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1 Úvod a bezpečnost   
1.1 Úvod 

Účel tohoto návodu 

Účelem tohoto návodu je poskytnout potřebné informace pro: 

 Instalaci 

 Provoz 

 Údržbu 

 

VAROVÁNÍ: 

Před instalací a používáním tohoto výrobku si přečtěte všechny části tohoto návodu a ujistěte se, 
zda jste jim porozuměli. Nesprávné použití výrobku může vést k úrazu a škodám na majetku 
a mohlo by mít za následek zrušení platnosti záruky. 

 

 OZNÁMENÍ: 

Tento návod tvoří nedílnou součást výrobku. Uživatel jej musí mít neustále k dispozici, musí být 
proto uložen v blízkosti výrobku a dobře udržovaný. 

1.2 Bezpečnost 

1.2.1 Úrovně nebezpečí a bezpečnostní symboly 

Před používáním výrobku a kvůli zabránění následujícím rizikům si musíte důkladně přečíst 
následující varování před nebezpečím, musíte jim porozumět a dodržovat je: 

 Zranění a zdravotní rizika 

 Poškození výrobku 

 Porucha výrobku 

Úrovně rizika 

Úroveň rizika Sdělení 

 

NEBEZPEČÍ: 
 

 

Označuje nebezpečnou situaci, která způsobí vážné poranění, nebo 
dokonce smrt, pokud jí nezabráníte. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
 

 

Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit vážné poranění, 
nebo dokonce smrt, pokud jí nezabráníte. 

 

VAROVÁNÍ: 
 

 

Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit drobné nebo 
středně závažné poranění, nebo dokonce smrt, pokud jí nezabráníte.  

 OZNÁMENÍ: 
 

 

Označuje situaci, která může způsobit škody na majetku, ale ne poranění 
osob, pokud jí nezabráníte. 
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Speciální symboly 

V rámci některých kategorií rizik se používají specifické symboly, které jsou uvedeny v 
následující tabulce: 

Symbol Popis 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

Nebezpečí související s magnetickým polem 

 

Nebezpečí horkého povrchu 

 

Nebezpečí ionizujícího záření 

 

Prostředí s potenciálně výbušným ovzduším (směrnice 
EU ATEX) 

 

Nebezpečí pořezání a oděru 

 

Nebezpečí rozdrcení (končetiny) 

Ostatní symboly 

Symbol Popis 

 

Uživatel 
Specifické informace pro uživatele výrobku. 

 

Technik provádějící instalaci/údržbu 
Specifické informace pro osoby zodpovědné za instalaci 
výrobku v rámci systému (hydraulického a/nebo 
elektrického systému) a za operace údržby. 

1.2.2 Bezpečnost uživatele 

Je nutné přísně dodržovat platné předpisy týkající se zdraví a bezpečnosti. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Tento výrobek smí používat pouze kvalifikovaní uživatelé. 

Pro účely tohoto návodu znamenají kvalifikovaní pracovníci navíc k ustanovením případných 
místních předpisů všechny jednotlivce, kteří jsou díky svým zkušenostem nebo školení schopni 
rozpoznat stávající rizika a zabránit nebezpečím během instalace, používání a údržby produktu. 
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Nezkušení uživatelé 

 

UPOZORNĚNÍ: 

PRO EVROPSKOU UNII 

 Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 
případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem 
nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika.  

 Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály.  

 Čištění a údržbu zajišťovanou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru. 
PRO OSTATNÍ ZEMĚ 

 Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi s výjimkou případů, kdy jsou pod dozorem nebo 
byly informovány o používání výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

 Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto výrobkem nehrály. 

1.2.3 Obecná bezpečnostní pravidla 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Pracovní oblast vždy udržujte čistou. 

 Věnujte pozornost rizikům působeným plyny a výpary v pracovní oblasti. 

 Vždy mějte na paměti nebezpečí utonutí, úrazu elektrickým proudem a popálení. 
 

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Vyhýbejte se všem nebezpečím úrazu elektrickým proudem; věnujte pozornost nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem nebo vzniku elektrického oblouku. 

 Nezamýšlené protáčení motorů vytváří napětí a může do jednotky vyslat elektrický náboj, což 
může mít za následek smrt, vážné poranění nebo poškození vybavení. Motory musí být 
zablokovány, aby nedošlo k jejich nezamýšlenému protáčení. 

Magnetická pole 

Demontáž nebo montáž rotoru v pouzdru motoru vytváří silné magnetické pole. 

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí související s magnetickým polem 

Magnetické pole může být nebezpečné pro osoby s kardiostimulátory nebo jiná lékařská zařízení 
citlivá na magnetické pole. 

 

 POZNÁMKA 

Magnetické pole může k povrchu rotoru přitáhnout kovové nečistoty a způsobit tak poškození rotoru. 

Elektrická připojení 

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Připojení ke zdroji elektrického napájení musí být provedeno elektrikářem splňujícím technické 
a odborné požadavky vyžadované platnými předpisy. 

Bezpečnostní opatření před zahájením práce 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Kolem pracovní oblasti nemontujte vhodnou bariéru, například bezpečnostní zábradlí. 

 Dbejte na to, aby byly všechny bezpečnostní kryty bezpečně na svém místě. 

 Dbejte na to, abyste měli volnou ústupovou cestu. 

 Dbejte na to, aby se výrobek nemohl převážit nebo spadnout a způsobit tak poranění osob 
nebo škody na majetku. 

 Ujistěte se, že je veškeré zdvihací vybavení v dobrém stavu. 

 Je nezbytné používat zdvihací popruhy, bezpečnostní vedení a dýchací přístroj. 
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 Před manipulací nechcete všechny součásti systému čerpadla vychladnout 

 Zajistěte, aby byl výrobek důkladně vyčištěn. 

 Před prováděním servisních prací na elektrickém čerpadle výrobek odpojte od zdroje napájení 
a zajistěte, aby nemohl být připojen. 

 Před svařováním nebo používáním elektrického nářadí ověřte nebezpečí výbuchu. 

Bezpečnostní opatření během práce 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Nikdy nepracujte sami. 

 Vždy používejte osobní ochranné pomůcky. 

