
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE  

CSNAVOD_DAB.FX_03/2020      IVAR SK, spol. s r.o., Turá Lúka 241, 907 03 Myjava 3        www.ivarsk.sk     1 

1) Výrobok: Ponorné kalové čerpadlá

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

3) Upozornenie:

• Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momentne
a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru
pri výrobkoch uvedených v tomto návode.

• Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny
alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.

• Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti
dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.

• Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva
prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a
uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.

• Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ  
sa riadi zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadech.  

Tento symbol označuje, že s výrobkom nemá byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. 
Výrobok by mal byť predaný na zberné miesto, určené pre takéto elektrické zariadenia. 
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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 NOSTNÉ IN�TRUKCIE 

 VYSVETLIVKY 

V tomto dokumente sú pou�ité nasledujúce symboly: 
 

 

 

Situácia v�eobecného nebezpe enstva 
Nere�pektovanie nariadení, ktoré ho sprevádzajú, mô�e spôsobi  �kody na oso-bách a veciach. 

 

 

Nebezpe ie úrazu elektrickým-prúdom.  
Nere�pektovanie predpi-sov, ktoré nasledujú mô�e vyvola  vá�ne riziko pre integritu osôb. 

 

 

Poznámky 
 

 

 
Tieto pokyny sa musia re�pektovat� pri erpadlách v nevýbu�nom prevedení. 

 
2.  V�EOBECNÝ POPIS 

Táto príru ka obsahuje návod na in�taláciu, innos  a údr�bu ponorných erpadiel série FX RANGE. erpadlá sú vybavené elektrickými 
motormi s výkonom v rozmedzí  0.75 � 11 kW.  

erpadlá série FX RANGE sú navrhnuté a vhodné na erpanie domových, priemyselných kalov a  odpadových vôd, kompaktibilných s 
materiálmi a kon�trukciou erpadiel. 

erpadlá mô�u by  in�talované na systéme s automatickou spojkou alebo vo ne stojace na spodku nádr�e. 
 
Návod obsahuje taktie� �pecifické in�trukcie pre erpadlá vnevýbu�nom prevedení. 
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 FEKA FXV FEKA FXC GRINDER FX DRENAG FX 
Názov Ponorné kalové 

erpadlá 
s jednolopatkovým 
obe�ným kolesom 
s vo ným priechodom 
ne istôt 

Ponorné kalové 
erpadlá s vírovým 

obe�ným kolesom 
a kotú om proti 
zaseknutiu 

Ponorné kalové 
erpadlá s vírovým 

obe�ným kolesom a s 
rezákom umiestneným 
na saní 

Ponorné kalové 
erpadlá s vírovým 

obe�ným kolesom 
a rezacím kotú om 
z gumy odolnej vo i 
abrázii 

 

 
Obr.1a  

Obr.1b 
 

Obr.1c 

 
Obr.1d 

Vo ný priechod astíc 50mm (FEKA FXV 20) 
65mm (FEKA FXV 25) 50mm - 10 mm 

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

istá voda X X  X 
Spodná voda X X  X 
Da� ová voda X X   

istá voda s obsahom 
piesku X X  X 

�edá odpadová voda 
bez rozmerných tuhých 
astíc alebo dlhých 

vláken  

X X X  

�edá odpadová voda 
s obsahom men�ích 
tuhých astíc, bez 
dlhých vláken 

X X X  

Neupravená ierna 
odpadová voda (s 
obsahom tuhých astíc 
a dlhých vláken) 

X  X  

 
 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Pozrie  sa do príru ky s návodom a na �títok s údajmi na overenie nasledujúcich technických údajov: 
- Elektrické napájanie. 
- Kon�truk né charakteristiky. 
- Hydraulické výkony.. 
- Prevádzkové podmienky a. 
- erpané Kvapaliny. 
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Poz. Popis 

Obr. 1 Typový �títok 

1 Názov erpadla 
2 Sériové íslo  
3 Kód modelu 
4 Hmotnost' (s 10 m káblom)  
5 Maximálna teplota erpanej kvapaliny 
6 Výkon 
7 Výtla ná vý�ka 
8 Maximálna dopravná vý�ka 
9 Min. výtla ná vý�ka 
10 Nominálny výkon na hriadeli 
11 Menovitý príkon 
12 Trieda krytia pod a IEC 
13 Trieda izolácie 
14 Menovité napätie 
15 Menovitý prúd 
16 Frekvencia/Kmito et 
17 Kapacita kondenzátora (neaplikovate má) 21 Krajina výroby  
18 Po et fáz 22 Maximálna in�tala ná h bka  
19 Menovité otá ky 23 Ozna enie Ex /Zna ky kvality  
20 Prevádzková hladina 24 Zna ka CE  

 

2.1 Ná rtok výrobku 

 
 
Obr. 2 erpadlo FX RANGE 
 
 

2.2 Prevádzkové podmienky 

erpadlá FX RANGE sú vhodné pre nepretr�itú prevádzku, v priebehu ktorej sú stále ponorené v erpanom médiu. Motor erpadiel FX 
RANGE mô�e by  po as ich innosti krátky as (10 minút) NEPONORENÝ.  
 

