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1. Všeobecné informace
Návod k instalaci a obsluze (dále jen  Návod) je součástí výrobku a musí být k 
dipozici v místě jeho instalace a provozu. Nedovolené zásahy do čerpadla, včetně 
nedodržení  pokynů  uvedených  v  tomto  dokumentu  a  relevantních  zákonem 
předepsaných norem při  instalaci  a  provozu čerpadla  a  manipulaci  s  ním,  jsou 
považovány za porušení záručních podmínek.  
Návod  se  vztahuje  k  typu  a  verzi  výrobku,  s  nímž  byl  dodán  a  zahrnuje 
bezpečnostní  normy platné k datu tisku dokumentu,  který je  uveden na  vnitřní  
straně obálky. 

2. Symboly používané v Návodu
Odstavce  obsahující  důležité  pokyny v  Návodu jsou  označeny níže  uvedenými 
symboly, jejichž význam je následující:

Obecné nebezpečí: Nerespektování těchto pokynů může vést 
k ohrožení zdraví osob.

Nebezpečí  přítomnosti  el.  napětí:  Pokyny  při  jejichž 
neodborném vykonávání může dojít ke zranění či  ohrožení 
života elektrickým proudem.

Důležitá  informace:  Nerespektování  těchto  pokynů  může 
vést k poškození či zničení výrobku.
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3. Bezpečnost
Před  instalací  čerpadla  je  nutné  pečlivě  prostudovat  Návod.  Instalace  a  provoz 
čerpadla  a  manipulace  s  ním vyžadují  odborný přístup  a  jsou  dále  podmíněny 
splněním  všech  zákonem  předepsaných  norem  včetně  všeobecně  platných 
bezpečnostních pokynů.  

3.1 Instalace a inspekce výrobku

Instalace  a  inspekce  výrobku  musí  být  provedena  autorizovanou  osobou  s 
příslušnou kvalifikací. Tato osoba musí rovněž pečlivě prostudovat Návod. Veškeré 
instalační  a  inspekční  práce  musejí  být  prováděny  při  odpojeném  napájecím 
elektrickém napětí.  

3.2 Nedodržení bezpečnostních pokynů

Nedodržení  bezpečnostních pokynů uvedených v Návodu může vést  ke zranění 
osob a k poškození výrobku. 

3.3 Neautorizované zásahy do výrobku a použití náhradních 
dílů

Jakékoliv zásahy do výrobku jsou možné jen po dohodě s výrobcem. Pouze použití 
originálních náhradních dílů zaručuje dokonalou bezpečnost a funkčnost výrobku. 
Jakékoliv  neautorizované  zásahy  do  výrobku  jsou  považovány  za  porušení 
záručních podmínek.

3.4 Nesprávné použití

Bezpečnost  při  provozu  výrobku  je  garantována  pouze  při  jeho  standardním 
využíváni dle kap.  5. Použití  . Provozní parametry musejí vždy být udržovány v 
předepsaných rozsazích, které jsou uvedeny v kap. 6.4 Výrobní štítek.  

4. Doprava a skladování výrobku 
Výrobky by měly zůstat v originálním obale, ve kterém byly dodány až do začátku 
montáže. V průběhu vybalování je třeba dbát na použití opatrné a jen nezbytně 
nutné manipulace, která nezpůsobí nadměrné namáhání výrobků zejména ohybem. 
Každý výrobek je  opatřen výrobním štítkem, který by měl  zůstat  v  místě  jeho 
instalace.
Výrobky lze skladovat v suchém prostředí při teplotách +5°C až +40°C. Výrobky 
nelze skladovat na přímém slunci. Jejich poloha při skladování nesmí vyvolávat 
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nadměrné namáhání ohybem. 