 Vždy používejte vhodné pracovní nástroje. 

 Vždy výrobek zdvihejte pomocí zdvihacího zařízení. 

 Nevstupujte pod zavěšené náklady. 

 Dávejte si pozor na nebezpečí náhlého spuštění, pokud výrobek používáte s automatickým řízením hladiny. 

 Dávejte si pozor na škubnutí při spuštění, které může být silné. 

 Až elektrické čerpadlo rozeberete, opláchněte součásti ve vodě. 

 Nepřekračujte maximální pracovní tlak elektrického čerpadla. 

 Neotvírejte žádné otvory a vypouštěcí ventily ani neodstraňujte zátky, pokud je souprava 
pomocného čerpadla natlakovaná. 

 Před rozebíráním elektrického čerpadla, odstraňováním zátek nebo odpojováním potrubí se 
ujistěte, zda je čerpadlo izolováno od systému a zda z něj byl uvolněn tlak. 

 Nikdy nespouštějte elektrické čerpadlo bez správně nainstalovaného krytu spojky. 

V případě kontaktu s chemickými látkami nebo nebezpečnými kapalinami 

Řiďte se těmito postupy pro chemikálie nebo nebezpečné kapaliny, které vám přišly do kontaktu 
s očima nebo pokožkou: 

Stav Činnost 

Chemikálie nebo nebezpečné 
kapaliny v očích 

1. Silou si prsty přidržte víčka od sebe. 
2. Proplachujte si oči očními kapkami nebo tekoucí vodou po dobu alespoň 

15 minut. 
3. Vyhledejte pomoc lékaře. 

Chemikálie nebo nebezpečné 
kapaliny na pokožce 

1. Svlékněte si znečištěné oblečení. 
2. Pokožku si oplachujte mýdlem a vodou po dobu alespoň 1 minuty. 
3. V případě potřeby vyhledejte pomoc lékaře.  

1.2.4 Ochrana životního prostředí 

Likvidace obalu a výrobku 

Dodržujte platné předpisy týkající se likvidace tříděného odpadu. 

1.2.5 Místa vystavená ionizujícímu záření 

 

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí ionizujícího záření 

Pokud byl výrobek vystaven ionizujícímu záření, použijte nezbytná bezpečnostní opatření za 
účelem ochrany osob. Pokud je třeba výrobek odeslat, informujte o této skutečnosti dopravce 
i příjemce, aby mohli použít potřebná bezpečnostní opatření: 

1.3 Náhradní díly 

Pokud budete kontaktovat společnost Xylem nebo autorizovaného distributora, abyste si vyžádali 
technické informace nebo náhradní díly, vždy uveďte typ produktu a kód. 

1.4 Záruka na výrobek 

Informace o záruce naleznete v dokumentaci ke smlouvě o prodeji.  
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2 Přeprava a skladování   
Kontrola balení 

1. Zkontrolujte, zda množství, popis a kódy výrobku odpovídají objednávce. 
2. Zkontrolujte, zda nebyl obal poškozen nebo zda nechybějí nějaké položky. 
3. V případě okamžitě zjistitelného poškození nebo chybějících dílů: 

 přijměte zboží s výhradou a uveďte zjištěné skutečnosti do přepravního dokumentu nebo 

 odmítněte zboží a do přepravního dokumentu uveďte důvod. 
V obou případech rychle kontaktujte společnost Xylem nebo autorizovaného distributora, od 
něhož jste výrobek zakoupili. 

Vybalení a kontrola výrobku 

1. Odstraňte z výrobku obalový materiál. 
2. Výrobek uvolněte demontováním šroubů a/nebo přeříznutím popruhů, pokud byly použity. 

 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí pořezání a oděru 

Vždy noste osobní ochranné pomůcky. 

3. Zkontrolujte celistvost výrobku a ujistěte se, že žádné součásti nechybí. 
4. V případě poškození nebo chybějících součástech neprodleně kontaktujte společnost Xylem 

nebo autorizovaného distributora. 

2.1 Manipulace s pomocným čerpadlem 

Jednotka pomocného čerpadla musí být uvázána a zdvihána, jak je uvedeno na obrázku 1. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí rozdrcení (končetiny) 

 Výrobek a jeho součásti mohou být těžké: nebezpečí rozdrcení 

 Vždy používejte osobní ochranné pomůcky. 

 Ruční manipulace s výrobkem a jeho součástmi musí probíhat v souladu s platnými předpisy 
týkajícími se „ruční manipulace s náklady“, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích 
ergonomických stavů, které by mohly způsobit riziko poranění páteře. 

 Používejte jeřáby, lana, zdvihací popruhy, háky a přezky, které splňují platné předpisy a které 
jsou vhodné pro toto konkrétní použití. 

 Dbejte, aby při uvazování nedošlo k poškození pomocného čerpadla 

 Během zdvihání se vždy vyvarujte náhlých pohybů, které by mohly ohrozit stabilitu nákladu. 

 Během manipulace zajistěte, aby nemohlo dojít k poranění osob a zvířat a/nebo ke škodám na 
majetku. 
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Obrázek 1: Zdvihání 

2.2 Skladování 

Výrobek musí být skladován: 

 Na krytém a suchém místě 

 Mimo zdroje tepla 

 Chráněný před nečistotami 

 Chráněný před vibracemi 

 Při okolní teplotě mezi -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) a relativní vlhkosti mezi 5 % a 95 %. 

 

OZNÁMENÍ: 

 Nepokládejte na výrobek těžké náklady. 

 Chraňte výrobek před nárazy. 

 
  

S
M
B
_
M
0
0
0
1
_
B
_
s
c



cs - Překlad originálního návodu k používání 
 

11 

3 Technický popis   
3.1 Označení 

Sada pomocného čerpadla se skládá z jednoho (SMB10) nebo několika identických 
nesamonasávacích elektrických čerpadel s proměnnou rychlostí, se svislým nebo vodorovným 
uspořádáním (SMB20, SMB30) zapojených souběžně. 

