p íruba GJL200 
5 Kabelová p ípojka H07RN8-F 
6 leso erpadla GJL200 
7 Podp rné nohy GJL200 
8 Podp rný kotou  PP 

www.ivarcs.cz
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Provozní re�im 
Max. 20 zapnutí za hodinu. 
 

DAL�Í INFORMACE Z HLEDISKA OMEZENÍ PROVOZU HLEDEJTE NA IDENTIFIKA NÍM �TÍTKU. 
 

 

3.  DODÁVKA A MANIPULACE 

3.1 P eprava 

 

P ed zdvihnutím erpadla zkontrolujte, aby ná adí a za ízení pou�ívaná na p emís ování, zdvíhání a spou�t ní do 
�achty byla vhodná z hlediska zdvíhané hmotnosti a sou asn  výkonná a vyhovující platným na ízením zákona o 
bezpe nosti (bezpe nost a ochrana zdraví p i práci). 
 

Hmotnost erpadla je deklarovaná na identifika ním �títku erpadla a na etiket  obalu. 
 

 

erpadlo v�dy zvedejte za jeho zvedací rukoje  nebo vysokozdvi�ným vozíkem, pokud je upevn no na palet . Nikdy 
nezdvihejte erpadlo za kabel motoru nebo hadici/trubku. 
 

 
3.2 Skladování 

P i dlouhodobém skladování musí být erpadlo chrán no p ed vlhkostí a teplem.Teplota p i skladování: -30 °C a� +60 °C. Pokud se ji� 
erpadlo pou�ívalo, musí se p ed skladováním vym nit olej.Po del�ím skladování erpadlo p ed uvedením do provozu zkontrolujte. 

P esv d ete se, �e ob �né kolo se voln  otá í. 

 

Ob �né kolo m �e mít ostré hrany � pou�ívejte ochranné rukavice. 

Pokud je uskladn né mimo uvedené limity, musíte v novat zvlá�tní pozornost stavu mechanické ucpávky, t sn ním O-ring, oleji a 
pr chodce kabelu. 
 
 

4.  INFORMACE O VÝROBCÍCH S OZNA ENÍM EX 

Ozna ení:   CE 0477 II2G     
Ex db IIB T4 Gb 
Ex h IIB T4 Gb 

                EPT 16 ATEX 2440 X 
0477:  Identifika ní kód orgánu, který provádí ov ení místa výroby. 

Protivýbu�né za ízení ur ené na pou�ití v potenciáln  výbu�né atmosfé e. 
 

II: skupina.  Identifikuje elektrické za ízení na pou�ití v prost edí, které je odli�né od dol , s mo�ným výskytem grisú 
(výbu�ného plynu). 

2: kategorie. Elektrické erpadlo ur ené na pou�ití v prost edí, v kterém je pravd podobné, �e je p ítomná výbu�ná 
atmosféra vytvo ená sm sí vzduchu a plynu, páry nebo mlhy nebo sm sí vzduchu a prachu. 

G: plyn.  Elektrické erpadlo je chrán né v prost edí s ho lavým plynem, párou nebo mlhou. 
EX: Protivýbu�né za ízení ur ené na pou�ití v potenciáln  výbu�né atmosfé e. 
db: Elektrické konstrukce pro potenciáln  výbu�nou atmosféru � Ochrana proti výbuchu � pevný uzáv r �d�. 
h: Neelektrické konstrukce pro potenciáln  výbu�nou atmosféru � Ochrana pono ením do kapaliny �h�. 
IIB:  Charakteristika plynu ur eného pro za ízení. 
T4: Odpovídá 135°C, co� je maximální povrchová teplota, ke kterej se m �e p iblí�it elektrické erpadlo za 

bezpe né innosti. 
X Písmeno "X" v ísle osv d ení udává, �e za ízení podléhá speciálním podmínkám pro bezpe né pou�ití. 

Podmínky jsou uvedené v osv d ení a v návod  na instalaci a pou�ití. 
Gb             Úrove  ochrany za ízení, za ízení ur ená do prost edí s nebezpe ím výbuchu, mající �VYSOKOU� úrove  

ochrany. 
 

