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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, které je uvedeno na obálce.

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.

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.
Před instalací čerpadla se přesvědčte na výrobním štítku, že se jedná o typ, který
jste objednali. Dále se ujistěte, že frekvence a velikost napájecího napětí stanovené
na výrobním štítku odpovídají připojovanému napětí.
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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
využívání dle kap. 5 Použití . Provozní parametry musejí vždy být udržovány v
předepsaných rozsazích, které jsou uvedeny v kap. 6.2 Výrobní štítek.

4. Doprava a skladování výrobku
Čerpadlo musí zůstat v originálním obale, ve kterém bylo dodáno až do začátku
montáže. V průběhu vybalování je třeba dbát na použití opatrné a jen nezbytně
nutné manipulace, která nezpůsobí nadměrné namáhání čerpadla, zejména ohybem.
Každé čerpadlo je opatřeno výrobním štítkem, který by měl zůstat v místě jeho
instalace.
Čerpadlo lze skladovat v suchém prostředí při teplotách +5°C až +30°C. Čerpadlo
nelze skladovat na přímém slunci. Jeho poloha při skladování nesmí vyvolávat
nadměrné namáhání ohybem.
Pozor, těžiště čerpadla se může měnit dle jeho typu a velikosti.

5. Použití
Odstředivá čerpadlo TPP LSJ-10 je určeno k použití jako domácí vodárny pro dům
a zahradu. Čerpadlo lze použít pro:
• zásobování pitnou a užitkovou vodou
• zavlažování a postřik zahrad a polí z rybníků a řek
• drenáž a odvodňování jímek, nádrží a zaplavených míst
Čerpadlo je samonasávací a lze jej použít v režimu sacím (např. ze studní) i
nátokovém (např. z otevřené nádrže).
Čerpadlo nesmí být připojeno k veřejné vodovodní síti.
Čerpadlo je určeno pro čerpání čisté vody, která nesmí obsahovat pevné částice.
Teplota vody nesmí překročit teplotu 40°C.
Čerpadlo se nesmí nikdy používat k čerpaní mořské vody, hořlavých a výbušných
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kapalin.
Nepoužívejte čerpadlo v případech čerpání neznámých kapalin, které by mohly
obsahovat výbušné či hořlavé látky.

6. Technický popis čerpadel
Samonasávací čerpadla TPP LSJ se vykazují vysokou účinností, životností a
malými nároky na údržbu. Mezi jeho konstrukční výhody patří:
• Odolné oběžné kolo z nerezové oceli 17 240.
• Hermeticky mechanicky utěsněný elektromotor bez olejové náplně.
• Nízká hmotnost.
• Kvalitně hermeticky utěsněný napájecí kabel.

6.1 Vybrané konstrukční prvky čerpadla
Vybrané klíčové konstrukční prvky jsou uvedeny níže na obrázku 1.

Skříň motoru

Hliník

Oběžné kolo

17 240

Skříň čerpadla

17 240

Rotor+hřídel

17 240

Obr. 1: Fotografie čerpadla TPP LSJ-10 a materiál vybraných konstrukčních prvků.

6.2 Výrobní štítek
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Základní provozní parametry čerpadla jsou uvedeny na výrobním štítku popsaném
níže.
1. Typ čerpadla
2.

Počet fází, velikost a frekvence napájecího napětí

3.

Jmenovitá hodnota elektrického proud

4.

Jmenovitá světlost potrubí

5.

Hmotnost čerpadla

6.

Výrobní číslo motoru

7.

Jmenovitý příkon motoru čerpadla

8.

Jmenovitá dopravní výška v metrech

9.