Hodnota pH: 6.5-12 (Pozor: Pole, ktoré obsahuje iba hodnotu pH, nie je pre definovanie agresivity pre erpávanej kvapaliny 
posta ujúce). 
 

Prevádzková teplota kvapaliny: 0 °C a� +40 °C. 
Pre krat�ie obdobie je povolená teplota do 60 °C (len verzie bez nevýbu�ného prevedenia). 

 
erpadlá pre prostredie s nebezpe enstvom výbuchu nesmú ma  teplotu erpanej kvapaliny vy��iu ako +40 °C. 

Vonkaj�ia teplota 
Okolitá teplota erpadiel bez nevýbu�ného prevedenia mô�e na krátku dobu prekro i  40 °C. 

 

Pri erpadlách v prostredí s nebezpe enstvom výbuchu, musí by  okolitá teplota na in�tala nej strane v rozsahu od 
0°C + 40 °C. 

 

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

Odporú ané rýchlosti prúdenia: 
� vo vertikálnych potrubiach: 1.0 m/s 

Poz. Popis Materiál 
1 Zdvíhacia konzola GJL200 
2 Typový �títok Oce  AISI 304 
3 Skrutky na mazanie OT58 NICKEL 
4 Výtla ná príruba GJL200 
5 Napájací kábel H07RN8-F 
6 Teleso erpadla GJL200 
7 Podporné nohy GJL200 
8 Oporný kotú  PP 
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� v horizontálnych potrubiach: 0.7 m/s 
Prevádzkový re�im 
Max. 20 zapnutí za hodinu. 
 

PRE AL�IE OBMEDZENIA PRE OBLAS  INNOSTI SA ODKAZUJE NA IDENTIFIKA NÝ �TÍTOK. 
 

3.  DODÁVKA A MANIPULÁCIA 

3.1 Preprava 

 

Pred zdvihnutím erpadla skontrolova , aby náradia a zariadenia pou�ívané na premiest ovanie, zdvíhanie a 
spú� anie do �achty boli adekvátne k zdvíhanej hmotnosti, výkonné a vyhovujúce platným nariadeniam zákona o 
bezpe nosti (bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci). 

Hmotnos  erpadla je deklarovaná na identifika nom �títku erpadla a na etikete obalu. 
 

 

erpadlo v�dy zdvíhajte za jeho zdvíhaciu konzolu alebo pomocou vysokozdvi�ného vozíka, ak je upevnené na 
palete. erpadlo nikdy nedvíhajte za kábel motora, ani za hadicu/rúru. 
 

 

3.2 Uskladnenie 

Pri dlhodobom uskladnení musí by  erpadlo chránené pred vlhkos ou a teplom. 
Teplota pri skladovaní: -30 °C a� +60 °C. 
 

Ak sa erpadlo pou�ívalo, pred jeho uskladnením vyme te olej.  
Po dlh�ej dobe skladovania a pred uvedením do prevádzky vykonajte kontrolu erpadla. Presved te sa, i sa obe�né koleso vo ne otá a. 

 
 

Obe�né koleso mô�e ma  rezné hrany � nasadi  si ochranné rukavice. 

Ak je uskladnené mimo uvedených limitov, tak venova  zvlá�tnu pozornos  stavu mechanickej upchávky, tesneniam O-ring, oleju a 
prechodke kábla. 
 

4.  INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV S OZNA ENÍM EX 

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

EPT 16 ATEX 2440 X 
0477:  Identifika ný kód orgánu, ktorý vykonáva overenie miesta výroby. 

Protivýbu�né zariadenie ur ené na pou�itie v potenciálne výbu�nej atmosfére. 
 

II: skupina.  Identifikuje elektrické zariadenie na pou�itie v prostredí, ktoré je odli�né od bane, s mo�nou prítomnos ou grisú 
(výbu�ného plynu). 

2: kategória. Elektircké erpadlo ur ené na pou�itie v prostredí, v ktorom je pravdepodobné, �e je prítomná výbu�ná atmosféra 
vytvorená zmesou vzduchu a plynu, pary alebo hmly alebo zmesou vzduchu a prachu. 

G: plyn.  Elektrické erpadlo je chránené v prostredí s hor avým plynom, parou alebo hmlou. 
EX: Protivýbu�né zariadenie ur ené na pou�itie v potenciálne výbu�nej atmosfére. 
db: Elektrické kon�trukcie pre potenciálne výbu�nú atmosféru � Ochrana proti výbuchu � pevný uzáver �d�. 
h: Neelektrické kon�trukcie pre potenciálne výbu�nú atmosféru � Ochrana ponorením do kvapaliny �h�. 
IIB:  Charakteristika plynu ur eného pre zariadenie; 
T4: Kore�ponduje 135°C, a je to maximálna povrchová teplota, ku ktorej sa mô�e priblí�i  elektrické erpadlo pri 

bezpe nej innosti. 
X Písmeno "X" v ísle osved enia udáva, �e zariadenie podlieha �peciálnym podmienkam pre bezpe né pou�itie. 