Ozna ení pro protivýbu�né varianty podle schématu IECEx 
Ozna ení:  CE xxxx  Ex db IIB T4 Gb IECEx EUT 16.0003X 
Ex Oblastní klasifikace zóny podle AS 2430.1. 
db  Protipo�ární ochrana ve smyslu IEC 60079-1:2014. 
IIB  Vhodné na pou�ití ve výbu�né atmosfé e (ne v dolech). 
  Klasifikace plyn , viz IEC 60079-0:2004, P íloha A. Skupina II plyny B zahrnuje skupinu plyn  A. 
T4  Maximální povrchová teplota je  135 °C podle IEC 60079-0. 
X Písmeno "X" v ísle osv d ení udává, �e za ízení podléhá speciálním podmínkám pro bezpe né pou�ití. Podmínky jsou 

uvedené v osv d ení a v návod  na instalaci a pou�ití. 
Gb  Úrove  ochrany za ízení. 
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5.  INSTALACE 

 

Vyhotovení van, nádr�í nebo �achet, které jsou ur ené na �ho�t ní� elektrického erpadla a jeho poloha vzhledem k hladin  
kanaliza ní sít  jsou pod ízené normám a právním p edpis m, které je t eba respektovat. 

 

Typy instalace 
erpadla FX RANGE jsou navr�ena pro dva typy instalace: 

� voln  stojící pono ená instalace na kruhovém podstavci. (Obr.3) 
� Ponorná instalace na automatické spojce. Systém automatické spojky usnad uje provád ní zásah  v rámci údr�by a servisu: 
erpadlo je mo�né z nádr�e jednoduchým zp sobem vyjmout. (Obr.4) 

 

 
P ed instalací ov it, �e dno nádr�e je rovné a stejnorodé. 

 

Zkontrolujte, jestli jsou jímka, vana i nádr� dostate n  �iroké a obsahují dostate né mno�ství vody, aby byl 
zaru ený správný provoz s omezeným po tem start  za hodinu. 

 

V p ípad  mobilních instalací doporu ejeme pou�ít soupravu podp rného kotou e (Obr. 1), aby se erpadlo 
ú inkem nasávaní b hem innosti nezabo ilo do p dy. Je-li to mo�né, v�dy p ipravte pevnou základovou desku. 

 
5.1 Hladinové spína e 

Automatická erpadla FX RANGE ve verzi MA (Obr.5) 
Automatická jednofázová erpadla ady FX RANGE ve verzi MA se dodávají spolu se stavitelným plovákovým spína em.  
To umo� uje samo inné spínání nebo vypínání erpadla v závislosti od hladiny média uvnit  nádr�e.  

 
P esv d te se, zda se plovákový spína  v nádr�i voln  a bez p eká�ek pohybuje. Plovákový spína  nastavte tak, aby se 
erpadlo vyplo je�te p ed dosa�ením minimální hladiny erpání. S odkrytým motorem m �e erpadlo pracovat jen velmi 

krátce.  
 
Neautomatická erpadlaFX RANGE ve verzi MNA a TNA (Obr.6) 
Neautomatická erpadla ady FX RANGE ve verzi MNA a TNA musí být vybavená ovládacím panelem, který je vhodným zp sobem 
propojený s plovákovými spína i, p ípadn  s jiným systémem monitorování hladiny.  
Úrove  vypnutí: Úrove  vypnutí erpadla nebo plovákový spína  musí být umíst né tak, aby se erpadlo vypnulo nebo v p ípade 
vícenásobných instalací erpadla vypnula, je�t  p ed dosa�ením minimální hladiny erpání.  
Úrove  zapnutí: U nádr�í s jedním erpadlem nastavte úrove  zapnutí tak, aby se erpadlo zapnulo po dosa�ení po�adované 
úrovn . erpadlo se v�ak musí v�dy zapnout p edtím, ne� hladina kapaliny dosáhne spodního vstupního potrubí do nádr�e. 
Úrove  zapnutí 2 erpadel: V nádr�ích se dv ma erpadly nainstalujte zapínací hladinový spína  pro 2 erpadla tak, aby se 
erpadlo zapnulo p edtím, ne� hladina kapaliny dosáhne spodního vstupního potrubí do nádr�e a zapínací hladinový spína  pro 1 
erpadlo musí zapnout pat i n  d íve. 