Elektrická čerpadla jsou namontována na sdílené základně se sacím a výtlačným potrubím, 
uzavíracími ventily, zpětnými ventily, tlakoměry, snímači tlaku a jednofázovými nebo třífázovými 
ovládacími panely. Sada pomocného čerpadla s jedním elektrickým čerpadlem (SMB10) není 
vybavena ovládacím panelem a nemusí mít základnu.  
Na výtlačném potrubí jsou 1" spojky k instalaci membránových tlakových nádob s uzavíracím 
ventilem. Zařízení jako nádrže vyžadují odpovídající podpěru. 
Ke sběrnému potrubí lze instalovat a připojit další membránové tlakové nádoby. 

3.2 Datové štítky 

Datový štítek je štítek s následujícími informacemi: 

 Hlavní informace o výrobku 

 Identifikační kód 

Schválení a certifikáty 

Schválení naleznete na datovém štítku sady pomocného čerpadla: 

 Pouze  

3.2.1 sada pomocného čerpadla 

datový štítek sady pomocného čerpadla 

 

Obrázek 2: datový štítek sady pomocného čerpadla 
 

1. Kód sady pomocného čerpadla 
2. Kód definice sady pomocného čerpadla 
3. Elektrické čerpadlo 
4. Obslužné čerpadlo 
5. Sériové číslo (datum + pořadové číslo) 

 
 

Kód definice sady pomocného čerpadla 

 

Obrázek 3: Kód definice sady pomocného čerpadla 
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1. Série SMB 

2. Počet elektrických čerpadel [10] = 1 elektrické čerpadlo 
[20] = 2 elektrická čerpadla 
[30] = 3 elektrická čerpadla 

3. Zpětný ventil [_] = Výtlačná strana 
[RA] = Strana sání 

4. Osvědčení jednotky vhodné 
na pitnou vodu 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = bez certifikace nezávislou stranou 

5. Elektrické čerpadlo e-SM SVE 
VME 
HME 

6. Elektrické napájení 
ovládacího panelu 

[M2] = jednofázové, 1 x 230 V 
[T3] = třífázové, 3 x 230 V 
[T4] = třífázové, 3 x 400 V 

7. Verze materiálu [__] = standardní součást 
[A304] = speciální verze AISI 304 
[B304] = speciální verze AISI 304 
[C304] = speciální verze AISI 304 
[A316] = speciální verze AISI 316 
[B316] = speciální verze AISI 316 
[C316] = speciální verze AISI 316 

8. Volitelné příslušenství [PA] = tlakový spínač minimálního tlaku na sacím potrubí, na ochranu proti chodu 
nasucho.  
[WM] = nástěnný ovládací panel; kabely L= 5 m 

POZNÁMKA: Další informace jsou uvedeny v katalogu B/W 

3.2.2 Deskový rozváděč 

Datový štítek ovládacího panelu 

 

Obrázek 4: Datový štítek ovládacího panelu 
 

1. Kód definice ovládacího panelu 
2. Kód ovládacího panelu 
3. Jmenovité napětí 
4. Jmenovitý proud 
5. Sériové číslo (datum + pořadové číslo) 
6. Stupeň krytí 
7. Jmenovitá frekvence 
8. Zkratový proud 
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3.3 Provedení a rozvržení 

Sada pomocného čerpadla ve standardní konfiguraci 

 

Obrázek 5: sada pomocného čerpadla 
 

Číslo 
pozice 

Popis Mnž. 

1. Deskový rozváděč 1 

2. Elektrická čerpadla řady E (jednotky e-SM) n 

3. Základna  1 

4. Plnicí připojení 1 

5. Protivibrační patice 2 x n 

6. Sací potrubí 1 

7. Uzavírací ventil na sacím potrubí n 

8. Zpětný ventil  n 

9. Uzavírací ventil na výtlačném potrubí n 

10. Snímač tlaku n 

11. Tlakoměr 1 

12. Připojení membránové tlakové nádoby 1/2/3 

13. Výtlačné potrubí 1 

14. Montážní konzola 1 

Frekvenční měnič 

Viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady Smart Pump.  
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3.4 Předpokládané použití 

Výrobek lze použít k čerpání: 

 Studené vody 

 Horké vody 

Vždy dodržujte limity uvedené v kapitole Technická data. 

Elektrická čerpadla s proměnnou rychlostí instalovaná v sadách pomocných čerpadel SMB jsou 
vhodná k následujícím aplikacím:  

 Regulace tlaku, hladiny a průtoku (systém otevřené smyčky)  

 Systémy zavlažování s jedním nebo několika elektrickými čerpadly.  

3.4.1 Alternativní aplikace 

Regulátor (konstantní otáčky) 

Jednotka funguje jako ovladač podle nastavených otáček; to probíhá prostřednictvím 
uživatelského rozhraní a odpovídajícího analogového vstupu nebo komunikační sběrnice. 

Ovladač (konstantní tlak) 

Tento režim je nastaven jako výchozí provozní režim a používá se pro jednotky, které běží s 
jedním elektrickým čerpadlem. 

Kaskádové sériové / kaskádové synchronní 

Jednotky jsou připojeny prostřednictvím rozhraní RS485 a komunikují prostřednictvím dodaného 
protokolu. 
Kombinace různých jednotek, které se používají v systému více čerpadel, závisí na požadavcích 
systému. 
Všechna elektrická čerpadla mohou pracovat v kaskádovém sériovém režimu (výchozí režim v 
systémech s více čerpadly) a také v synchronním režimu. Jestliže jedna jednotka selže, všechna 
elektrická čerpadla sady pomocného čerpadla se mohou stát vedoucím elektrickým čerpadlem a 
mohou převzít kontrolu. 

3.5 Nesprávné použití 

Výrobek se nesmí používat v systémech s uzavřeným obvodem, kde je rozdíl tlaků mezi dvěma 
body systému (obecně mezi sacím a výtlačným potrubím sady pomocného čerpadla) řízen 
dvěma snímači k zajištění jeho konstantní hodnoty. 
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4 Instalaci  
4.1 Mechanická instalace 

4.1.1 Oblast instalace 

 

NEBEZPEČÍ: Prostředí s potenciálně výbušným ovzduším 

Používání sady pomocného čerpadla v prostředí s potenciálně výbušným ovzduším nebo 
s hořlavým prachem (např. jemné piliny, mouka, cukry a obiloviny) je přísně zakázáno. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Vždy používejte osobní ochranné pomůcky. 