5. Použití 
Ponorná odstředivá čerpadla řady SP 4'' jsou učená pro čerpání  vody  z vrtaných 
studní. 
Požadavky na vlastnosti čerpané kapaliny:

• čistá nebo mírně znečistěná voda
• bez dlouhých vláken a velkých abrasivních částic
• přítomnost abrazivních částic je přípustná pohybuje-li se jejich velikost v 

rozmezí  0.1 – 0.25 mm při maximální koncentraci 50 ppm
• teplota v rozsahu 10 – 25 °C
• dovolený rozsah pH 6.5 – 8
• maximální obsah chloru 500 ppm 

Překročením  nebo  porušením  výše  uvedených  limitů  a  omezení  se  snižuje 
životnost čerpadla.
Použití čerpadel:

• zásobování pitnou a užitkovou vodou
• zavlažování a postřik zahrad a polí
• drenáž a odvodňování jímek a nádrží 

Způsob  provozu  a  instalace  čerpadel  v  jednotlivých  aplikacích  podléhá 
odpovídajícím a zákonem předepsaným normám. 

6. Technický popis čerpadel
Ponorná čerpadla řady SP 4'' jsou kompletně vyrobena z nerezové oceli (17 240, 17 
145). Jejich konstrukce zajišťuje vysokou hydraulickou účinnost a odolnost proti 
abrasivním částicím.   
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6.1 Vybrané konstrukční prvky čerpadel SP 4''
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Obr.  6.1:  Fotografie  řezu  čerpadlem  typu  SP  4''  s  ukázkou  vybraných 
konstrukčních prvků, které zvyšují jeho životnost a účinnost.  



6.2 Nejdůležitější součásti čerpadel SP 4''
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Obr. 6.2: Model rozloženého čerpadla SP 4'' s jeho nejdůležitějšími součástmi.



6.3 Technické schéma čerpadel SP 4''
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Obr.  6.3: Technické schéma čerpadel SP 4'' s popisem jejich nejdůležitějších 
součástí a použitých materiálů



6.4 Výrobní štítek

Základní provozní parametry čerpadla jsou uvedeny na výrobním štítku popsaném 
níže.

 1 Obchodní značka

 2 Typové označení čerpadla

• SP-XXYY 

• XX – průtok mš/hod.

• YY – počet stupňů

 3 Jmenovitá světlost výtlačného potrubí v palcích

 4 Jmenovitá dopravní výška v metrech

 5 Maximální dopravní výška v metrech

 6 Dovozce

 7 Potřebný příkon motoru k pohonu čerpadla

 8 Jmenovitý průtok v litrech za minutu

 9 Maximální průtok v litrech za minutu

 10 Výrobní číslo čerpadla
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7. Parametry čerpadel SP

7.1 SP-01 

Typ

Světlost 
výtlačného 
potrubí*

['']

Průtok*
Dopravní 

výška*
[m]

Výška 
čerpadla

[mm]

Váha 
čerpadla

[kg]

Výkon 
motoru
[kW][l/min] [m3/h]

SP-0150

1 ¼ 17 1

162 1240 11,3 1,5

SP-0142 134 1072 9,8 1,1

SP-0136 117 946 8,6 1,1

SP-0128 102 753 6,6 0,75

SP-0121 76 606 5,2 0,55

SP-0118 67 543 4,7 0,55

SP-0114 50 459 4 0,37

SP-0109 34 354 3,1 0,37

*jmenovité hodnoty
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7.2 SP-02

Typ

Světlost 
výtlačného 
potrubí*

['']

Průtok*
Dopravní 

výška*
[m]

Výška 
čerpadla

[mm]

Váha 
čerpadla

[kg]

Výkon 
motoru
[kW][l/min] [m3/h]

SP-0248

1 ¼ 33 2

176 1209 12,1 2,2

SP-0240 150 1041 10,4 2,2

SP-0233 121 858 8,1 1,5

SP-0228 106 753 7 1,5

SP-0223 86 648 6,2 1,1

SP-0218 67 543 5,1 0,75

SP-0213 48 438 4 0,55

SP-0209 32 354 3,2 0,37

*jmenovité hodnoty
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7.3 SP-03