 
Spína  alarmu vysoké hladiny, pokud je instalován, musí být v�dy p ipojen o 10 cm vý� ne� spou�t cí spína  hladiny, ale výstraha 
(alarm) musí být v�dy dána p edtím, ne� hladina kapaliny dosáhne dna vstupního potrubí do jímky. 
 

 

Pro podrobn j�í informace o rozvad ích a pou�ití hladinových spína  kontaktujte výrobce DAB pumps. 

 
Spína e a senzory pou�ité v protivýbu�ném prost edí musí být na takové pou�ití certifikovány.  

 
5.2 Instalace s p íslu�enstvím 

Viz obrázky 3a, 4, 4a 
 

6.  ELEKTRICKÁ P ÍPOJKA 

 

Rozvad  a p íslu�ná  elektrická za ízení, pokud jsou p edpokladaná, musí být typu, který vyhovuje platným bezpe nostním 
normám. Nástroje a komponenty rozvad e musí odpovídat  kapacitou a kvalitou po�adavk m na dlouhodobý a spolehlivý 
provoz. 

 
V potenciáln  výbu�ném prost edí musí být elektrické zapojení a rozvad  opat ené protivýbu�nou ochranou.  

 

P ed vlastním provedením elektrického p ipojení odeberte proud a ujist te se, �e nem �e být náhodn  zapojený. 
Prove te p ipojení vodi e uzemn ní p ed p ipojením vodi  vedení; v p ípad  odstran ní nebo likvidace 
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elektro erpadel musí být kabel uzemn ní odpojený jako poslední.  
Je na zodpov dnosti instalatéra, aby se ujistil, �e za ízení uzemn ní je ú inné a realizované podle platných norem. 

 

U protivýbu�ných erpadel musí být elektrické zapojení a ekvipotenciální zapojení uskute n né podle normy EN 
60079-14.  

 
P ed instalací a prvním spu�t ním erpadla zkontrolujte vizuáln  stav kabelu, abyste p ede�li mo�nému zkratu. 

 

P i po�kození elektrického p ívodního kabelu musí zajistit jeho vým nu servisní centrum výrobce nebo jiná 
kvalifikovaná osoba. 

 

U erpadel odolných proti výbuchu se ujist te, �e externí uzemn ní je p ipojeno k vn j�í zemnicí svorce na erpadle 
p i pou�ití vodi e se zabezpe enou kabelovou svorkou.  
Pr ez uzem ovacího vodi e musí být alespo  4 mm2, �luto-zelený. 

 

P esv d te se, �e uzemn ní je chrán no proti korozi.Ujist te se, �e v�echna ochranná za ízení byla správn  
p ipojena.Plovákové spína e pou�ité v potenciáln  výbu�ném prost edí musejí být pro toto pou�ití schváleny.  

 

Nastavte jisti  ochrany motoru pro jmenovitý proud erpadla. Jmenovitý proud je uveden na typovém �títku 
erpadla 

 

Hodnoty napájecího nap tí a frekvence jsou vyzna eny na typovém �títku erpadla. Nap ová tolerance musí být v rámci- 10 %/+ 10 % 
jmenovitého nap tí. Ujist te se, �e motor je vhodný pro zdroj napájení dostupný v míst  instalace. 
V�echna erpadla se dodávají s kabelem délky 10m a s jedním volným koncem kabelu.  
Pro pot eby del�ího kabele kontaktujte technický servis výrobce DAB pumps. 
 
Zapojení ochranných systém  erpadla, jako jsou tepelné ochrany a sonda p ítomnosti vody v oleji, si musí zajistit u�ivatel na své 
náklady, p i em� musí pou�ít rozvad  s vhodnými charakteristikami. 
 

6.1 Schémata zapojení 
 
 

Viz Obr.15a a 15b 
 

6.2 Termospína  
V�echna erpadla FX RANGE mají do vinutí statoru v len nou teplotní ochranu (viz schéma p ipojení kabel , kontakty k1 k2) Viz odst. 
6.1. 
Tepelné spína e jsou vlo�ené uvnit  vinutí motoru a zasahují otev ením a p eru�ením obvodu p i dosa�ení nadm rné teploty vinutí (asi 
150 °C). 
 