 Vždy používejte vhodné pracovní nástroje. 

 Při volbě místa instalace a připojování jednotky k hydraulickému systému a ke zdroji elektrické 
energie důsledně dodržujte platné předpisy. 

 Dbejte na to, aby bylo hodnocení ochrany jednotky proti průniku cizích těles (IP 55, typ 1) 
vhodné pro prostředí instalace. 

 

 

VAROVÁNÍ: 

 Ochrana vstupu: abyste zajistili třídu ochrany IP55 (typ 1), dbejte na to, aby byla jednotka 
správně uzavřena. 

 Před otevřením krytu svorkovnice se ujistěte, zda se v jednotce nenachází voda. 

 Dbejte na to, aby byly všechny nepoužité kabelové průchodky a otvory na kabely řádně 
utěsněny. 

 Dbejte na to, aby byl plastový kryt řádně uzavřen. 

 Nenechávejte svorkovnici bez krytu; nebezpečí poškození z důvodu znečištění 

 Dbejte na to, aby byl elektrický panel řádně uzavřen. 

Venkovní instalace sady pomocného čerpadla 

V případě instalace sady pomocného čerpadla venku zajistěte vhodný kryt (viz příklad na 
obrázku 6). Velikost krytu musí být taková, aby byla zajištěna ochrana sady pomocného čerpadla 
před sněhem, deštěm ani přímým slunečním světlem. 

 

Obrázek 6: Venkovní instalace sady pomocného čerpadla 
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4.1.2 Pokyny k mechanické instalaci 

 Šipky na tělese elektrického čerpadla označují směr průtoku a směr otáčení motoru 

 Standardní směr otáčení motoru je po směru hodinových ručiček (při pohledu na kryt 
ventilátoru) 

 Sadu pomocného čerpadla instalujte v dobře větrané místnosti, na všech stranách a vpředu 
ponechejte dostatek místa (nejméně 0,5 m) na údržbu, musí být také dostatečný prostor 
0,5 m nad nejvyšší částí sady pomocného čerpadla 

 Sadu pomocného čerpadla umístěte na plochý a pevný povrch a neupevňujte ji 

 Namontujte expanzní spoje a vhodné podpěry potrubí, tím chráníte tyto části před 
namáháním, viz obrázek 7. Hmotnost potrubí a tlakových nádob při naplnění vodou. Než 
soupravu spustíte, ujistěte se, že jste uzavřeli a utáhly všechny nepotřebné spojky. 

 

Obrázek 7: Mechanická instalace sady pomocného čerpadla 

4.2 Hydraulická instalace 

Obrázky 8 a 9 zachycují systém s jedním čerpadlem a systém s více čerpadly v tomto pořadí. 

 

Obrázek 8: Systém jednoho elektrického čerpadla 

 
  



cs - Překlad originálního návodu k používání 
 

17 

 

Obrázek 9: Systém s více čerpadly 
 

1. Elektrické čerpadlo e-SM s motorem 
2. Membránová tlaková nádoba 
3. Deskový rozváděč 

4. Dvoupolohový ventil 
5. Zpětný ventil 
6. Řízení nízké hladiny vody 

7. Tlakoměr 
8. Snímač tlaku 
9. Výpustný kohout 

4.2.1 Pokyny k hydraulické instalaci 

 Nainstalujte sadu pomocného čerpadla podle průtoku kapaliny v systému 

 Šipky na tělese elektrického čerpadla označují směr průtoku a směr otáčení 

 Při instalaci sacího výtahu namontujte patní zpětný ventil 

 Uzavírací ventil namontujte bezprostředně za sadu pomocného čerpadla 

 Jestliže není vedle sady pomocného čerpadla žádný ventil, namontujte vypouštěcí ventil k 
provádění testů 

 Potrubí připojené k sadě pomocného čerpadla musí být odpovídajícím způsobem 
dimenzováno (pokud možno v souladu s průměrem potrubí). Oba konce potrubí lze použít, 
ale nezapomeňte uzavřít nepoužívaný konec potrubí zátkou. 

 Velikost sacího potrubí a patního zpětného ventilu musí být taková, aby nedocházelo k 
nadměrné ztrátě zatížení a kavitaci, která by mohla být důsledkem 

Membránová tlaková nádoba 

Na výtlačné straně elektrického čerpadla se nachází membránová expanzní nádoba, která 
umožňuje zachovat tlak uvnitř potrubí, když soupravu pomocného čerpadla nepoužíváte. Při 
nulové potřebě membránová tlaková nádoba zastaví chod čerpadla a omezí velikost nádoby, 
která je nutná pro zásobování. 
Zvolte membránovou tlakovou nádobu vhodnou pro maximální pracovní tlak systému. 
Soupravy pomocného čerpadla s proměnnou rychlostí mohou pracovat s membránovými 
tlakovými nádobami menších rozměrů než běžné systémy. Membránová tlaková nádoba s 
kapacitou v litrech odpovídá přibližně 10 % průtoku jednoduchého elektrického čerpadla 
vyjádřeného v litrech za minutu. Potřebný objem vody může být rozdělen do několika nádob. 
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4.3 Elektrická instalace  

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Připojení ke zdroji elektrického napájení musí být provedeno elektrikářem splňujícím technické 
a odborné požadavky vyžadované platnými předpisy. 

Elektrické zapojení viz schéma elektrického zapojení v ovládacím panelu. 

4.3.1 Elektrické požadavky 

Místní směrnice mají přednost před konkrétními požadavky uvedenými níže. 

4.3.2 Kontrolní seznam pro elektrická připojení 

Zkontrolujte, zda jsou splněny následující požadavky: 

 Elektrické vedení je chráněno před vysokými teplotami, vibracemi a nárazy. 

 Proud a napětí v elektrické síti musí odpovídat datům na štítku ovládacího panelu, nebo v 
případě použití sady pomocného čerpadla bez ovládacího panelu datům na elektrickém 
čerpadle. 