Typ

Světlost 
výtlačného 
potrubí*

['']

Průtok*
Dopravní 

výška*
[m]

Výška 
čerpadla

[mm]

Váha 
čerpadla

[kg]

Výkon 
motoru
[kW][l/min] [m3/h]

SP-0352

1 ¼ 50 3

229 1293 12,5 4

SP-0345 194 1146 10,8 3

SP-0333 137 858 7,9 2,2

SP-0325 102 690 6,3 1,5

SP-0318 75 543 4,9 1,1

SP-0312 49 417 3,7 0,75

SP-0309 37 354 3,1 0,55

SP-0306 25 291 2,6 0,37

*jmenovité hodnoty

Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel do vrtu 4'' typu SP 3-wire -11-



7.4 SP-05

Typ

Světlost 
výtlačného 
potrubí*

['']

Průtok*
Dopravní 

výška*
[m]

Výška 
čerpadla

[mm]

Váha 
čerpadla

[kg]

Výkon 
motoru
[kW][l/min] [m3/h]

SP-0552

1 ½ 83 5

200 1293 13 5,5

SP-0544 166 11125 11 4

SP-0538 150 999 9,7 4

SP-0533 124 858 7,8 3

SP-0525 94 690 6,4 2,2

SP-0517 63 522 4,7 1,5

SP-0512 46 417 3,7 1,1

SP-0508 31 333 2,9 0,75

SP-0506 22 291 2,3 0,55

SP-0504 15 249 2,2 0,37

*jmenovité hodnoty
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8. Instalace a provoz čerpadla
V případě neodborného zacházení muže dojít k poškození čerpadla. Hloubkový vrt 
určený k instalaci čerpadla musí být vytvořen podle platných norem a předpisů.

8.1 Parametry vrtu 

• Musí být zajištěn konstantní průměr vrtu větší než 4'' (98 mm), aby v něm 
bylo možné čerpadlem volně pohybovat a bylo zajištěno účinné chlazení 
elektromotoru okolní vodou.

• Čerpadlo nesmí nikdy běžet na sucho, proto je nutné zajistit, aby úroveň 
vody  nikdy  neklesla  pod  úroveň  výtlačného  tělesa  čerpadla,  které  je 
zobrazeno na obrázku 6.3 .

• Vrt  musí  zajišťovat  dostatečný  přísun  vody  pro  daný  průtok  čerpadla 
uvedený na jeho výrobním štítku viz. kapitola 6.4.

8.2 Montáž čerpadla k  elektromotoru 

Čerpadlo je možné připojit pouze k 4'' zapouzdřeným ponorným elektromotorům 
určeným  pro  čerpadla  do  vrtu.  Potřebný  výkon  elektromotoru  je  uveden  na 
výrobním štítku čerpadla viz. kapitola  6.4. Při montáži čerpadla k elektromotoru 
postupujte podle následujících pokynů:

• Při  manipulaci  s  elektromotorem  a  čerpadlem  používejte  trubkové 
objímky.

• Umístěte motor do vertikální polohy.
• Položte čerpadlo vertikálně sacím mezikusem na motor, hřídel se spojkou 

čerpadla nasaďte na hřídel elektromotoru.
• Upevněte  pomocí  matic  čerpadlo  k  elektromotoru,  matice  utahujte 

diagonálně kroutícím momentem 12 Nm.
• Zkontrolujte,  zda  lze  volně  otáčet  hřídelemi  čerpadla  a  elektromotoru, 

které jsou propojeny spojkou.
• Ujistěte se, že spojku lze rukou vertikálně posunout výše o 0.5 – 1 mm  a 

po uvolnění klesne zpět do výchozí polohy (Obr. 8.1 vlevo).
• Zkontrolujte,  zda  spojka  a  pryžová  ochrana  drážkování  jsou  správně 

slícovány  (Obr. 8.1 vpravo).
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8.3 Montáž ochranného krytu kabelu   

• Ochranný kryt napájecího kabelu (Obr. 6.2) není připevně k čerpadlu. Pro 
jeho připevnění použijte přiložené šrouby.

