
 

 

 

 

 

Pompy te są zalecane do pompowania czystej lub lekko zabrudzonej wody. 

Muszą być używane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Przed instalacją i użyciem przeczytaj uważnie następujące instrukcje. Producent zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialności w razie wypadku lub uszkodzenia w wyniku zaniedbania lub nieprzestrzegania 
instrukcji opisanych w tej broszurze lub w warunkach odbiegających od podanych na tabliczce 
znamionowej. Odrzuca również wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem pompy wodnej. 

Podczas przechowywania nie należy układać na sobie obciążników ani innych pudełek. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przed wykonaniem kontroli lub jakiejkolwiek konserwacji należy wyczyścić system, odłączając 
napięcie, odłączyć pompę od gniazda, a następnie dobrze przepłukać pompę czystą wodą. 

Przed zainstalowaniem pompy wodnej upewnij się, że sieć zasilająca jest uziemiona i zgodna z 
przepisami. 

Nie nadają się do pompowania łatwopalnych cieczy ani do pracy w miejscach zagrożonych 
wybuchem. 

Unikać kontaktu zasilacza z pompowaną cieczą. Nie modyfikuj elementów pompy wodnej. 

Pompy wodnej nie wolno nigdy podnosić ani transportować za przewód zasilający lub wyłącznik 
pływakowy; musi być trzymany przez odpowiedni uchwyt. 

Nie używaj pompy w basenach, stawach ogrodowych itp., Gdy ludzie są w wodzie. 

 

WSTĘPNA INSPEKCJA 

Rozpakuj i sprawdź, czy jest w idealnym stanie. Sprawdź również, czy dane na tabliczce znamionowej 
odpowiadają wymaganym danym. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się 
natychmiast z dostawcą, określając rodzaj usterki. 

UWAGA: jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, nie używaj go. 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA 

Kabel zasilający musi mieć długość 10 m w zastosowaniach zewnętrznych (EN 60335-2-41) 

• Maksymalna temperatura płynu: 

[+40 ° C dla TOP MULTI, ZD, D, DC, TR] 

[+50 ° C (+90 ° C MAKS 3 ') dla RX, RX-GM] 

[+40 ° C (+90 ° C MAKS 3 ') dla TOP, TOP-LA, TOP-GM, TOP-FLOOR] 

• Maksymalna gęstość pompowanej cieczy: 1,1 kg / dm³. 

• pH cieczy: 5 ÷ 9. 

• Dopuszczalna zmiana napięcia: ± 5% (w przypadku napięcia jednofazowego 220 ÷ 240 V i napięcia 
trójfazowego 380 ÷ 415 V są to dopuszczalne wartości graniczne). 

• Indeks ochrony: IP X8. 



• Max. głębokość zanurzenia: 

[TOP MULTI 1, TOP1-2-3, TOP-GM, TOP-FLOOR, RX1-2-3, RX1-2-3 GM, ZD, D 1,5 m kablem 5 m] 

[TOP MULTI 1, TOP1-2-3, TOP1-2-3LA, TOP-GM, TOP-FLOOR 3 m kablem 10 m] 

[TOP4-5, RX, RX-GM, ZD, D, DC, TR 5 m kablem 10 m] 

[TOP MULTI, RX, RX-GM, DC, TR 10 m z kablem zasilającym o wystarczającej długości] 

• Minimalny poziom opróżniania: 

[2 mm dla TOP-FLOOR] [14 mm dla TOP1-2-3, TOP1-2-3LA, TOP-GM, RX1-2-3, RX1-2-3 GM] 

[15 mm dla D15, D30, D30-N, DC15, DC30, DC30-N] 

[17 mm dla D8-N, D10-N, D18-N, D20-N, DC8-N, DC10-N, DC18-N, DC20-N] 

[21 mm dla ZD] [23 mm dla D8-10-18-20, DC8-10-20] [25 mm dla TOP MULTI 1, RX4-5, RX4-5 GM] 

[30 mm dla TOP4-5, TOP4-5LA] [35 mm dla TOP MULTI, TOP MULTI-TECH] [85 mm dla TR 0,75-1,1] 

[95 mm dla TR 1,5-2,2] [52 mm dla TOP MULTI-EVO, TOP MULTI-EVOTECH] 

• Maksymalna średnica zasysanych cząstek stałych: 

[1,3 mm dla TOP MULTI 1, TOP MULTI] 

[2 mm dla TOP-FLOOR] 

[3 mm dla D30, DC30] 

[6 mm dla D18-20, DC20] 

[10 mm dla TOP, TOP-LA, TOP-GM, RX, RX-GM, ZD, D8, D8-N, D10, D10-N, D15, D18-N, D20-N, D30-N, DC8, 
DC8-N, DC10, DC10-N, DC15, DC18-N, DC20-N, DC30-N] 

 

INSTALACJA 

Instalacja może być dość złożoną operacją. 

Dlatego muszą być wykonywane przez kompetentnych i autoryzowanych instalatorów. 

UWAGA: podczas instalacji należy stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa wydanych 
przez właściwe władze i przez cały czas stosować zdrowy rozsądek. 

Nie należy lekceważyć ryzyka utonięcia, jeśli instalacja musi zostać wykonana w studni na określonej 
głębokości. 

Upewnij się, że w atmosferze nie ma toksycznych zrzutów ani szkodliwych gazów. Jeśli instalacja 
wymaga spawania, podejmij wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć wybuchu. Zawsze 
pamiętaj o niebezpieczeństwie zakażenia i podejmuj wszelkie środki ostrożności w zakresie higieny i 
zdrowia. Jeśli dno studni lub powierzchnia, na której spoczywa pompa, jest nierówna i istnieje 
możliwość gromadzenia się w niej kamieni, gruzu, błota itp., Należy ułożyć poziomą podstawę nośną. 