Maximální dopravní výška v metrech

10. Jmenovitý průtok v litrech za minutu
11. Maximální průtok v litrech za minutu
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6.3 Velikost, váha a provozní parametry čerpadla
Výkon
[kW]

Typ

TPP LSJ-05
TPP LSJ-05E
TPP LSJ-10
TPP LSJ-10E
Typ
TPP LSJ-05
TPP LSJ-05 E
TPP LSJ-10
TPP LSJ-10E

0,37
0,37
0,75
0,75

Světlost
výtlačného
potrubí
[mm]

['']

25
25
25
25

1
1
1
1

Výkon
[kW]
0,37
0,37
0,75
0,75

Jmenovité
hodnoty

Maximální
hodnoty

Dopravní
Dopravní
Průtok
Průtok
výška
výška
[l/min]
[l/min]
[m]
[m]
15
36
35
60
15
36
35
60
20
50
42
75
20
50
42
75

Napájecí
napětí
1~ 230 V 50Hz
1~ 230 V 50Hz
1~ 230 V 50Hz
1~ 230 V 50Hz

Rozměry
LxWxH [mm]
345x158x196
345x158x340
380x158x196
380x158x340

Váha
[kg]
8
9,1
9
10,1

TPP LSJ-10/E

TPP LSJ-05/E

Obr. 2: Pracovní charakteristiky čerpadel
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7. Montáž a provoz čerpadla
V případě neodborného zacházení může dojít k poškození čerpadla. Při manipulaci
s čerpadlem musí být vždy elektrické napájení odpojeno.
• Nemanipulujte s čerpadlem pomocí napájecího kabelu.
• Místo instalace čerpadla musí být dobře větrané a izolované proti mrazu a
vlhkosti.
• Instalace musí být opatřena vhodnými bezpečnostními prvky varujícími
před možnými škodami v důsledku výpadku čerpadla.
• V případě vnitřního umístění čerpadla je nutné instalovat potrubí v rámci
stavebních prací.
• V případě použití pevných potrubí je potřeba upevnit čerpadlo k tuhému
rámu nebo podlaze.
• Čerpadlo musí být umístěno ve vodorovné poloze a prostor kolem něj by
měl umožňovat údržbu čerpadla.
• Není-li čerpadlo ukotveno k rámu, je potřeba instalovat do potrubí ohebné
mezikusy.
• Sací potrubí musí vždy stoupat směrem k čerpadlu. Dále musí být těsné a
bez pnutí.
• Jeli sací výška sacího potrubí vyšší než 5m průměr potrubí by měl být
alespoň 1 1⁄4 ''.
• Pro správný chod musí sací potrubí na začátku stoupat alespoň 30cm.
• Sací potrubí by mělo obsahovat sací koš a patní ventil, který by měl být
minimálně 30 cm pod nejnižší hladinou vody.
• Při provozu čerpadla je třeba respektovat předpisy místních vodárenských
úřadů.

8. Elektrická instalace
•
•

•
•
•
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Nesprávné provedení elektrického připojení elektromotoru 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.
Elektrická připojení musí být provedena ve schodě s údaji uvedenými v
Návodech a na výrobních štítcích elektromotoru, dále pak ve shodě s údaji
spínací skříně a dalších použitých zařízení.
Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel řady TPP LSJ

•
•
•
•

Elektrické zapojení musí vždy zahrnovat připojení zemnícího vodiče,
který nesmí být nikdy odpojen.
Napájecí elektrický okruh musí být oddělen jističem o max. proudu 15A.
Je-li nutné použít prodlužovacích vodičů, musí splňovat normy DIN
57282 nebo DIN 57245.
El. zástrčka a kabel musí být chráněny před vodou a vlhkostí a musí být
vždy vizuálně zkontrolovány před spuštěním.

8.1 Čerpadlo osazené jednofázovým motorem
Jednofázový motor je nutné zapojit dle schématu na obrázku 3. Startovací
kondenzátor a jeho elektrické zapojení jsou již výrobcem integrovány v konstrukci
čerpadla.

Obr. 3: Schéma elektrického zapojení jednofázového motoru.

9. Uvedení do provozu
•
•
•
•

Je třeba zabránit běhu čerpadla na sucho.
Čerpadlo a sací potrubí zalijeme vodou pomocí plnícího šroubu. Bez
tohoto zalití není čerpadlo samonasávací.
Odvzdušníme sací potrubí otevřením uzavírací armatury.
U třífázových motorů zkontrolujeme krátkodobým sepnutím správný
smysl otáčení indikovaný na krytu ventilátoru. V případě nesouhlasného
smyslu otáčení přepojíme navzájem libovolné dvě fáze.