 Zkontrolujte, zda je elektrický napájecí kabel dostatečně dimenzován na jmenovitý proud sady 
pomocného čerpadla a připojte ho k příslušným svorkám ovládacího panelu. Schéma 
zapojení a štítky na panelu poskytují potřebné informace ke správnému zapojení a 
požadovaným hodnotám potřebného příkonu. U sad pomocného čerpadla bez ovládacího 
panelu viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady Smart Pump. 

 Jestliže je součástí systému ovládací panel, připojte elektrický napájecí kabel: 
- Jednofázová verze ke svorkám L-N, PE ke svorce uzemnění 
- Třífázová verze ke svorkám L1, L2 a L3, PE ke svorce uzemnění 

 Všechny holé kabely musí být odpovídajícím způsobem chráněny 

 Zdroj napájení je vybaven: 
- Diferenciálním spínačem o vysoké citlivosti (30 mA) [proudový chránič RCD] vhodný pro 

poruchové zemní proudy pro DC nebo pulzující DC (doporučuje se RCD typu B). 
- Přepínačem izolátoru hlavního vedení se vzdáleností mezi kontakty o šířce alespoň 3 mm. 

4.3.3 Kontrolní seznam pro elektrický ovládací panel 

 OZNÁMENÍ: 
Standardní verze sady pomocného čerpadla je vybavena ovládacím panelem.  
Jestliže je sada pomocného čerpadla dodávána bez ovládacího panelu, instalujte ovládací panel 
kompatibilní s jmenovitými hodnotami elektrického čerpadla. 
Nevhodné kombinace nezaručují ochranu sady pomocného čerpadla. 

Zkontrolujte, zda jsou splněny následující požadavky: 

 Ovládací panel musí chránit elektrické čerpadlo před zkratem. Na ochranu elektrického 
čerpadla lze použít pomalou pojistku nebo jistič (doporučuje se model typu C). 

 Elektrické čerpadlo má integrovanou ochranu proti přetížení a tepelnou pojistku. Žádná další 
ochrana proti přetížení není zapotřebí. 

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Než začnete pracovat na pomocném čerpadle, ujistěte se, že sada pomocného čerpadla a 
ovládací panel jsou odpojené od napájení a nemohou se zapnout. 
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Uzemnění 

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Než začnete vytvářet další elektrická připojení, vždy nejprve připojte vnější ochranný vodič k 
zemnicí svorce. 

 Veškeré elektrické vybavení musí být uzemněno; to znamená sadu pomocného čerpadla a 
jeho vybavení. Zkontrolujte správné zapojení zemnicí svorky. 

 Zkontrolujte, zda je ochranný vodič (zemnicí) delší než fázové vodiče; v případě náhodného 
odpojení napájecího vodiče musí být ochranný vodič (zemnicí) poslední, který se od 
svorkovnice odpojí. 

 Připojení k uzemnění mějte co nejkratší. 

 Použijte kabel s několika žílami, abyste omezili elektrický šum. 

4.3.4 Typy vodičů a jejich značení 

U standardní verze s ovládacím panelem se sada pomocného čerpadla dodává s napájecími 
kabely elektrického čerpadla a s ovládacími kabely. Sada pomocného čerpadla bez ovládacího 
panelu se dodává s kabelem k připojení tlakového snímače, ale bez elektrického napájecího 
kabelu elektrického čerpadla. 
Je-li třeba vyměnit nebo přidat elektrický napájecí kabel elektrického čerpadla nebo ovládací 
kabely, viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady Smart Pump. 

 Všechny kabely musí splňovat všechny místní a národní standardy s ohledem na svůj průřez 
a okolní teplotu.  

 Používejte kabely s minimálním tepelným odporem +70°C (158°F)  

 Kabely se nesmí nikdy dostat do kontaktu s tělesem motoru, elektrickým čerpadlem a 
potrubím. 

 Vodiče připojené ke konektorům napájení a relé chybového signálu (NO, C) musí být od 
ostatních odděleny prostřednictvím zesílené izolace. 

Připojení napájení 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Na svorkovnici neprovádějte žádná zapojení elektrického čerpadla, aniž byste nejdříve odpojili 
elektrické napájení a počkali nejméně po dobu uvedenou v tabulce 1. 

 Standardní verze sady pomocného čerpadla se dodává s napájecími kabely motoru. Napájecí 
kabel motor v případě potřeby vyměňte za kabel s průřezem odpovídajícím maximálnímu 
příkonu elektrického motoru. 

Ovládací kabely 

Externí beznapěťové kontakty musí být vhodné pro spínání < 10 V DC. 

 OZNÁMENÍ: 

 Nainstalujte ovládací kabely odděleně od napájecích kabelů a kabelu relé chybového signálu.  

 Pokud jsou ovládací kabely nainstalovány paralelně s napájecím kabelem nebo s kabelem 
relé chybového signálu, musí být vzdálenost mezi kabely větší než 200 mm.  

 Napájecí kabely se nesmí křížit; pokud je to nezbytné, je povolen úhel křížení 90°. 

Připojení ovládacího panelu 

Viz schéma elektrického zapojení v ovládacím panelu. 

Připojení frekvenčního měniče 

Viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady Smart Pump. 
  



cs - Překlad originálního návodu k používání 
 

20 

4.3.5 Ochrana proti chodu nasucho 

Standardní ovládací panel může být u otevřených nádrží připojen k běžnému plováku, nebo 
může být připojen ke spínači při minimálním tlaku na straně sání (doporučená hodnota: 0,2-0,4 
bar). Po obnovení minimálního tlaku se elektrické čerpadlo spouští automaticky. Jestliže je 
ochrana proti chodu nasucho zbytečná, neodstraňujte můstkovou propojku na svorce v 
ovládacím panelu. Správný počet svorek je uveden ve schématu zapojení, které je uloženo v 
ovládacím panelu. 

 OZNÁMENÍ: 
Sada pomocného čerpadla se dodává s instalovanou můstkovou propojkou, a proto bez aktivní 
ochrany proti chodu nasucho. 