Podmienky sú uvedené v osved ení a v návode na in�taláciu a pou�itie. 
Gb             Úrove  ochrany spotrebi ov, spotrebi e pre atmosfére s výbu�ným plynom s úrov ou ochrany �HIGH�. 
 

Ozna enie pre protivýbu�né varianty pod a schémy IECEx 
Ozna enie:  CE xxxx  Ex db IIB T4 Gb IECEx EUT 16.0003X 
Ex Oblastná klasifikácia zóny pod a AS 2430.1. 
db  Protipo�iarna ochrana v zmysle IEC 60079-1:2014. 
IIB  Vhodné na pou�itie vo výbu�nej atmosfére (nie v bani). 
  Klasifikácia plynov, pozri IEC 60079-0:2004, Príloha A. Skupina II plyny B zah a skupinu plyny A. 
T4  Maximálna povrchová teplota je  135 °C pod a IEC 60079-0:2006. 
X Písmeno "X" v ísle osved enia udáva, �e zariadenie podlieha �peciálnym podmienkam pre bezpe né pou�itie. Podmienky sú 

uvedené v osved ení a v návode na in�taláciu a pou�itie. 
Gb  Úrove  ochrany zariadenia. 
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5.  IN�TALÁCIA 

 

Kon�trukcia vaní, nádr�í alebo �ácht, ktoré sú ur ené na �hostenie� elektrického erpadla a jeho poloha vzh adom na hladinu 
kanaliza nej siete sú podriadené normám a legislatívnym predpisom, ktoré musia by  re�pektované. 

 

Spôsoby in�talácie 
erpadlá FX RANGE sú ur ené na dva typy in�talácie 

� Vo ne stojaca ponorná in�talácia na kruhovom podstavci. (Obr.3) 
� ponorná in�talácia na automatickej spojke. Systém automatickej spojky u ah uje vykonávanie zásahov v rámci údr�by a servisu: 
erpadlo je mo�né z nádr�e jednoduchým spôsobom vytiahnu . (Obr.4) 

 

 
Pred in�taláciou overi , aby dno nádr�e bolo rovné a rovnorodé. 

 

Uisti  sa o tom, aby �achta, va a alebo nádr� boli dostato ne priestranné a aby obsahovali mno�stvo vody, 
dostato né na garantovanie správnej innosti elektrického erpadla pri obmedzenom po te spú� aní/hodinu. 

 

V prípade mobilných in�talácií odporú ame pou�i  súpravu oporného kotú a (Obr. 1), aby sa erpadlo ú inkom 
nasávania po as innosti nezaborilo do pôdy. Pokia  je to mo�né, v�dy pripravte pevnú základovú dosku. 

 
5.1 Plavákové spína e 

Automatické erpadlá FX RANGE vo verzii MA (Obr.5) 
Automatické jednofázové erpadlá radu FX RANGE vo verzii MA sa dodávajú spolu s nastavite ným plavákovým spína om.  
To umo� uje samo inné zapínanie alebo vypínanie erpadla v závislosti od hladiny média vo vnútri nádr�e.  

 

Ubezpe te sa, i sa plavákový spína  v nádr�i vo ne a bez preká�ok pohybuje. Plavákový spína  nastavte tak, aby sa erpadlo 
vyplo e�te pred dosiahnutím minimálnej hladiny erpania. S odkrytým motorom mô�e erpadlo pracova  iba krátky as 
(10minút).  
 

Neautomatické erpadlá FX RANGE vo verzii MNA a TNA (Obr.6) 
Neautomatické erpadlá radu FX RANGE vo verzii MNA a TNA musia by  vybavené ovládacím panelom, ktorý je vhodným spôsobom 
prepojený s plavákovými spína mi, prípadne s iným systémom monitorovania hladiny.  
Úrove  vypnutia: Úrove  vypnutia alebo plavákový spína  musia by  umiestnené tak, aby sa erpadlo vyplo (alebo v prípade 
viacnásobných in�talácií aby sa erpadlá vypli) e�te pred dosiahnutím minimálnej hladiny erpania.  
Úrove  hladiny zopnutia:V nádr�i vybavenou jedným erpadlom,nastavte  úrove  hladiny zopnutia tak,aby sa erpadlo spustilo do chodu 
v momemte, ke  sa dosiahne po�adovaná úrove  hladiny.; av�ak erpadlo sa musí v�dy zapnú  predtým, ako hladina kvapaliny 
dosiahne spodné vstupné potrubie do nádr�e. 
Úrove  hladiny zopnutia  s 2  erpadlami: Pri nádr�iach s dvomi erpadlami zapínací hladinový spína  pre 2 erpadlá, musí erpadlo 
zapnú  predtým, ako hladina kvapaliny dosiahne spodné vstupné potrubie do nádr�e azapínací hladinový spína  pre erpadlo 1 musí 
zapnú  toto erpadlo skôr. 
 
