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POZOR

1. VŠEOBECNĚ

Před zahájením práce pečlivě prostudujte tyto návody a dodržujte veškerá ustanovení, která 
obsahují. Správná obsluha a údržba zaručí spolehlivý provoz a prodlouží životnost čerpadla. Pokud 
nebudete moci odstranit případné problémy s provozem čerpadla s pomocí tohoto návodu, obraťte 
se na servis výrobce. Tak předejdete případným škodám na čerpadle.

1.1 Symboly bezpečnostních pokynů v textu

- Označuje důležitá sdělení, týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Při takto označených úkonech dbejte zvýšené ostražitosti vzniku úrazu vlastní 
osoby, nebo jiných, na pracovišti přítomných osob.

- Označuje bezpečnostní pokyny, důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz 
čerpacího soustrojí.

1.2 Označení

Význam typového označení:

50-CN-02-LN-00

      Změnové číslo
Materiálové provedení
Typové označení čerpadla

Jmenovitá světlost výtlačného hrdla

Čerpadlo je opatřeno údajovým štítkem, na kterém jsou kromě typového označení další důležité 
údaje. Kromě názvu výrobce jsou zde také údaje parametrů čerpadla (Q, H, P, n) a výrobní číslo - 
rok výroby a také symbol dále označení IM2 označující vhodnost použití čerpadla 
v prostředí s nebezpečím výbuchu.

1.3 Použití

Čerpadla CN-02 jsou určena pro čerpání čisté a mírně znečistěné vody s teplotou v rozsahu 20 
až 60OC s hodnotou pH v rozsahu 6,5-8,5. Při dopravě vody o teplotě pod 20OC je nebezpečí 
zamrzání kanálu vzduchového ventilu a v důsledku toho pokles parametrů čerpadla. Přípustný 
stupeň znečistění je nejvýše 1% objemového množství bahna nebo nevydírajících přimísenin 
s velikostí zrna do 0,5 mm. Obsah nečistot a stupeň jejich tvrdosti ovlivňuje ovšem podstatnou 
měrou životnost čerpadel. Jsou vhodná pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu i v prostředí 
se zvýšeným nebezpečím výskytu metanu nebo hořlavého prachu, kde je k dispozici jako pohonné 
médium stlačený vzduch. Především tedy v podzemních částech hlubinných dolů a povrchových 
instalacích těchto dolů, které jsou ohroženy metanem nebo hořlavým prachem.
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1.4 Popis

Čerpadla jsou vertikální, odstředivá, radiální, spirální, konstruovaná jako monoblok s Peltonovou 
vzduchovou turbínou. Podrobnosti konstrukce čerpadla jsou patrny z přiloženého výkresu 
sestavení. Čerpadla sestávají z rotoru, statoru a vzduchového ventilu. Rotor čerpadla tvoří hřídel 
společný pro čerpadlo i turbinu, na kterém jsou usazena oběžná kola turbiny i čerpadla. Hřídel 
je prostřednictvím kuličkových ložisek uložen na pevné ose, opevněné ve víku turbíny. Víko 
turbíny, opatřené dvojicí madel určených k přenášení čerpadla, tvoří spolu s horní částí 
spojovacího tělesa pracovní komoru turbíny. Na spodní části spojovacího tělesa je upraveno 
výtlačné hrdlo a je k ní upevněna spirála čerpadla tak, že vytváří pracovní komoru čerpadla. 
Ke spodní části a spojovacího tělesa je upevněn i vtokový koš. Na víku turbíny je návarek 
s tryskami turbiny, ke kterému je upevněno těleso ventilu s hrdlem pro přívod tlakového vzduchu. 
V tělese ventilu je uložena kuželka, vedená ve vodicích pouzdrech a dotlačovaná do sedla 
pružinou. Kuželka je ručně otvírána rukojetí v provozu pak udržována v otevřené poloze tlakem 
čerpané kapaliny na membránu podepřenou příložkou.