Volitelná elektronická ovládací souprava hladiny umožňuje provádět řízení s elektrickými 
sondami. 
Nainstalujte tři sondy dodávané v soupravě do sběrné nádrže a připojte je ke svorkám v 
ovládacím panelu. 
Správný počet svorek je uveden ve schématu propojení, které je uloženo v ovládacím panelu: 

 Sonda Max (A) určuje hladinu, při které musí být aktivována souprava pomocného čerpadla 
během plnění sběrné nádrže. 

 Sonda Min (B) určuje hladinu, při které se vypíná souprava pomocného čerpadla. 

 Sonda (C) musí být o hladinu níž než sonda Min (B). 
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5 Používání a provoz   
V případě současné platnosti dvou nebo více následujících podmínek: 

 vysoká teplota okolí, 

 vysoká teplota vody, 

 části pracovního cyklu vyžadující maximální výkon sady pomocného čerpadla,  

 trvalé podpětí v rozvodné síti, 
může dojít k ohrožení sady pomocného čerpadla a/nebo ke snížení výkonu, další informace si 
vyžádejte od společnosti Xylem nebo od autorizovaného distributora. 

5.1 Čekací časy 

 

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Kontakt s elektrickými součástmi může způsobit smrt, a to i po vypnutí sady pomocného 
čerpadla. 
Před jakýmkoliv zásahem do sady pomocného čerpadla je také nutné odpojit napětí ze sítě i další 
vstupní napětí, a to na minimální dobu uvedenou v tabulce 1. 
 

Tabulka 1: Čekací časy 

Model pohonu e-SM Minimální doby čekání [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Frekvenční měniče obsahují kondenzátory stejnosměrného meziobvodu, které mohou zůstat pod 
napětím, i když samotný frekvenční měnič napájen není. 
Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

 Odpojte zdroj napájení střídavým proudem 

 Odpojte všechny typy motorů s permanentními magnety: 

 Odpojte všechny vzdálené zdroje napájení stejnosměrného meziobvodu včetně záložních 
akumulátorů, jednotek UPS a přípojek stejnosměrného meziobvodu k ostatním frekvenčním 
měničům. 

 Před prováděním údržby nebo oprav počkejte, až zcela zmizí elektrický náboj; viz tabulku 1, 
kde naleznete doby čekání. 

5.2 Spouštění a vypínání 

Spouštění a vypínání elektrického čerpadla závisí na nastavení frekvenčního měniče v 
souvislosti s elektrickým čerpadlem, které je třeba řídit (tlak, hladina). 
Každý frekvenční měnič je připojen ke snímači. Frekvenční měniče sdílejí všechny informace a 
realizují spínání cyklů. 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

Před prováděním jakýchkoli úprav odpojte zdroj elektrického napájení. 

Nastavení viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady Smart Pump. 
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Obrázek 10 znázorňuje provozní křivky v případě dvou elektrických čerpadel v režimu úpravy 
tlaku. 

 Nádrž dodává vodu tak, aby splňovala požadavek koncového uživatele. 

 První elektrické čerpadlo se spustí, jakmile tlak klesne pod hodnotu PS; rychlost se upravuje 
tak, aby tlak zůstával konstantní i s nárůstem spotřeby. 

 Pokud spotřeba klesá, rychlost se snižuje na minimum; v tomto okamžiku se jedno z 
elektrických čerpadel vypne. 

 Jestliže spotřeba roste i nadále a elektrické čerpadlo dosáhne maxima otáček, zapne se 
druhé elektrické čerpadlo a otáčky se upravují tak, aby tlak zůstal konstantní. 

 Jestliže spotřeba nadále klesá, elektrické čerpadlo se zpomalí a poté se zastaví při dosažení 
hodnoty PS. 

 

Obrázek 10: Provozní režim 
 

H Výtlačný tlak Pmax Maximální tlak 

Q Průtok PS Hodnota nastavení tlaku 

5.2.1 Seřízení frekvenčního měniče 

1. Chcete-li změnit nastavení viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady 
Smart Pump. 

2. Tlačítka frekvenčního měniče použijte k nastavení nové hodnoty seřízení tlaku, vyberte dobu 
náběhu a doběhu, zkontrolujte nejnovější alarmy nebo vyvolejte všechna nastavení. 

3. Zkontrolujte, zda je nová vybraná hodnota v rozsahu hodnot specifikovaných na datovém 
štítku elektrického čerpadla. 

5.2.2 Napuštění tlaku do membránové tlakové nádoby 

1. Zkontrolujte, zda je membránová tlaková nádoba zcela vypuštěná. 
2. Napusťte do membránové tlakové nádoby tlak o hodnotě 0,6 násobku jmenovitého tlaku. 

5.2.3 Spuštění sady pomocného čerpadla 

1. Připojte přívod vody. 
2. Připojte zdroj napájení. 
3. Zkontrolujte hodnotu předběžného tlaku membránové tlakové nádoby. 
4. Otevřete ventily na přívodním potrubí elektrického čerpadla. 
5. Nasajte médium do sady pomocného čerpadla (viz návod k instalaci, provozu a údržbě 

elektrických čerpadel řady Smart Pump) a do sacího potrubí. 
6. Připojte elektrický zdroj k přepínači panelu a nastavte frekvenční měnič na ruční režim 

provozu. 
7. Spusťte první elektrické čerpadlo. 
8. Pomalu otevřete ventil výtlačného potrubí elektrického čerpadla a vypusťte vzduch. 
9. Výše uvedené činnosti zopakujte i u druhého elektrického čerpadla. 
10. Nastavte frekvenční měnič na automatický režim provozu. 

  



cs - Překlad originálního návodu k používání 
 

23 

Jak změnit nastavení 

S běžící sadou pomocného čerpadla se řiďte pokyny dále o tom, jak změnit nastavení v rámci 
maximálních mezí tlaku elektrických čerpadel nebo systému nebo čerpadel i systému: 
1. Dosáhněte požadované hodnoty tlaku. 
2. Nastavte novou hodnotu pomocí tlačítek na frekvenčním měniči; hodnota se automaticky 

mění také u druhého měniče. 
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6 Údržbu  

 

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Než začnete tuto jednotku používat, zkontrolujte, zda je odpojená a zda se elektrické čerpadlo 
ani ovládací panel nemohou restartovat, a to ani nezamýšleně. To platí i pro pomocný 
ovládací obvod elektrického čerpadla. 