Spína  alarmu vysokej hladiny, pokia  je in�talovaný, musí by  v�dy pripojený o 10 cm vy��ie ne� spú� ací spína  hladiny, ale 
výstraha musí by  v�dy daná predtým, ne� hladina kvapaliny dosiahne dno vstupného potrubia do �achty. 
 

 

Pokia  ide o al�ie informácie o rozvádza och a súvisiace pou�ívanie hladinových spína ov, kontaktova  DAB 
pumps. 

 

 
Spína e alebo senzory v potenciálne výbu�nom prostredí musia by  certifikované na takéto pou�itie.  

 
5.2 In�talácia príslu�enstva 

Pozri obrázky 3a, 4, 4a 
 

6.  ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE 

 

Rozvádza  a príslu�né elektrické zariadenia, ak sú predpokladané, musia by  typu, ktorý vyhovuje platným bezpe nostným 
normám. Nástroje a komponenty rozvádza a musia ma  kapacitu a kvalitu vhodnú na to, aby dlhodobo zná�ali spo ahlivú 
prevádzku. 

 

V prostredí, ktoré je potenciálne výbu�né, elektrické zapojenie a rozvádza  musia by  vybavené protiexplozívnou 
ochranou.  
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Pred pristúpením k elektrickému zapojeniu odstráni  prúd a uisti  sa o tom, aby nemohol by  opätovne omylom 
zapojený. Pristúpi  k zapojeniu uzem ovacieho vodi a pred zapojením vodi ov elektrického vedenia. V prípade 
odstránenia alebo demontá�e elektrického erpadla musí by  uzem ovací kábel odstránený ako posledný. 
Je na zodpovednos  in�talátora, aby sa uistil o tom, aby bolo uzem ovacie zariadenie ú inné a realizované pri 
re�pektovaní platných noriem. 

 

Pre protivýbu�né erpadlá musí by  elektrické zapojenie a ekvipotenciálne zapojenie urobené pod a normy EN 
60079-14.  

 

Pred in�taláciou a prvým spustením erpadla poh adom skontrolujte stav kábla, aby sa zabránilo prípadným 
skratom. 

 

Ak je po�kodený napájací kábel, tak musí by  vymenený v centre technickej podpory výrobcu alebo inou 
kvalifikovanou osobou. 

 

Pri erpadlách v nevýbu�nom prevedení sa ubezpe te, �e je externé uzemnenie pripojené kvonkaj�ej uzem ovacej 
svorke na erpadle pomocou zabezpe ovacej káblovej spony.  
Prierez uzem ovacieho vodi a musí by  aspo  4 mm2, �lto-zelený. 

 

Uistite sa, i je uzemnenie chránené proti korózii.Skontrolujte správne zapojenie v�etkých ochrán.Plavákové spína e pou�ité 
v potenciálne výbu�nom prostredí musia by  pre toto pou�itie schválené.  

 
Nastavte isti  ochrany motora pre menovitý prúd erpadla. Menovitý prúd je uvedený na typovom �títku erpadla. 

Hodnoty napájacieho napätia a frekvencia sú uvedené na typovom �títku erpadla. Napä ová tolerancia musí by  v rámci - 10 %/+ 10 % 
menovitého napätia. Uistite sa, �e motor je vhodný pre zdroj napájania dostupný na mieste in�talácie. 
V�etky erpadlá sú dodávané s 10 m káblom a s jedným vo ným koncom kábla.  
Pre vä �ie d �ky kontaktova  technický servis DAB pumps. 
Zapojenie ochranných systémov erpadla, ako sú tepelné ochrany a senzor vlhkosti oleja sú na staros  u�ívate a, ktorý musí pou�i  
rozvádza  s vhodnými charakteristikami. 
 

6.1 Schéma zapojenia 

Pozri Obr.15 a Obr. 15 
 

6.2 Tepelný spína  

V�etky erpadlá FX RANGE majú vo vinutí statora zakomponovanú tepelnú ochranu (pozri schémy káblovania, kontakty k1 k2) Pozri 
odsek 6.1. Tepelné spína e sú vlo�ené dovnútra vinutí motora a zasiahnu otvorením sa s preru�ením obvodu pri dosiahnutí nadmernej 
teploty vo vinutiach (cca. 150 °C). 
 

 

erpadlo bez protivýbu�nej ochrany 
Na správnu innos  musí by  tepelný spína  zapojený na zariadenie preru�enia napájacieho obvodu elektrického erpadla. 
Pri vychladnutí elektrického erpadla po obnovení obvodu tepelného spína a, mô�e zariadenie opätovne automaticky spusti  
erpadlo.  

erpadlá v nevýbu�nom prevedení 

 

Zariadenie preru�enia napájacieho obvodu erpadla s protivýbu�nou ochranou nesmie opätovne automaticky 
spusti  erpadlo. V potenciálne výbu�nom prostredí sa tým zabezpe uje ochrana pred privysokou teplotou.  