Rurociąg dostarczający może być sztywny lub elastyczny, o ile przekrój poprzeczny do przepływu 
płynu jest nie mniejszy niż przekrój wylotu tłoczącego pompy. Aby uniknąć przepływu wstecznego 
cieczy z kolektora wylotowego, zainstaluj zawór zwrotny za wylotem pompy. Jeśli pompa jest 
zainstalowana w studni, studnia musi mierzyć co najmniej [220x220x350 mm TOP MULTI 1, TOP-GM, 
TOP FLOOR] [240x240x350 mm RX1-2-3 GM] [300x300x500 mm RX4-5 GM] [350x350x350 mm TOP1-2-3, 
TOP1-2-3LA, RX1-2-3] [450x450x450 mm TOP4-5, TOP4-5LA, ZD] [500x500x500 mm TOP MULTI, RX4-5, D, 
DC, TR 0,75-1,1] [800 x 800 x 800 mm TR 1,5–2,2]. 

Poziom rozruchu i zatrzymania pompy można zmieniać, zwiększając lub zmniejszając swobodną 
długość pływaka. 

Aby silnik był prawidłowo chłodzony, poziom wody nie powinien spaść poniżej [180 mm ZD] [220 mm 
D, DC] [300 mm TR 0,75-1,1] [350 mm TR 1,5-2,2] 

 



POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

Są dostarczane gotowe do podłączenia. 

UWAGA: instalator jest odpowiedzialny za wykonanie połączeń zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w kraju instalacji. Przed podłączeniem upewnij się, że na zaciskach przewodów nie 
ma napięcia. Sprawdź, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają wartościom linii 
znamionowej. 

Podczas wykonywania połączeń upewnij się, że istnieje sprawny obwód uziemienia. Przewód 
uziemiający musi być dłuższy niż przewody pod napięciem. i musi być pierwszym przewodem 
podłączanym podczas ustawiania pompy, a ostatnim odłączanym podczas demontażu. 

W pompach trójfazowych silniki muszą być zewnętrznie chronione przez odpowiedni rozrusznik 
elektryczny zawierający ochronne urządzenie magnetyczno-termiczne (C Charakterystyki 
zadziałania IEC 60898-1), którego prąd zadziałania magnetycznego należy wybrać zgodnie z 
tabliczką znamionową pompy. 

Jeżeli pompa nie jest wyposażona w kabel zasilający i wtyczkę, sieć zasilająca powinna zawierać 
urządzenie odcinające z separacją styków zgodnie z kategorią napięcia III. 

Jeśli pompa jest wyposażona w przewód zasilający i wtyczkę, pompę należy ustawić tak, aby wtyczka 
była dostępna. 

Zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym resztkowym 
prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. 

W pompach jednofazowych silnik jest chroniony przed przeciążeniem przez urządzenie termiczne 
zainstalowane w uzwojeniu. Silniki trójfazowe muszą być chronione przez użytkownika. W przypadku 
silników trójfazowych kierunek obrotów może być odwrócony; w tym przypadku wydajność jest 
znacznie niższa niż wartości znamionowe. 

Prawidłowy kierunek obrotów można znaleźć, podnosząc pompę wodną za uchwyt: podczas 
uruchamiania wyczuwalna będzie reakcja zgodna z ruchem wskazówek zegara (w przeciwieństwie 
do strzałki). 

Aby odwrócić kierunek obrotu, po prostu odwróć dwie fazy. 

UWAGA: nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu pod obudową pompy w 
pobliżu nóżek podpierających, aby sprawdzić kierunek obrotu. Naprawa pompy przez personel 
nieupoważniony przez producenta spowoduje unieważnienie gwarancji i pociągnie za sobą pracę z 
potencjalnie niebezpiecznym sprzętem. 

UWAGA: wszelkie manipulacje mogą prowadzić do obniżenia wydajności i zagrożenia dla osób i / 
lub rzeczy. 

Tam, gdzie istnieje ryzyko zamarznięcia, opróżnij studnię lub wyjmij pompę i przechowuj ją w 
odpowiednim miejscu. 

 

KONTROLE OKRESOWE 

Przed podjęciem jakichkolwiek działań upewnij się, że pompa jest odłączona od źródła zasilania i że 
nie ma możliwości przypadkowych połączeń. 

Zaleca się okresowe sprawdzanie następujących elementów: Stan kabli i przelotek, szczególnie w ich 
punktach mocowania. Wirnik nie może być nadmiernie zużyty, w przeciwnym razie wydajność 
zostanie zmniejszona; skonsultuj się ze sprzedawcą Pedrollo w celu wymiany. Sprawdź, czy obszar 
ssania jest czysty. 

Zastosowanie pompy w twardej lub bardzo piaszczystej wodzie może skrócić żywotność 
uszczelnienia mechanicznego. 

UWAGA: utrata jakiegokolwiek smaru zawartego w pompie nie spowoduje zanieczyszczenia 
pompowanej cieczy. 

UWAGA: pompy nie są przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których 
niepełnosprawność fizyczna, sensoryczna lub umysłowa lub ich brak doświadczenia i wiedzy 



uniemożliwia im bezpieczne korzystanie z urządzenia bez nadzoru i instrukcji. Trzymaj pompy z 
dala od dzieci. Muszą być używane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Niniejszym oświadczamy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że dany produkt jest 
zgodny z następującymi dyrektywami wspólnotowymi, w tym z najnowszymi poprawkami, 
oraz z powiązanym z nimi ustawodawstwem krajowym: 

2006/42 / UE, 2014/35 / UE, 2014/30 / UE, 2009/125 / UE, 547/2012 / UE, 2011/65 / UE 

 

 

 

 

 