 Před jakýmkoliv zásahem do jednotky je také nutné odpojit elektrické napájení ze sítě i další 
vstupní napětí, a to na minimální dobu uvedenou v odst. Čekací časy (kondenzátor vloženého 
obvodu se musí vybít prostřednictvím vestavěných vybíjecích rezistorů). 

1. Dbejte na to, aby byly chladicí ventilátor a větrací otvory zbaveny prachu. 
2. Ujistěte se, že je okolní teplota správná a v souladu s limity sady pomocného čerpadla. 
3. Veškeré úpravy sady pomocného čerpadla musí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci. 
4. Před prováděním jakýchkoliv prací se ujistěte, zda je sada pomocného čerpadla odpojena od 

zdroje napájení. 
5. Vždy dodržujte návod k elektrickému čerpadlu a motoru. 

6.1 Údržba ovládacího panelu a frekvenčních měničů 

Ovládací panel a frekvenční měniče nevyžadují údržbu. 

6.2 Údržba membránové tlakové nádoby 

 Viz návod k instalaci, provozu a údržbě membránové tlakové nádoby 

 Napuštěný předběžný tlak nádoby kontrolujte nejméně jednou ročně. 

Ovládání funkcí a parametrů 

V případě změn sady pomocného čerpadla: 
1. Ujistěte se, zda jsou všechny funkce a parametry správné. 
2. V případě potřeby funkce a parametry upravte. 
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7 Řešení problémů  
Bezpečnostní opatření 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Závady musí být napraveny technikem splňujícím technické a odborné požadavky 
vyžadované platnými předpisy. 

 Dodržujte bezpečnostní požadavky v kapitolách Používání a provoz a Údržba. 

 Pokud závadu nelze opravit nebo pokud není závada uvedena, kontaktujte společnost Xylem 
nebo autorizovaného prodejce. 

Frekvenční měnič ukládá poslední alarmy, ke kterým došlo. Viz návod k použití frekvenčního 
měniče, kde jsou uvedeny příslušné typy chyb a jak zkontrolovat poslední alarmy, které se 
vyskytly. 

7.1 Sada pomocného čerpadla je vypnutá 

Příčina Nápravné opatření 

Přerušené napájení Obnovte dodávku elektrické energie 

Hlavní spínač v poloze OFF Otočte spínačem do polohy ON 

7.2 Motor se nerozběhne 

Příčina Nápravné opatření 

Přerušené napájení Obnovte dodávku elektrické energie 

Byla aktivována tepelná ochrana 
motoru před přetížením 

Eliminujte závadu a resetujte spínač 

Vadný motor (cívka) Zkontrolujte a opravte nebo vyměňte motor 

7.3 Časté spouštění a zastavování 

Příčina Nápravné opatření 

Membránová tlaková nádoba je 
vadná 

Opravte nebo vyměňte membránovou tlakovou nádobu  

Nesprávný předběžný tlak 
membránové tlakové nádoby 

Nastavte nový předběžný tlak podle elektrického čerpadla a bodu nastavení  

Hodnota předběžného tlaku 
membránové tlakové nádoby je 
nulová 

Do membránové tlakové nádoby musí být znovu napuštěn předběžný tlak  

7.4 Otáčky elektrického čerpadla se zvyšují a snižují, aniž by se čerpadlo 
zastavilo a aniž by byla spotřebovávána voda (zařízení zavřené) 

Příčina Nápravné opatření 

Ztráta vody ve zpětném ventilu Zkontrolujte hydraulickou soustavu a ventil 

Membránová tlaková nádoba je 
poškozená nebo má nedostatečný 
objem  

Opravte nebo vyměňte membránovou tlakovou nádobu 
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7.5 Motor běží, ale není čerpána žádná voda 

Příčina Nápravné opatření 

Žádná voda na straně sání nebo 
uvnitř elektrického čerpadla 

1. Naplňte elektrické čerpadlo nebo sací potrubí 
2. Otevřete uzavírací ventil 

Vzduch uvnitř tlakového potrubí 
nebo elektrického čerpadla 

1. Odvětrejte elektrické čerpadlo 
2. Zkontrolujte přípoj sacího potrubí 

Ztráta tlaku na straně sání Zkontrolujte NPSH, a je-li to třeba, upravte systém 

Ucpaný zpětný ventil Vyčistěte ventil 

Ucpané potrubí Vyčistěte potrubí 

7.6 Ztráta vody z elektrického čerpadla 

Příčina Nápravné opatření 

Mechanické těsnění je 
opotřebované nebo poškozené 

Vyměňte mechanické těsnění 

Nevhodný mechanický tlak na 
elektrické čerpadlo 

Podepřete potrubí 

7.7 Přílišný hluk 

Příčina Nápravné opatření 

Vracení vody, pokud elektrické 
čerpadlo neběží 

Zkontrolujte zpětný ventil 

Kavitace Zkontrolujte sání 

Překážky otáčení elektrického 
čerpadla 

Zkontrolujte nevhodný mechanický tlak na elektrické čerpadlo  

7.8 Sada pomocného čerpadla negeneruje potřebný tlak 

Příčina Nápravné opatření 

Uzavírací ventily zavřené Otevřete ventily 

Vzduch v sacím potrubí  1. Odstraňte vzduch 
2. Naplňte elektrická čerpadla 

Nadměrné negativní sání Snižte negativní sání 

Nadměrná ztráta tlaku na straně 
sání 

Použijte větší průměr potrubí 

Vadný patní zpětný ventil Vyměňte patní zpětný ventil 

Nadměrná ztráta tlaku na straně 
výtlaku nebo ve ventilu 

Snižte ztrátu vody 
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7.9 Reakce systému elektrického napájení (pojistky) 