 
 

7.  UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

 

Pred za atím práce na erpadle overi , aby bol vypnutý hlavný vypína .  
Je potrebné zabezpe i , aby napájacie napätie nemohlo by  náhodne zapnuté. 
Skontrolujte správne zapojenie v�etkých ochrán. 

erpadlo nesmie be�a  bez kvapaliny. 
 

 
erpadlo nesmie by  spustené, ak je atmosféra vnádr�i potenciálne výbu�ná. 

 

 

Pred spustením erpadla overi , aby bolo adekvátne zapojené na erpacie zariadenie, aby sa vyhlo 
nekontrolovanému úniku kvapaliny.  

 

 

Po pripojení erpadla k zdroju napájacieho napätia nevkladajte do sacieho ani do výtla ného hrdla erpadla ruky ani 
�iadne nástroje.  
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7.1 V�eobecný postup spustenia 

Tento postup platí pre nové in�talácie, rovnako ako po servisnej prehliadke ak sa zapnutie erpadla vykoná po umiestnení erpadla do 
nádr�e. 
 

- Po dlhých obdobiach uskladnenia overi  stav oleja v olejovej komore. Pozri aj odsek 8.1 Riadna údr�ba. 
- Skontrolujte, i sú systém, skrutky, tesnenia, potrubie a ventily at . v správnom stave. 
- Do systému namontujte erpadlo. 
- Zapnite zdroj napätia. 
- Skontrolujte funk nost' v�etkých monitorovacích jednotiek, pokia  sú pou�ité. 
- Skontrolova  nastavenie plavákových spína ov alebo hladinových senzorov. 
- Overi , aby sa mohlo obe�né koleso vo ne otá a , krátkym spustením motora. 
- Skontrolujte smer rotácie. Vi  as  7.2 Smer otá ania. 
- Otvorte uzatváracie ventily, pokia  sú pou�ité. 
- Skontrolujte, i sa hladina média nachádza nad motorom erpadla.  
- Spustite erpadlo, nechajte ho krátko be�a  a skontrolujte, i hladina kvapaliny klesá. 
- Skontrolujte, i je vypú� ací tlak a vstupný prúd normálny. Ak nie, vnútri erpadla mô�e by  zadr�aný vzduch. (Vi  as  5 

IN�TALÁCIA) 
 

 
 

V prípade nezvy ajného hluku alebo vibrácií v erpadle, inej poruchy erpadla alebo poruchy napájacieho zdroja i 
prívodu vody erpadlo okam�ite zastavte. Nepokú�ajte sa re�tartova  erpadlo, kým sa nezistila a neodstránila 
prí ina poruchy. 

 

Po tý�dni prevádzky alebo po výmene tesnenia hriade a skontrolujte stav oleja v komore. Pri erpadlách bez senzora sa to vykonáva 
odobratím vzorky oleja. Postup si pozrite v asti 8. Údr�ba a servis.V�dy ke  bolo erpadlo vytiahnuté z nádr�e, prejdite postup znova 
pri uvedení do prevádzky. 
 

7.2 Smer otá ania (v prípade trojfázových erpadiel) 

 

Pre overenie smeru otá ania sa mô�e erpadlo spusti  na ve mi krátku dobu, bez toho, aby bolo ponorené. 

 

Pred spustením erpadla skontrolujte smer rotácie.Správny smer otá ania ukazuje �ípka na plá�ti motora. Pri poh ade zhora je správny 
smer otá ania v smere hodinových ru i iek. 
Kontrola smeru otá ania 
Smer rotácie sa musí kontrolova  nasledujúcim spôsobom zaka�dým, ke  sa erpadlo pripojí do novej in�talácie. 
Postup 

1. Nechajte erpadlo zavesené na zdvíhacom zariadení, napr. na zdviháku pou�ívanom pre spustenie erpadla do nádr�e. 
2. Spustite a zastavte erpadlo po as pozorovania pohybu (trhania) erpadla. Ak je pripojené správne, erpadlo sa bude otá a  v 

smere hod. ru i iek, t.j. trhnutie bude proti smeru hod. ru i iek. Vi  obr. 7. Ak je smer otá ania nesprávny, vyme te medzi 
sebou ubovo né dve fázy v kábli zdroja napájania.  

 
8.  ÚDR�BA A SERVIS 

 

Zásah riadnej údr�by, obmedzenej na kontrolu, istenie alebo výmenu limitovaných astí, mô�e by  vykonaný len skúseným 
a kvalifikovaným personálom, vybaveným vhodnými zariadeniami a náradím, ktorý pozná normy vo veci bezpe nosti na 
pracovisku (bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci) a ktorý si pozorne pre ítal obsah tejto príru ky ako aj v�etku al�iu 
dokumentáciu prilo�enú k výrobku. 
 

Mimoriadna údr�ba alebo oprava musí by  zverená autorizovanému centru technickej podpory Dab Pumps. 
 

 

Pred za atím akéhoko vek zásahu na systéme alebo vyh adávaním porúch uisti  sa o tom, aby bol hlavný vypína  
vypnutý a aby nemohlo by  elektrické napájanie náhodne obnovené. Overi , aby v�etky ochranné systémy boli 
správne zapojené. A aby v�etky rotujúce asti boli zastavené. 