 

erpadla bez protivýbu�né ochrany 
Aby mohl tepelný spína  správn  fungovat, musí být napojený na za ízení, které p eru�í p ívod napájení elektrického 
erpadla. Jakmile erpadlo vychladne a dojde k obnovení obvodu tepelného spína e, za ízení m �e automaticky restartovat 
erpadlo.  

erpadla v nevýbu�ném provedení 

 

Za ízení pro p eru�ení napájecího obvodu u protivýbu�ných erpadel nesmí restartovat erpadlo automaticky. Tím 
se zajistí ochrana proti p ekro ení teploty v prost edí s nebezpe ím výbuchu.  

 
 

7.  SPU�T NÍ 

 

Ne� spustíte provoz erpadla, hlavní vypína  musí být vypnutý. e t eba zajistit, aby napájecí nap tí nemohlo být 
náhodn  zapnuto.Ujist te se, �e v�echna ochranná za ízení byla správn  p ipojena.Musí být zamezeno provozu 

erpadla nasucho. 
 

 
erpadlo nesmí být spu�t no, pokud je atmosféra v nádr�i potenciáln  výbu�ná. 

 

 

P ed spu�t ním erpadla ov it, zda bylo adekvátn  zapojené na erpací za ízení, aby nedocházelo k 
nekontrolovanému úniku kapaliny.  

 

 

Nedávejte své ruce nebo jakýkoli nástroj do sacího nebo výtla ného hrdla erpadla, kdy� je p ipojeno ke zdroji 
napájení. 
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7.1 V�eobecný postup spou�t ní 
Tento postup lze pou�ít pro nové instalace stejn  jako po servisní prohlídce, pokud se spou�t ní provádí del�í dobu po umíst ní 
erpadla do jímky. 

 

- Po dlouhých obdobích vyskladn ní erpadla zkontrolujte stav oleje v olejové komo e. Viz také kapitola 8.1 ádná údr�ba. 
- Ov te, �e systém, �rouby, t sn ní, potrubí, ventily atd. jsou vdobrém stavu.  
- Namontujte erpadlo do systému. 
- Zapn te napájecí nap tí. 
- Zkontrolujte funk nost monitorovacích jednotek, jsou-li tyto pou�ity. 
- Zkontrolujte nastavení plovákových spína  nebo hladinových senzor . 
- Ov te volnou pohyblivost ob �ného kola krátkým spu�t ním motoru. 
- Ov te sm r otá ení. Viz ást 7.2 Sm r otá ení. 
- Otev ete uzavírací armatury, jsou-li tyto pou�ity. 
- Zkontrolujte, zda se hladina média nachází nad motorem erpadla. 
- Spus te erpadlo, nechte je krátce v chodu a ov te, zda hladina kapaliny klesá. 
- Sledujte, zda jsou výstupní tlak a vstupní proud normální. Pokud ne, m �e být v erpadle vzduchová kapsa. (Viz ást 5 

Instalace) 
 

 

V p ípad  neobvyklého hluku nebo vibrací erpadla, jiného selhání erpadla, selhání zdroje napájení nebo selhání 
dodávky vody ihned zastavte erpadlo. Nepokou�ejte se znovu spustit erpadlo, pokud není p í ina závady 
nalezena aodstran na. 

 

Po týdnu provozu nebo po vým n  t sn ní h ídele ov te stav oleje v komo e. Pro erpadla bez sníma e se toto provádí odebíráním 
vzorku oleje. Postup je uveden v ásti 8. Údr�ba a servis.V�dy, kdy� bylo erpadlo vyta�eno z nádr�e, projd te postup znovu p i uvedení 
do provozu. 
 

7.2 Sm r otá ení (v p ípad  t ífázových erpadel) 

 

Pro ov ení sm ru otá ení se m �e erpadlo spustit na velmi krátkou dobu, ani� by bylo pono eno. 