Příčina Nápravné opatření 

Zkrat 1. Zkontrolujte přívodní kabely 
2. Zkontrolujte frekvenční měnič 

7.10 Byla aktivována rozdílová ochrana 

Příčina Nápravné opatření 

Poškozený motor Vyměňte motor 

Napájecí kabel motoru je vadný 
nebo opotřebovaný 

Vyměňte kabel 

Rozdílový spínač neodpovídá 
specifikacím 

Vyměňte rozdílový spínač 

Rozdílový proud je příliš vysoký Obraťte se na kvalifikovaného technika, aby upravil elektrickou soustavu  

7.11 Elektrické čerpadlo běží maximálními otáčkami a nezastavuje 

Příčina Nápravné opatření 

Bod nastavení tlaku je pro daný 
systém nevhodný (hodnota je vyšší 
než tlak, který je elektrické čerpadlo 
schopno dodávat) 

Nastavte nový bod nastavení tlaku podle výkonu elektrického čerpadla  

Snímač není připojený nebo je 
poškozený 

Zkontrolujte hydraulické a elektrické připojení snímače 

7.12 Běží pouze jedno elektrické čerpadlo 

Příčina Nápravné opatření 

Elektrická čerpadla mají rozdílné 
nastavení 

1. Zkontrolujte nastavení frekvenčního měniče 
2. Zkontrolujte sériové zapojení dvou frekvenčních měničů  

7.13 Existuje spotřeba vody, ale elektrické čerpadlo se nespouští 

Příčina Nápravné opatření 

Bod nastavení je nastaven na nulu  1. Zkontrolujte nastavení frekvenčního měniče 
2. Nastavte správně nastavenou hodnotu 
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8 Technická data   
Tabulka 2: Technické údaje týkající se elektrického zapojení, prostředí a instalace, standardní verze sady 
pomocného čerpadla 

 Model sady pomocného čerpadla 

Elektrické napájení ovládacího panelu M2 T3 T4 

Vstup 

Vstupní frekvence [Hz] 50/60 ± 2 

Hlavní napájení LN L1 L2 L3 

Jmenovité vstupní napětí ovládacího panelu 
[V] 

230 ± 10 % 230 ± 10 % 400 ± 10 % 

Max. trvalý vstupní proud [A] Viz datový štítek ovládacího panelu 

Max. příkon ovládacího panelu [kW] Viz datový štítek ovládacího panelu 

Výstup 

Min-Max otáčky elektrického čerpadla 
[ot/min] 

800 až 3600 

Svodový proud invertoru [mA] < 3,5 

Pomocný vstup/výstup + napájení 15 V DC 
[mA] 

Imax < 40 

Relé chybového signálu  1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 
[A] 

1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Stavové relé motoru  - 1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Akustický tlak LpA [dB(A)] při [rpm] <62 @3000 
<66 @3600 

Třída ochrany IP 55, typ pouzdra 1 
Chraňte výrobek před přímým slunečním světlem a deštěm 

Teplota vody [°C]/[°F] 0÷80 / 32÷176 

Relativní vlhkost ve vztahu k provozní 
teplotě [°C]/[°F] 

RV 5 % ÷ 50 % při 40/104 
RV 5 % ÷ 90% při 20/68 

Relativní vlhkost při skladování 5 % ÷ 95 % relativní vlhkosti 

Skladovací teplota [°C]/[°F] -25÷65 / -13÷149 

Provozní teplota 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Nadmořská výška instalace n.h.m. [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Při vyšších nadmořských výškách může klesat výkon 

Max. provozní tlak [bar] 8, 10 nebo 16, podle typu elektrického čerpadla. Viz návod k instalaci, 
provozu a údržbě elektrického čerpadla řady Smart Pump.  

Minimální vstupní tlak [bar] Podle křivky NPSH s mezí nejméně 0,5 m u vody bez obsahu vzduchu 

Maximální vstupní tlak [bar] Ujistěte se, že vstupní tlak plus tlak uzavřené soustavy na výtlaku 
nepřekračuje maximální provozní tlak 

Všeobecné údaje elektrického čerpadla Viz návod k instalaci, provozu a údržbě elektrických čerpadel řady 
Smart Pump 

Membránová tlaková nádoba [bar] Viz standardní návod k instalaci, provozu a údržbě membránové 
tlakové nádoby. Instalované membránové tlakové nádoby mohou 

omezit teplotu a provozní tlak soupravy pomocného čerpadla 
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8.1 Rozměry a hmotnosti 

 Sada pomocného čerpadla: viz technický katalog nebo se obraťte na společnost Xylem nebo 
autorizovaného prodejce. 

 Elektrická čerpadla řady Smart Pump: viz návod k instalaci, provozu a údržbě. 

9 Prohlášení 
9.1 Prohlášení o shodě ES (Překlad) 

Společnost Xylem Service Italia S.r.l. s hlavním sídlem v Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 
Montecchio Maggiore VI - Itálie tímto prohlašuje, že výrobek: 

Čerpací jednotka s elektrickým čerpadlem s integrovaným pohonem s proměnlivými otáčkami 
(viz štítek na první straně) 

Splňuje příslušná ustanovení následujících evropských směrnic: 

 směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních (PŘÍLOHA II: Fyzická nebo právnická osoba 
pověřená sestavením technické dokumentace: Xylem Service Italia S.r.l.); 

a následujících technických norem: 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Ředitel pro techniku, výzkum a 
vývoj) 

 

rev.00  

9.2 Prohlášení o shodě EU (č. EMCD23) 

1. Model přístroje/výrobku:  
viz nálepka na první straně 

2. Název a adresa výrobce:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Itálie 

3. Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
4. Předmět prohlášení: 

Čerpací jednotka s elektrickým čerpadlem s integrovaným pohonem s proměnlivými otáčkami 
(viz štítek na první straně) 

5. Předmět výše uvedeného prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Evropské unie: 
Směrnice 2014/30/EU z 26. února 2014 (elektromagnetická kompatibilita) 

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo na jiné technické specifikace, na jejichž 
základě se shoda prohlašuje: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Notifikovaný subjekt: - 
8. Doplňující informace: 

Podepsán a v zastoupení: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Ředitel pro techniku, výzkum a 
vývoj) 

 

rev.00  

Lowara je ochranná známka společnosti Xylem Inc., nebo některé z jejích poboček. 
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