 

 

Údr�bárske práce na erpadlách s nevýbu�ným prevedením musí vykona  DAB pumps alebo servisná opravov a s 
oprávnením spol. DAB pumps. 
V�etko to, o sa nevz ahuje na hydraulické komponenty, ako je teleso erpadla, obe�né koleso a mechanické 
tesnenie. 

 

 
Výmena kábla musí by  uskuto nená výlu ne centrom technickej podpory výrobcu alebo kvalifikovanou osobou. 

 

 

erpadlo smie by  pou�ité na erpanie kvapalín: �kodlivých pre zdravie, kontaminovaných alebo toxických. Urobi  
v�etky opatrenia vo veci bezpe nosti a ochrany zdravia pred uskuto nením údr�by alebo opravy.  
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Na opravy pou�íva  výlu ne originálne náhradné diely. 
Zvoli  náhradné diely na objednanie s nahliadnutím do rozlo�ených výkresov k dipozícii na webovej stránke DAB Pumps alebo zo 
softvéru na vo bu -  DNA � virtuálneho asistenta. 
Výrobca odmieta akúko vek zodpovednos  za �kody na osobách, zvieratách alebo veciach, spôsobené zásahmi údr�by uskuto nenými 
neoprávnenými osobami alebo s neoriginálnymi materiálmi. 
Pri po�iadavke náhradných dielov je potrebné uvies : 
1. model elektrického erpadla 
2. výrobné íslo a rok výroby 
3. referen né íslo alebo názov dielu 
4. mno�stvo po�adovaného dielu. 
 

8.1 Riadna údr�ba 

erpadlá be�iace v normálnej prevádzke by mali by  skontrolované po ka�dých 3000 prevádzkových hodinách alebo minimálne raz 
ro ne. Ak je erpaná kvapalina ve mi zakalená alebo obsahuje piesok, kontrolujte erpadlo v krat�ích intervaloch. 
 

Skontrolujte nasledovné body: 
 Spotreba el. energie 

Vi  typový �títok erpadla. 
 Hladina a stav oleja 

Ke  je erpadlo nové alebo bolo vymenené tesnenie hriade a, skontrolujte hladinu oleja a obsah vody po jednom tý�dni prevádzky. Ak je 
v olejovej komore viac ako 20 % kvapaliny (vody), ukazuje to na chybnú hriade ovú upchávku. Olej by sa mal meni  po ka�dých 3000 
prevádzkových hodinách alebo raz ro ne. 
 Káblová priechodka 

Uistite sa, �e je káblová priechodka vodotesná (vizuálna kontrola) a �e kábel nie je ostro ohnutý a/alebo strhaný. 
 asti erpadla 

Skontrolujte obe�né koleso, kryt erpadla atd. kvôli mo�nému opotrebovaniu. Chybné sú asti vyme te. 
 Gu ô kové lo�iská 

Skontrolujte, i prevádzka hriade a nie je hlu ná alebo a�ká (hriade  otá ajte manuálne). Prípadné chybné gu ô kové lo�iská 
vyme te.V prípade chybných gu ô kových lo�ísk alebo slabej funkcie motora sa zvy ajne vy�aduje generálna oprava. Táto práca musí 
by  vykonaná autorizovaným servisom DAB Pumps. 
Pou�ité guli kové lo�iská sú tienené a mazané �peciálnym mazivom pre vysoké teploty (od -40°C do 150°C). 
 

 
Chybné lo�iská zni�ujú bezpe nos  pred výbuchom. 

 O-krú�ky a podobné sú asti 
Po as servisu/výmeny musí by  zaistené, �e drá�ky pre O-krú�ky, rovnako ako tesniace plochy boli o istené pred namontovaním 
nových sú astí. 
 

 

Pou�ité gumené diely sa nesmú opätovne pou�i . 

 

 Výmena oleja (Obr.8) 
Nápl  olejovej komory vymie ajte v�dy po 3000 prevádzkových hodinách alebo jedenkrát za rok pod a ni��ie uvedených pokynov.  
Ak bola vymenená hriade ová upchávka, musí sa vymeni  olej. 
 

 

Pred uvo nením skrutiek olejovej komory berte do úvahy fakt, �e olej v olejovej komore mô�e by  pod tlakom. 
Skrutky neodstra ujte, kým sa tlak úplne neuvo ní. 

 

 Vypú� anie oleja 
1. Umiestnite erpadlo na rovný povrch s olejovou zátkou smerujúcou nadol. 
2. Pod olejovú zátku umiestnite vhodnú nádobu (pribli�ne 1 liter), napr. vyrobenú z plastického materiálu. 