8.4 Spouštěcí lano 

• Před upevněním spouštěcího lana do oka umístěného na výtlačném tělese 
(Obr. 6.1) se ujistěte o jeho čistotě a suchém povrchu.

8.5 Montáž k výtlačnému potrubí 

• Při montáži k výtlačnému potrubí musí být čerpadlo s motorem uchyceno 
za výtlačné těleso.

• Závit na výtlačném potrubí určený k upevnění čerpadla musí být kratší 
než odpovídající vnitřní závit v čerpadle.

• S  čerpadlem  je  možné  použít  pružné  či  tuhé  výtlačné  potrubí  o 
nominálním průměru 1 ½'' – 1 ¼'' dle výrobního štítku.

• V  případě  použití  pružného  potrubí  musí  být  toto  zajištěno  pomocí 
ocelových objímek a bezpečnostního lana.

• Je  doporučeno použít  přídavný zpětný  a  pojistný ventil  v  ústí  vrtu.  V 
případě vysokých tlaků (výtlačná výška vyšší než 180 m) musí být zpětný 
ventil dimenzován na pracovní tlaky nejméně 20 bar.
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Obr. 8.1: Obrázek správného smontování elektromotoru s čerpadlem.



8.6 Spouštění čerpadla do vrtu 

• Ujistěte se o vyhovující kvalitě vrtu, tak aby nemohlo dojít k poškození 
čerpadla či spouštěcího lana při instalování čerpadla do vrtu. 

• Všechna elektrická připojení musí být dokončena před spuštěním čerpadla 
do vrtu. Čerpadlo nesmí být spouštěno pomocí napájecího elektrického 
kabelu. 

• Před spouštěním čerpadla zkontrolujte isolační odpor na elektromotoru a 
elektrickém kabelu, jehož hodnota by měla být minimálně 2 MΩ.

8.7 Hloubka umístění čerpadla 

• Sací mezikus musí být minimálně jeden metr pod dynamickou hladinou 
vody (hladina v průběhu provozu čerpadla). 

• Elektromotor čerpadla musí být umístěn minimálně jeden metr ode dna 
vrtu.

9. Elektrická instalace
• Nesprávné  provedení  elektrického  připojení  čerpadla  může  mít  za 

následek smrt. 
• Elektrická  instalace  musí  být  provedena  autorizovanou  osobou  s 

příslušnou kvalifikací. Veškeré související úkony musí být prováděny při 
odpojeném napájecím elektrickém napětí.

• Při  elektrické  instalaci  musí  být  splněny všechny zákonem předepsané 
normy včetně všeobecně platných bezpečnostních pokynů.  

• Napájecí napětí a proud musí odpovídat údajům uvedených v Návodech a 
na výrobních štítcích čerpadla a elektromotoru, který je k němu připojen.

• Elektrická připojení musí být provedena ve schodě s údaji uvedenými v 
Návodech a na výrobních štítcích elektromotoru, spínací skříně a dalších 
použitých zařízení. 

• Při  spínaní  elektromotoru  nesmí být  odděleny  jeho  napájecí  a  zemnící 
vodiče od spínací  skříně.  Ta obsahuje v případě jednofázového motoru 
elektrické kondenzátory a případně další komponenty (snímače, pojistky) 
nutné ke startu a k bezpečnému běhu elektromotoru a čerpadla. 