1.5 Funkce vzduchového ventilu

Při otevření ventilu rukojetí ventilu vniká stlačený vzduch z přívodního hrdla vzduchového ventilu 
k tryskám a přes ně k lopatkám turbiny a roztáčí oběžné kolo turbiny. Jeho otáčení se přenáší 
na oběžné kolo čerpadla a vzniklý tlak je převáděn hadičkou do víka membrány, tlačí na ni a 
ta drží vzduchový ventil v otevřené poloze. Dojde-li k vyčerpání jímky, ze které čerpadlo čerpá tak, 
že je odkryto děrování vtokového koše, nebo je toto děrování odkryto z jiných příčin, vnikne 
do čerpadla vzduch, dojde k poklesu tlaku ve výtlačném hrdle čerpadla a v souvislosti s tím i 
v prostoru nad membránou. Tím se uzavře vzduchový ventil, což vede k automatickému vypnutí 
čerpadla. To ovšem může být vypnuto i ručně zatlačením kuželky ventilu do sedla rukojetí 
vzduchového ventilu. Toho je dosaženo pohybem této rukojeti do polohy opačné k poloze zapnutí. 

1.6 Funkce turbíny

Stlačený vzduch, vnikající vzduchovým ventilem do prostoru pracovní komory turbíny tryskami 
ve víku turbiny, roztáčí oběžné kolo turbíny, hřídel pak přenáší otáčivý pohyb na čerpadlo. Použitý 
vzduch postupuje do víka turbiny a odtud pak výfukovým kanálem upraveným ve víku turbiny 
do ovzduší kolenem, umístěným na víku turbíny. Část použitého vzduchu, která pronikla 
pod oběžné kolo turbiny se do ovzduší odvádí otvory v horní části spojovacího tělesa. 

1.7 Funkce čerpadla

Při otáčení oběžného kola v čerpadle zaplněném vodou vzniká v prostoru čerpadla podtlak a tak 
je kapalina přetlakem v sání vtlačována do oběžného kola čerpadla. Tam je kapalině udělena 
tlaková a kinetická energie se kterou kapalina vstupuje do spirály. Zde se větší část kinetické 
energie mění na energii tlakovou a kapalina pak vystupuje do výtlačného hrdla.
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2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

♦ Při montáži a demontáži čerpadel, při uvádění do provozu i při běžné manipulaci s nimi 
je nezbytně nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené pro dané 
pracoviště.
♦ Montáž čerpadla, provoz a údržba musí být prováděna v souladu s tímto montážním 
a provozním předpisem.
♦ Demontáž a montáž, stejně jako jakékoli zásahy do částí čerpacího soustrojí se mohou 
provádět jen po odpojení přívodu vzduchu. Není-li uzávěr vzduchového potrubí bezprostředně 
u čerpadla, je potřeba odpojení řádně označit výstražnou tabulkou.
♦ Nestačí-li dopravní výška udržet otevřený vzduchový ventil při provozu, je nutno do potrubí 
zamontovat clonu ( příkl. s průměrem 25 mm)
♦ Je zakázáno používat čerpadlo s poškozeným vzduchovým ventilem anebo jakkoli vyřadit 
jeho bezpečnostní funkci (zavírat při poklesu tlaku ve výtlaku).
♦ Při dopravní výšce vyšší jako 8 m je nutno do výtlačného potrubí zabudovat zpětnou klapku.

3. MONTÁŽ

Čerpadlo se umisťuje do jímky obsah které má být vyčerpán, zpravidla ve vertikální poloze. 
Správné funkci čerpadla nebrání ani poloha šikmá, musí však být zajištěno, aby síto vtokového 
koše bylo po dobu práce čerpadla zcela ponořeno a aby otvory pro odvod použitého vzduchu (v 
horní části spojovacího tělesa) nebyly ponořeny do čerpané kapaliny. Při umístění v mělké jímce, 
kde je nebezpečí nadměrného přisávání kalu, je nutno čerpadlo usadit na vyvýšenou pevnou 
podložku. Před vložením čerpadla do sací jímky připojíme k čerpadlu výtlačné potrubí tak, aby jeho 
sestavení (hadicový nástavec, šoupátko, případně šroubení a hadice) odpovídalo situaci v místě. 
Podobně připojíme k turbině přívodní potrubí vzduchu a zajistíme polohu čerpadla tak, aby obsluha 
nebyla obtěžována výfukem použitého vzduchu. Před připojení na vzduchového potrubí je vhodné 
toto potrubí profouknout za účelem odstranění případných nečistot nebo rzi. 