 

P ed spu�t ním erpadla ov te sm r otá ení.Správný sm r otá ení ukazuje �ipka na plá�ti motoru. P i pohledu shora je správný 
sm r otá ení po sm ru hodinových ru i ek. 
Kontrola sm ru otá ení 
Sm r otá ení se musí následujícím zp sobem ov it v�dy, kdy� je erpadlo p ipojeno k nové instalaci. 
Postup 

1. Nechejte erpadlo zav �ené na zvedacím za ízení, tj. nap . na zvedáku pou�ívaném pro spou�t ní erpadla do nádr�e. 
2. Spus te a zastavte erpadlo, kdy� zpozorujete pohyb (trhnutí) erpadla. Pokud je erpadlo správn  p ipojeno, bude se otá et 

po sm ru hodinových ru i ek, nap . se bude pohybovat trhav  proti sm ru hodinových ru i ek. Viz obr. 7. Pokud je sm r 
otá ení �patný, vym te mezi sebou libovolné dv  fáze v kabelu zdroje napájení. 

 
8.  ÚDR�BA A SERVIS 

 

Zásah ádné údr�by, s omezením na kontrolu, ist ní nebo vým nu limitovaných ástí, m �e vykonat pouze zku�ený a 
kvalifikovaný personál, vybavený vhodnými za ízeními a ná adím, který zná normy ve v ci bezpe nosti na pracovi�ti 
(bezpe nost a ochrana zdraví p i práci) a který si pozorn  prostudoval obsah tohoto návodu jako i dal�í dokumentaci v 
p íloze k výrobku. 
 

Mimo ádnou údr�bu nebo opravu smí provád t pouze autorizované servisní centrum Dab Pumps. 
 

 

Ne� za nete jakýkoliv zásah na systému nebo p ed vyhledáváním poruch se musíte p esv d it o tom, zda hlavní 
vypína  je vypnutý a zda je vylou ené náhodné obnovení elektrického napájení. Ov te, aby v�echny ochranné 
systémy byly správn  funk ní. V�echny rotující ásti musí být v klidovém stavu. 

 

Práce na údr�b  erpadel odolných proti výbuchu musí provád t pouze pracovníci spole nosti DAB pumps nebo 
opravny autorizované spole ností DAB pumps. 
V�e to, co se nevztahuje na hydraulické komponenty jako t leso erpadla, ob �né kolo a mechanické t sn ní. 

 

 

Vým nu p ívodního kabele smí provád t pouze autorizované servisní centrum výrobce nebo jiná kvalifikovaná 
osoba. 

 

 

erpadlo lze pou�ít na erpání kapalin: �kodlivých pro zdraví, kontaminovaných nebo toxických. Prove te ve�kerá 
bezpe nostní opat ení a chra te zdraví p ed ka�dou údr�bou nebo opravou.  

 

Na opravy pou�ívejte výhradn  originální náhradní díly. 
Objednejte si dle pot eby náhradní díly nahlédnutím do rozlo�ených výkres  k dipozici na webových stránkách DAB Pumps nebo ze 
softwaru voleného - DNA � virtuálního asistenta. 
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Výrobce se z íká jakékoliv zodpov dnosti za �kody zp sobené na osobách, v cech nebo zví atech, vyplývajících z údr�bových zásah  
provedených neautorizovaným personálem anebo z d vodu pou�ití neoriginálních náhradních díl . 
 

Na �ádosti o náhradní díly uvád jte v�dy: 
1. model elektro erpadla 
2. výrobní íslo a rok výroby 
3. referen ní íslo a název dílu 
4. po�adované mno�ství díl . 
 
 

8.1 ádná údr�ba 
erpadla pracující v b �ném provozu se musí kontrolovat ka�dých 3000 provozních hodin nebo alespo  jednou za rok. Jestli�e je 
erpaná kapalina velmi zakalená nebo obsahuje písek, kontrolujte erpadlo v krat�ích intervalech. 