9.1 Zapojení elektromotoru

Při  elektrickém  zapojování  zapouzdřeného  elektromotoru  použitého  k  pohonu 
čerpadla se řiďte pokyny, které jsou uvedeny v technické dokumentaci a v Návodu 
k instalaci a použití zvoleného elektromotoru. 
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10. Provoz, údržba a opravy
10.1 Doporučená instalace čerpadla

1 Čerpadlo do vrtu

2 Zapouzdřený elektromotor

3 Snímač spodní hladiny vody

4 Dynamická hladina vody (čerpadlo 
zapnuto)

5 Snímač horní hladiny vody

6 Statická  hladina  vody  (čerpadlo 
vypnuto)

7 Napájecí kabel elektromotoru

8 Výtlačné potrubí

9 Samosvorná páska

10 Elektronická ovládací jednotka

11 Přívod elektrického napájení

12 Tlaková nádoba 

13 Tlakoměr

14 Zpětná klapka

15 Elektronicky řízený tlakový spínač

16 Filtr studny

17 Dno studny
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Jako elektronickou ovládací  jednotku doporučujeme použít  některou  z jednotek 
firmy Wilo typu Wilo-SK-M-ATD/QTD a AMD/QMD.

10.2 Uvedení do provozu

• Při  uvádění  do  provozu  spusťte  čerpadlo  s  minimálně  otevřeným 
šoupátkem a vyčkejte, dokud se z výtlačného potrubí nevypustí vzduch. 

• V případě, že je čerpadlo připojeno k třífázovému elektromotoru, je nutná 
kontrola směru otáčení motoru. 

10.3 Provoz čerpadla

• Čerpadlo nesmí pracovat na sucho. 
• Čerpadlo musí pracovat ve stanoveném rozmezí výkonu. 
• Maximální počet sepnutí čerpadla je 30 za hodinu. 
• Elektromotor čerpadla musí být umístěn alespoň jeden metr ode dna vrtu.
• Sací mezikus musí být minimálně jeden metr pod dynamickou hladinou 

vody (hladina v průběhu provozu čerpadla). 

10.4 Údržba čerpadla

Čerpadlo  nevyžaduje  zvláštní  údržbu,  je-li  provozováno  za  podmínek 
předepsaných Návodem. Dopravní výška, výkon čerpadla a příkon elektromotoru 
by měly být kontrolovány v pravidelných intervalech.
Před prováděním jakýchkoliv servisních zásahů je nutné čerpadlo odpojit od sítě a 
zajistit jej proti neoprávněnému zapojení.
Elektro příslušenství je nutné  kontrolovat v pravidelných intervalech.

10.5 Opravy čerpadla

Jakékoliv zásahy do výrobku jsou možné pouze po dohodě s výrobcem. Pouze 
použití  originálních náhradních dílů zaručuje dokonalou bezpečnost a funkčnost 
výrobku.  Jakékoliv  neautorizované  zásahy  do  výrobku  jsou  považovány  za 
porušení záručních podmínek.

11. Likvidace zařízení
Při likvidaci zařízení je nutné respektovat národní normy a zákonem předepsané 
předpisy o životním prostředí a likvidaci odpadu. V případě sešrotování zařízení, je 
nutné  postupovat  podle  diferencovaného  sběru,  což  znamená  respektovat 
rozdílnost použitých materiálů a jejich složení. Při diferencovaném sběru je třeba 
se obrátit na odborné firmy.
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12. Provozní poruchy, příčiny a jejich 
odstranění

Příznaky poruch Možné příčiny Řešení

1. Po připojení el. proudu 
motor  neběží  a  čerpadlo 
nepracuje

a)V el. síti není napětí.
Kontaktujte  zodpovědný 
úřad.

b)Došlo  k  vypnutí  jističů 
či přetavení pojistek.

Zapněte  jistič,  nebo 
vyměňte pojistku.

c)Aktivovaný  senzor 
přetížení  motoru.

Resetujte senzor přetížení 
motoru.  Jestliže  se 
porucha opakuje jedná se 
zřejmě o příčiny d), e).

d)Porucha  spouštěcí 
elektroniky 
elektromotoru. 

Vyměňte  spouštěcí  skříň 
elektromotoru.

e)Senzor  proti  běhu  na 
sucho  odpojila 
elektromotor od napájení.