 
Pou�itý olej zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

3. Odskrutkujte olejovú zátku. 
4. Odskrutkujte hornú olejovú zátku.Ak bolo erpadlo v prevádzke dlhú dobu a po vypustení oleja krátko po zastavení erpadla má 

olej �edo-bielu farbu, alebo má farbu ako mlieko, tak obsahuje vodu. Ak olej obsahuje viac ako 20 % vody, je to indikácia, �e je 
upchávka defektná amusí sa vymeni . Ak nebola vykonaná výmena hriade ovej upchávky, motor sa mô�e po�kodi . Ak je 
mno�stvo oleja ni��ie, ako je to uvedené, tak je mechanické tesnenie chybné. 

5. O istite povrchy tesnenia olejových zátok. 
 

 Naplnenie olejom 
1. Otá a  erpadlom tak, aby 1 z 2 olejových otvorov bol vo verikálnej polohe a oto ený nahor. 
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2. Vlia  olej do komory. Vhodné mno�stvo oleja udáva 2. odvzdu� ovací otvor (oleja) (umiestnený bo ne od vertikálneho otvoru na 
plnenie). Ke  olej dosiahne bo ný otvor a vyteká z neho, tak sa dosiahne správne mno�stvo oleja.  

3. Zaskrutkujte olejovú zátku s novým tesnením. 
 

Dolná tabu ka zobrazuje mno�stvo oleja v olejovej komore erpadiel FX RANGE Typ oleja: ESSO MARCOL 152. 
 

 Typ motora 
 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] 

 

 Výmena kondezátor (Obr.9) 
 istenie obe�ného kolesa (Obr. 10) 
 Výmena tesnenia (Obr.11) 
 Výmena plaváku (Obr.13) 
 Výmena drti a (pre GRINDER FX Obr.14) 

 

8.2 Mimoriadna údr�ba  

Operácie mimoriadnej údr�by musia by  vykonané výlu ne autorizovaným servisom DAB Pumps.  
 

8.3 Kontaminované erpadlá 

 

Ak sa erpadlo pou�ívalo na erpanie toxických alebo inak pre zdravie �kodlivých kvapalín, bude ozna ené ako 
kontaminované. 

 

Ak sa po�aduje oprava erpadla, tak je potrebné kontaktova  asisten né centrum na oznámenie detailov o erpanej kvapaline at . pred  
vyexpedovaním erpadla na opravu. V opa nom prípade mô�e asisten né centrum odmietnu  prijatie erpadla. 
Prípadné náklady spojené s prepravou erpadla k vykonaniu servisu a spä  hradí zákazník.V�eobecne musí ka�dá �iados  o vykonanie 
servisných prác na erpadle (bez oh adu na to, kto bude tieto servisné práce vykonáva ) obsahova  informácie o erpanej kvapaline, ak 
bolo predmetné erpadlo pou�ívané k erpaniu toxických alebo iných udskému zdraviu �kodlivých médií.Predtým, ako je erpadlo 
dodané do servisu, musí by  o istené tým najlep�ím spôsobom. 
 

9.  IDENTIFIKÁCIA PORÚCH 

 

Pred zahájením prehliadky erpadla vyberte bezpodmiene ne poistky alebo vypnite siet'ový vypína . Je potrebné 
zabezpe i , aby napájacie napätie nemohlo by 'náhodne zapnuté.V�etky oto né sú asti erpadla musia byt' v 
pokojnom stave. 

 

Je treba re�pektova  v�etky predpisy vz ahujúce sa na erpadlá in�talované v potenciálne výbu�nom prostredí. 
Zabezpe te, aby sa �iadne práce v prostredí s nebezpe enstvom výbuchu nevykonávali. 

 

Pri akejko vek kontrole a overovaní dodr�ujte referen né bezpe nostné normy, ktoré sú uvedené v tejto príru ke  
a v jej prílohách. 

 
 
 

PORUCHY PRAVDEPODOBNÉ RIE�ENIA 

Elektrické erpadlo sa nespustí. 

1.Nedostato né napätie 1. Skontrolujte hodnotu napätia (pozri �Technické 
charakteristiky�) na prívode do motora. 

2.Do motora neprichádza prúd 2. Skontrolujte elektrickú sie ,napájacie káble 
pripojenia a vál ekové poistky. 

3.Tepelná ochrana zasiahla.  
a) jednofázový motor 
b)trojfázový motor 
 

a)Vy kajte po stanovenú dobu, a� kým nevychladne. 
b) Vyme te tepelné relé a skontrolujte nastavenie. 

4.Magnetotepelný vypína  v rozvádza i alebo 
automatický diferen ný vypína  distribu ného 
rozvádza a zasiahli. 

4.Skontrolujte izoláciu: káblov elektrického erpadla, 
erpadla alebo plavákov. Zapnite magnetotepelný 

vypína , ktorý je umiestnený vo vnútri rozvádza a 
alebo difere ný vypína  vo vnútri distribu ného 
rozvádza a. 

5.Automatický vypína  zasiahol lebo plavák je 
zablokovaný. 

5.O istite a skontrolujte jeho stav a funk nos  

6.Hladinové sníma e alebo plaváky nedávajú 
súhlas  pre spustenie. 

6.Vy kajte,a� kým sa nedosiahne po�adovaná 
úrove  hladiny,skontrolujte stav a funk nos  
sníma ov, plavákov a príslu�ných zariadení.  