 

P i kontrole se zam te na následující body: 
 Elektrický p íkon 

Viz typový �títek erpadla. 
 Hladina oleje a stav oleje 

Kdy� je erpadlo nové nebo po vým n  t sn ní h ídele, ov te po týdnu provozu hladinu oleje a obsah vody. Pokud je volejové komo e 
více ne� 20 % kapaliny (vody) navíc, ukazuje to na vadnou h ídelovou ucpávku. Olej se musí vym ovat po 3000 provozních hodinách 
nebo jednou za rok. 
 Kabelová pr chodka 

Zkontrolujte vodot snost kabelové pr chodky (kontrola zrakem). Dále zkontrolujte, zda kabely nemají ostré lomy, pop . zda nejsou 
mechanicky sev ené. 
 ásti erpadla 

Zkontrolujte ob �né kolo, t leso erpadla atd. kv li mo�nému opot ebení. Vadné sou ásti vym te. 
 Kuli ková lo�iska 

Zkontrolujte, zda se h ídel erpadla neotá í p íli� hlu n  nebo t �ce (p itom protá ejte h ídel rukou). Vadná kuli ková lo�iska 
vym te.Pou�ívání vadných kuli kových lo�isek nebo �patn  fungujícího hnacího motoru mívá obvykle za následek nutné provedení 
generální opravy erpadla. Tento úkon musí zajistit autorizovaný technický servis DAB Pumps. 
Pou�itá kuli ková lo�iska jsou stín ná a mazaná speciálním mazivem pro vysoké teploty (od -40°C do 150°C). 
 

 
Vadná lo�iska mohou sní�it bezpe nost Ex. 

 O-krou�ky a podobné sou ásti 
B hem servisu/vým ny musí být zaji�t no, �e drá�ky pro O-krou�ky, stejn  jako t snicí plochy byly o i�t ny p ed namontováním nových 
sou ástí.. 
 

 

Pou�ité pry�ové ásti nesm jí být pou�ity znovu. 

 

 Vým na oleje (Obr.8) 
Nápl  olejové komory vym ujte v�dy po 3000 provozních hodinách nebo jednou za rok podle ní�e uvedených pokyn .Po vým n  
h ídelové ucpávky musíte vym nit také olej. 
 

 

P ed uvoln ním �roub  olejové komory vezm te v úvahu, �e olej v olejové komo e m �e být pod tlakem. 
Neodstra ujte �rouby, pokud se tlak zcela neuvolnil. 

 

 Vypou�t ní oleje 
1. erpadlo umíst te na rovnou plochu tak, aby jedna olejová zátka byla nato ena dol . 
2. Pod olejovou zátku umíst te vhodnou nádobu (p ibli�n  1 litr), nap . vyrobenou z pr hledného plastického materiálu. 

 

Pou�itý olej zlikvidujte v souladu s místními p edpisy. 

 

3. Vy�roubujte dolní olejovou zátku. 
4. Vy�roubujte horní olejovou zátku.Pokud bylo erpadlo v provozu po dlouhou dobu, pokud je olej vypou�t n krátce po zastavení 

erpadla a pokud je olej na�edle bílý jako mléko, obsahuje vodu. Jestli�e olej obsahuje více ne� 20 % vody, je to indikace, �e je 
ucpávka defektní amusí se vym nit. Jestli�e nebyla provedena vým na h ídelové ucpávky, m �e se motor po�kodit. Pokud je 
mno�ství oleje ni��í ne� uvedené, mechanické t sn ní je vadné. 

5. O ist te sty né plochy t snicích krou�k  olejových zátek. 
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 Napln ní olejem 
1.  Otá ejte erpadlem tak, aby byl jeden ze dvou  otvor  na olej oto ený kolmo sm rem vzh ru. 
2. Napl te komoru olejem. Odpovídající mno�ství oleje ukazuje druhý odvzdu� ovací otvor (umíst ný bo n  od kolmého plnícího 

otvoru). Jakmile olej za ne vytékat z bo ního otvoru, hladina oleje dosáhla správného mno�ství.  
3. Do plnicích otvor  nasa te a ve�roubujte ob  olejové zátky opat ené novými t snicí krou�ky. 

 

Tabulka ukazuje mno�ství oleje v olejové komo e erpadel FX RANGE. Typ oleje: ESSO MARCOL 152. 
 