Zkontrolujte  úroveň 
hladiny  vody.  V případě, 
že  je  dostatečná, 
zkontrolujte  nastavené 
limity hladiny vody.

f)Poškozený  napájecí 
kabel elektromotoru.

Vyměňte kabel.

g)Poškozená  nebo 
zkorodovaná  elektrická 
spojení.

Pomocí  voltmetru 
identifikujte  špatné 
elektrické spoje a opravte 
je a/nebo vyměňte vodiče. 

2. Po připojení el. proudu 
motor  běží,  ale  čerpadlo 
nedodává kapalinu

a)Nedostatek vody či  její 
nízká  hladina  vody  ve 
studni.

Viz. 3. a)

b)Ucpaný sací koš.
Vytáhněte  čerpadlo  a 
očistěte sací koš.

c)Čerpadlo je poškozené.
Opravte,  nebo  vyměňte 
čerpadlo.
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3.  Čerpadlo  dodává 
omezené  množství 
kapaliny

a)Pokles  hladiny  vody  je 
větší než očekávaný.

Zvyšte  instalovanou 
hloubku  čerpadla,  snižte 
odběr vody, nebo použijte 
čerpadlo s nižší kapacitou.

b)Ventil  ve  výtlačném 
potrubí  je  částečně 
uzavřen či zablokován.

Zkontrolujte  a  v  případě 
potřeby očistěte ventil.

c)Čerpadlo je poškozené.
Opravte  nebo  vyměňte 
čerpadlo .

d)Únik  kapaliny  v 
potrubním systému.

Zkontrolujte  a  opravte 
potrubí.

4. Čerpadlo se často spíná 
a vypíná

a)Nesprávné  seřízení 
senzorů  tlaku  a  hladiny 
vody. 

Znovu  seřídit  systému 
automatického  spínání 
čerpadla.

13. Záruční podmínky
Na výrobek je poskytována záruka v délce dvou let od data prodeje uvedeném na 
záručním listě. 
Záruku na závady a poruchy lze uplatnit pouze za následujících podmínek:

• závady a poruchy vzniknou důsledkem nesprávné výroby či konstrukce 
výrobku a použitím nevhodného či defektního materiálu

• při  instalaci  a  provozu  výrobku  budou  dodrženy  pokyny  uvedené  v 
Návodu

• servis  a  opravy  budou  prováděny  dovozcem  nebo  servisním  firmou 
doporučenou dovozcem

• při opravě budou použity originální díly dodané výrobcem
Záruku nelze poskytnou v případech, že k závadě došlo za následujících podmínek:

• nesprávná  instalace,  obsluha  a  provoz,  které  jsou  v  rozporu  s  pokyny 
uvedenými  v  Návodu  a  se  zákonem  předepsanými  normami  včetně 
všeobecně platných bezpečnostních pokynů

• neoprávněné zásahy do výrobku
• opotřebením funkčních častí výrobku při čerpání kapaliny, která nesplňuje 

požadavky uvedené v kap. 5 
Záruka  je  omezena  výše  uvedenými  podmínkami  a  nevztahuje  se  na  škody 
způsobené osobám, na věcech a majetku.  
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14. ES prohlášení o shodě
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. TP 01 SP

Rok, v němž byl výrobek opatřen CE

2008

Obchodní název výrobce Obchodní název dovozce a distributora

Aquavita Pump Corporation
No. 13-1, Wu-Lin St.
Shu-Lin City
Taipei County
Taiwan R.O.C.

TPtrade s.r.o.
Kohoutových 698/4
158 00 Praha 5, Jinonice
IČO: 290 32 431

Popis výrobku

Ponorná čerpadla do vrtaných studní řady SP 4''.

Zvláštní podmínky použití výrobku

Ponorná čerpadla řady SP 4'' jsou učená pro čerpání čisté či mírně znečis-
těné vody bez dlouhých vláken a velkých abrasivních částic. 