7.Riadiaci panel je nefunk ný. 7.V prípade ak je to mo�né, skúste odpoji  riadiaci 
panel a pripojte  priamo elektrické erpadlá do 
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elektrickej napájacej sieti. Prípadne kontaktujte 
Servisné stredisko DAB 

8. Obe�né koleso je zablokované. 8. Odstrá te upchávaci materiál, umyte a o istite ;  
prípadne kontaktujte Servisné stredisko DAB  

9. Elektrické erpadlo  je nefunk né. 9.Kontaktujte Servisné stredisko DAB. 

Elektrické erpadlo sa spustí, ale 
zasiahne tepelná ochrana. 

1.Napájacie napätie nezodpovedá hodnotám 
typového �títku. 

1. Skontrolujte hodnotu vstupného napätia motora. 
Prípadne kontaktujte príslu�nú energetickú 
spolo nos . 

2.Trojfázový motor. Vypadnutie fázy. 2.Obnovte napájacie pripojenia motora a potom 
skontrolujte i je správny odber elektrického prúdu. 
 

3.Trojfázový motor. Relè bolo nastavené na ve mi 
nízku hodnotu. 

3.Nastavte správne relé, na hodnotu tro�ku vy��iu, 
ako je hodnota uvedená na typovom �títku motora. 

4. Tepelné relé  je nefuk né 4. Vyme te nefuk né relé a skontrolujte i celý 
systém správne funguje. 

5. Obe�né koleso je zablokované 5. Odstrá te upchávaci materiál, umyte a o istite ;  
prípadne kontaktujte Servisné stredisko DAB 

6. Nesprávny smer otá ania  6. Zme te smer otá ania (pozri odsek 7.2: �Smer 
otá ania��)  

7.Na erpaná kvapalina je  ve mi hustá. 7Rozriedte kvapalinu. Skontrolujte hodnoty erpanej 
kvapaliny (pozri  �Technické charakteristiky�).  

8.Suchý chod elektrického erpadla. 8.Skontrolujte úrove  hladiny v nádr�i a kontrolne 
zariadenia úrovne hladiny. 

9.Pracovný bod je mimo funk ného rozsahu. 9. Skontrolujte pracovný bod elektrického erpadla, 
skontrolujte vlastnosti a komponety potrubí na 
prívode. Prípadne kontaktujte Servisné stredisko 
DAB. 

10. Elektrické erpadlo  je nefunk né. 10.Kontaktujte Servisné stredisko DAB. 

Spotreba je vy��ia od hodnôt na 
�títku. 

1.Napájacie napätie nezodpovedá hodnotám 
typového �títku. 

1.Skontrolujte napätie na prívode do motora. 
Prípadne kontaktujte príslu�nú energetickú 
spolo nos . 

2. Trojfázový motor. Vypadnutie fázy . 2. Obnovte napájacie pripojenia motora a potom 
skontrolujte i je správny odber elektrického prúdu. 
 

3.  Nesprávny smer otá ania  3. Zme te smer otá ania (pozri odsek 7.2: �Smer 
otá ania��) 

4. Obe�né koleso je zablokované. 4. Odstrá te upchávací materiál a umyte a o istite; 
prípadne kontaktujte Servisné stredisko DAB. 

5.Kvapalina je ve mi hustá. 5. Rozriedte kvapalinu .Skontrolujte hodnoty 
na erpanej kvapaliny (pozri  �Technické 
charakteristiky).  

6.Pracovný bod je  mimo funk ného rozsahu. 6. Skontrolujte pracovný bod elektrického 
erpadla,skontrolujte vlastnosti a komponenty 

prívodných potrubí. Prípadne kontaktujte Servisné 
stredisco DAB. 

7.Elektrické erpadlo je nefunk né. 7.Kontaktujte Servisné stredisko DAB. 

Nedostato ná výkonnos  erpadlq, 
erpadlo  nevydáva po�adovaný 

výkon. 

1. Nesprávny smer otá ania  1. Zme te smer otá ania (pozri odsek 7.2: �Smer 
otá ania��) 

2.Pracovný bod je mimo funk ného rozsahu. 2. Skontrolujte pracovný bod elektrického 
erpadla,skontrolujte vlastnosti a kompomenty na 

prívodných potrubí. Prípadne kontaktujte Servisné 
stredisco DAB. 

3. erpaná kvapalina obsahuje vzduch alebo plyn  3.Zä �ite rozmery zbernej nádr�e.Namontujte 
odply ovacie zariadenia. 

.4 Na erpaná kvapalina je ve mi hustá. 4.Rozriedte kvapalinu. Skontrolujte hodnoty 
na erpanej kvapaliny (pozri �Technické 
charakteristiky ).  

5. erpadlo neodsáva vzduch ktorý je v telese 
erpadla 

5.Skontrolujte odsávanie erpadla (pozri odsek 
�odsávací uzáver �) 

6. Elektrické erpadlo je nefunk né. 6.Kontaktujte Servisné stredisko DAB. 
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