 Typ motoru 
 2póly >= 1.5kw 2póly <= 1.1kw 4póly 

NoAtex 0.68 [l] 0.58 [l] 0.65 [l] 
Atex 0.75 [l] 0.65 [l] 0.72 [l] 

 
 Vým na kondenzátoru (Obr.9) 
 i�t ní ob �ného kola (Obr. 10) 
 Vým na t sn ní (Obr.11) 
 Vým na plováku (Obr.13) 
 Vým na ezáku (pro GRINDER FX Obr.14) 

 
8.2 Mimo ádná údr�ba  

Ve�keré úkony mimo ádné údr�by smí provád t výhradn  autorizované servisní centrum DAB Pumps.  
 

8.3 Zne i�t ná erpadla 

 

Jestli�e se erpadlo pou�ívalo k erpání toxických nebo jiných lidskému zdraví �kodlivých médií, pova�uje se za 
kontaminované. 

 

Jestli�e se vy�aduje oprava erpadla, je zapot ebí kontaktovat servisní centrum a nahlásit podrobné informace o povaze erpané 
kapaliny apod. d íve, ne� za�lete erpadlo do centra k oprav . V opa ném p ípad  m �e servisní centrum odmítnout p íjem erpadla na 
opravu. 
P ípadné náklady spojené s p epravou erpadla k provedení servisu a zp t jdou k tí�i zákazníka.Obecn  musí ka�dá �ádost o provedení 
servisních prací na erpadle (bez ohledu na to, kdo bude tyto servisní práce provád t) obsahovat informace o erpané kapalin , jestli�e 
bylo p edm tné erpadlo pou�íváno k erpání toxických nebo jiných lidskému zdraví �kodlivých médií.P edtím, ne� je erpadlo vráceno 
do servisu, musí být o i�t no tím nejlep�ím zp sobem. 
 

9.  PORUCHY A JEJICH ODSTRA OVÁNÍ 

 

P ed zahájením zji� ování p í iny poruchy, vy�roubujte pojistky, pop . vypn te hlavní sí ový vypína . Je t eba 
zajistit, aby napájecí nap tí nemohlo být náhodn  zapnuto. V�echny to ivé ásti erpadla musejí být v klidu. 

 

 

Je t eba respektovat v�echny p edpisy vztahující se na erpadla instalovaná v potenciáln  výbu�ném 
prost edí.Musí být zaji�t no, �e �ádné práce se neprovádí v prost edí s potenciálním nebezpe ím výbuchu. 

 
P i jakékoliv kontrolní operaci se i te bezpe nostními p edpisy této p íru ky nebo p ílohy. 

 
 
 

ZÁVADY MO�NÉ P Í INY OPAT ENÍ 

Elektro erpadlo  
se nespou�tí. 

1. Nedostate ný tlak 1. Zkontrolujte hodnotu (viz �Technické parametry�) nap tí na 
vstupu do motoru. 

2. Do motoru nep ichází proud 2. Zkontrolujte elektrické vedení, napájecí kabely, p ipojení a 
pojistky. 

3.Zasáhla tepelná ochrana.  
a) jednofázový motor 
b) t ífázový motor 
 

a) Po kejte na p edpokládané ochlazení,    
b) Resetujte tepelné relé a zkontrolujte kalibraci. 

4.Zasáhl magnetotermický spína  panelu nebo 
automatický diferen ní vypína  rozvodné desky. 

4.Zkontrolujte izolace: kabel  elektro erpadla, elektro erpadla 
nebo plovák . Resetujte magnetotermický spína  uvnit  panelu 
nebo diferen ní vypína  rozvodné desky. 

5.Automatický plovákový vypína  zablokován. 5.Vy ist te a zkontrolujte stav a fungování 
6.Sondy hladiny nebo plováky nedávají souhlas ke 
spu�t ní. 

6.Po kejte na obnovení hladiny, zkontrolujte stav a fungování 
sond, plovák  a p íslu�ných p ístroj .  

7.Ovládací panel závadný. 7.Pokud je to mo�né, zkuste vylou it ovládací panel p ímým 
p ipojením erpadel k elektrickému napájení. P ípadn  se 
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obra te na servisní centrum DAB 
8. Ob �né kolo zablokované. 8. Odstra te p eká�ku, umyjte a vy ist te; p ípadn  se obra te 

na servisní centrum DAB. 
9. Elektro erpadlo nefunguje. 9.Obra te se na servisní centrum DAB. 