10. Provoz 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.
• Při provozu čerpadla je třeba respektovat předpisy místních vodárenských
úřadů.
• Při spouštění čerpadla a v průběhu čerpaní nesmí být žádné osoby
přítomny v čerpané kapalině a ani se jí dotýkat.
• Při nebezpečí mrazu je potřeba čerpadlo, nádrž a potrubí vyprázdnit.
Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel řady TPP LSJ
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•
•

V případě delší odstávky čerpadla by mělo být důkladně propláchnuto,
vypuštěno a uloženo v suchu.
Před opětovným spuštěním je potřeba nejprve zkontrolovat, zda se
čerpadlo otáčí normálně.

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

12. 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.

13. Provozní poruchy a jejich odstranění
V následující tabulce jsou uvedeny některé možné poruchy čerpadla, jejich
příznaky a kroky k jejich odstranění.
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Příznaky poruch

Možné příčiny

Řešení

a) V el. síti není napětí.

Kontaktujte
úřad.

zodpovědný

b) Došlo k vypnutí jističů Zapněte
jistič,
či přetavení pojistek.
vyměňte pojistku.

nebo

Resetujte senzor přetížení
c) Aktivovaný senzor motoru.
Jestliže
se
přetížení motoru.
porucha opakuje jedná se
zřejmě o příčiny d), e).
d) Porucha spouštěcí
Vyměňte spouštěcí skříň
elektroniky
elektromotoru.
elektromotoru.

1. Po připojení el. proudu
motor neběží a čerpadlo
e) Senzor proti běhu na
nepracuje.
sucho
odpojil
elektromotor od napájení.

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

f) Poškozený napájecí
Vyměňte kabel.
kabel elektromotoru.
g)
Poškozená
nebo Pomocí
voltmetru
zkorodovaná elektrická identifikujte
špatné
spojení.
elektrické spoje a opravte
je a/nebo vyměňte vodiče.
h)Poškozené
elektromotoru.

vinutí Převinout elektromotor.

a) Nedostatek vody či její
nízká hladina vody ve Viz 3. a)
studni.
2. Po připojení el. proudu b)
motor běží, ale čerpadlo
nedodává kapalinu.

Ucpaný

sací

koš. Vytáhněte čerpadlo
očistěte sací koš.

c) Čerpadlo je poškozené.

Opravte nebo
čerpadlo.

Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel řady TPP LSJ
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Zkontrolujte a případně
d) Špatně nainstalované
opravte instalaci zpětných
zpětné ventily
ventilů.
e) Výtokový ventil je Zkontrolujte a případně
uzavřen.
otevřete výtokový ventil.
Zajistěte
vyčištění
f) Oběžné kolo je ucpané. oběžného
kola
v
odborném servisu.
g)
Čerpadlo
zavzdušněné.

je Odvzdušněte
potrubí.

Zajistěte
h) Sací či výtlačná část
čerpadla
čerpadla je ucpaná.
servisu.

v

čerpadlo
vyčištění
odborném

Zkontrolujte sací výšku a
upravte ji tak, aby byla
i) Sací výška je příliš
menší než maximální
velká.
výška
uvedena
na
výrobním štítku.
Zajistěte
vyčištění
a) Oběžné kolo je ucpané. oběžného
kola
v
odborném servisu.
b)
Čerpadlo
zavzdušněné.
3. Čerpadlo dodává
omezené množství
kapaliny.

je Odvzdušněte
potrubí.

Zajistěte
c) Sací či výtlačná část
čerpadla
čerpadla je ucpaná.
servisu.

v

čerpadlo
vyčištění
odborném

Zkontrolujte sací výšku a
upravte ji tak, aby byla
d) Sací výška je příliš
menší než maximální
velká.
výška
uvedena
na
výrobním štítku.
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14. 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:
• Dojde-li k nesprávné instalaci, obsluze a provozu, které jsou v rozporu s
pokyny uvedenými v Návodu a se zákonem předepsanými normami
včetně všeobecně platných bezpečnostních pokynů.
• Dojde-li k neoprávněnému zásahy do výrobku.
• Dojde-li k opotřebení funkčních částí 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, majetku a zdraví.

Návod k instalaci, provozu a obsluze čerpadel řady TPP LSJ
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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
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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.
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Záznam o servisním pracovišti a provedených záručních opravách
Datum

Popis reklamované závady, servisní úkon,
organizace, razítko
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