Směrnice EU

2006/95/EC

Technické normy

EN 60335-1: 2002 +A11: 2004 +A12; EN EN 60335-2-41: 2003
Domácí a podobné elektrické spotřebiče:
Část 1: obecné požadavky
Část 2-42: Specifické požadavky na čerpadla

Název a adresa autorizované osoby

Integrity EnE Lab, 5F., No. 36, Songde Rd., Taipei City, Taiwan, tel. 886-₊
2-8789-3367, fax: 886-2-8789-4070₊

Osoba mající zmocnění k podpisu za výrobce

........................................................
Marek Heller

jednatel společnosti TPtrade s.r.o 
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Záruční list
ÚDAJE VYPLNÍ PRODEJCE PŘI PRODEJI

TYP ČERPADLA: ......................................................................

VÝROBNÍ ČÍSLO ČERPADLA: ..................................................

..............................
datum převzetí výrobku kupujícím

........................................
razítko a podpis

FIRMA ZODPOVĚDNÁ ZA INSTALACI ČERPADLA

..............................
datum instalace

........................................
jméno, razítko, podpis a adresa firmy

FIRMA ZODPOVĚDNÁ ZA ELEKTROINSTALACI ČERPADLA

..............................
datum instalace

........................................
jméno, razítko, podpis a adresa firmy

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
ZÁRUČNÍ DOBA JE 24 MĚSÍCŮ OD DATA PRODEJE
Reklamace uplatněná ve stanovené lhůtě bude uznána jen za následujících podmínek:

• bude předložen řádně vyplněný záruční  list  s  potvrzením prodejce  o prodeji  a  jeho datu 
uskutečnění a s potvrzením o provedení odborné elektroinstalace způsobilou firmou (neplatí 
pro výrobky s napájecím kabelem zakončeným elektrickou zástrčkou)

• závady a poruchy vznikly důsledkem nesprávné výroby či konstrukce výrobku a použitím 
nevhodného či defektního materiálu

• při instalaci a provozu výrobku byly dodrženy pokyny uvedené v Návodu
• výrobek byl zajištěn proti přetížení a běhu na sucho

Záruka  se  nevztahuje  na  závady  vzniklé  důsledkem  přirozeného  opotřebení  při  provozu,  vnějšími 
příčinami či při dopravě. Výrobce a distributor neodpovídá za škody a náklady vzniklé v souvislosti s 
uplatněním záruky.

Kupující uplatní reklamaci u prodejce, u kterého výrobek zakoupil, nebo u autorizovaného servisního 
střediska.

Záznam  o  provedení  záruční  opravy  bude  uveden  na  tomto  záručním  listu  v  záznamové  tabulce. 
Záznam musí  obsahovat  datum uplatnění   nároku na opravu a datum převzetí  opraveného výrobku 
kupujícím, nejpozději však doba, kdy je kupující povinen výrobek převzít. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, která  uplynula mezi  datem uplatnění nároku na opravu a datem povinného převzetí  výrobku 
kupujícím. Není-li při opravě nalezena závada, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen uhradit  
náklady na dopravu a výkon servisního střediska.  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé při dopravě 
či  manipulaci  s  výrobkem.  Záruční  list  musí  být  řádně  vyplněn  ihned  při  prodeji  nesmazatelným  
způsobem. Neúplný a neoprávněně pozměněný (přepsaný) záruční list je neplatný.

Záznam o servisním pracovišti a provedených záručních opravách

Datum Popis reklamované závady, servisní úkon, 
organizace, razítko
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Záznam o servisním pracovišti a provedených záručních opravách

Datum Popis reklamované závady, servisní úkon, 
organizace, razítko

Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel do vrtu 4'' typu SP 3-wire -23-



-24- Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel do vrtu 4'' typu SP 3-wire



vydáno: červenec 2010

TPtrade s.r.o.
obchodní společnost
IČ: 29032431
DIČ: CZ29032431

www.tptrade.cz
info@tptrade.cz



TPtrade s.r.o.
obchodní společnost

www.tptrade.cz
info@tptrade.cz