Elektro erpadlo se  
spou�tí, ale  
zasahuje tepelná 
pojistka. 

1.Napájecí nap tí se li�í od hodnot na �títku. 1.Zkontrolujte hodnotu nap tí na vstupu do motoru. P ípadn  se 
obra te na dodavatele elektrické energie. 

2.T ífázový motor. P eru�ení fáze. 2.Obnovte p ipojení napájení motoru, poté zkontrolujte, zda je 
absorpce proudu správná. 
 

3.T ífázový motor. Relé kalibrováno na p íli� nízkou 
hodnotu. 

3.Nastavte kalibraci relé na mírn  vy��í hodnoty ne� jsou 
hodnoty na �títku motoru. 

4. Tepelné relé závadné 4. Vym te závadné relé, zkontrolujte, zda systém ádn  
funguje. 

5. Oto né kolo zablokované. 5. Odstra te p eká�ku, umyjte a vy ist te; p ípadn  se obra te 
na servisní centrum DAB. 

6. Chybný sm r otá ení  6. Obra te sm r otá ení (viz odstavec 7.2: �Sm r otá ení�) 

7. erpaná kapalina p íli� hustá. 7.Z e te kapalinu. Zkontrolujte správnost erpané kapaliny (viz 
�Technické parametry�).  

8.Fungování elektro erpadla nasucho. 8.Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádr�i a p ístroj na kontrolu 
hladiny. 

9.Pracovní bod mimo provozní rozp tí. 9. Zkontrolujte pracovní bod elektro erpadla, zkontrolujte 
charakteristiky a komponenty p ívodního potrubí. P ípadn  se 
obra te na servisní centrum DAB. 

10. Elektro erpadlo nefunguje. 10.Obra te se na servisní centrum DAB. 

P íkon je vy��í ne�  
jsou hodnoty uvedené  
na �títku. 

1.Napájecí nap tí je odli�né od hodnot �títku. 1.Zkontrolujte hodnotu nap tí na vstupu do motoru. P ípadn  se 
obra te na dodavatele elektrické energie. 

2. T ífázový motor. P eru�ení fáze. 2.Obnovte p ipojení napájení motoru, poté zkontrolujte, zda je 
absorpce proudu správná. 
 

3. Chybný sm r otá ení  3. Obra te sm r otá ení (viz odstavec 7.2: �Sm r otá ení�) 
4. Oto né kolo zablokované. 4. Odstra te p eká�ku, umyjte a vy ist te; p ípadn  se obra te 

na servisní centrum DAB. 
5. erpaná kapalina p íli� hustá. 5. Z e te kapalinu. Zkontrolujte správnost erpané kapaliny (viz 

�Technické parametry�). 
6. Pracovní bod mimo provozní rozp tí. 6. Zkontrolujte pracovní bod elektro erpadla, zkontrolujte 

charakteristiky a komponenty p ívodního potrubí. P ípadn  se 
obra te na servisní centrum DAB. 

7. Elektro erpadlo nefunguje. 7.Obra te se na servisní centrum DAB. 

Nedostate ný výkon, 
erpadlo neposkytuje 

po�adovaný výkon. 

1. Chybný sm r otá ení  1. Obra te sm r otá ení (viz odstavec 7.2: �Sm r otá ení�) 
2. Pracovní bod mimo provozní rozp tí 2. Zkontrolujte pracovní bod elektro erpadla, zkontrolujte 

charakteristiky a komponenty p ívodního potrubí. P ípadn  se 
obra te na servisní centrum DAB.. 

3.V erpané kapalin  p ítomný vzduch nebo plyn. 3. Zv t�ete velikost sb rné nádr�e. Zajist te odply ovací 
za ízení. 

4. erpaná kapalina p íli� hustá. 4. Z e te kapalinu. Zkontrolujte správnost erpané kapaliny (viz 
�Technické parametry�). 

5. erpadlo není zavodn no, uvnit  t lesa erpadla je 
vzduch 

5.Zkontrolujte zavodn ní erpadla (viz odstavec �uzáv r 
zavodn ní�) 

6. Elektro erpadlo nefunguje. 6.Obra te se na servisní centrum DAB. 
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