4. OCHRANA ČERPADLA

Vzduchový ventil chrání čerpadlo proti chodu bez vody. Jeho funkce je popsána v ost. 1.5. Je však 
zabezpečena jen v případě, že tlak ve výtlaku je vyšší jako 8 m v.sl. Nedosahuje-li  čerpadlo 
takového tlaku je do potrubí nutno osadit škrticí clonu příkladně o průměru 25 mm. Při tlaku 
ve výtlaku čerpadla vyšším jako 8 m v.sl. je nutno do výtlaku osadit zpětnou klapku.
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                                                      5. OBSLUHA A UDRŽOVÁNÍ

5.1 Příprava ke spuštění

Před vložením čerpadla do jímky se přesvědčíme (po demontáži vpustného koše) ručním 
pootáčením oběžného kola čerpadla, jestli se rotor čerpadla volně otáčí, popřípadě odstraníme 
důvod poruchy. Namontujeme zpět vpustný koš a překontrolujeme zda jsou utaženy všechny 
spojovací šrouby. Poté vložíme čerpadlo do jímky.

5.2 Uvedení čerpadla do provozu

Čerpadlo se spouští spuštěním motoru tak, že vychýlíme rukojeť vzduchového ventilu směrem 
k ose čerpadla a přidržíme ji dokud se čerpadlo nerozběhne, t.j. dokud nenabude plné otáčky a 
v jeho výtlaku (a současně v komoře víka membrány) nevznikne tlak dostatečný pro udržení 
vzduchového ventilu v otevřené poloze. Při rozběhu sledujeme, zda se čerpadlo hladce 
bez zadrhávání rozbíhá. Po spuštění čerpadla je nutno otevřít šoupátko na výtlaku (je-li 
instalováno). Chod čerpadla s uzavřeným šoupátkem je nutno omezit jen na nezbytně nutnou 
dobu, jinak se čerpadlo rychle zahřívá a může dojít k jeho poškození. Nedojde-li ve výtlaku 
čerpadla k dosažení dostatečného tlaku nutného pro udržení vzduchového ventilu v otevřeném 
stavu vlivem malé dopravní výšky je nutno přivřít šoupátko na výtlaku anebo do výtlaku zabudovat 
clonu, zvyšující tento tlak.

5.3 Obsluha čerpadla za provozu

Obsluha čerpadla se omezuje jen na kontrolu hlučnosti chodu a vibrací čerpadla (v porovnání 
s počátečními hodnotami). Zvláště důležité je sledování hlučnosti chodu a vibrací čerpadla 
při prvém spuštění po dobu 15 až 30 min. při plném zatížení, kdy se prověří správnost chodu 
všech uzlů čerpadla a zejména správná funkce automatického vypínání. Režim čerpadla je možno 
škrcením na výtlaku posunout do oblasti menších průtoků. Není však dovoleno provozovat je 
v závěrném bodě (při zavřeném šoupátku) a v jeho blízkosti, kdy může dojít k zahřívání čerpadla. 
Zejména není dovoleno provozovat čerpadlo "nasucho", bez kapaliny. Není také dovoleno 
ponechat nepracující čerpadlo ponořeno do média.

5.4 Zastavení čerpadla

Čerpadlo se po vyčerpání jímky, kdy dojde k odkrytí otvorů ve vpustném koši, zastaví automaticky, 
protože do čerpadla vnikne vzduch, dojde k poklesu tlaku a následnému uzavření vzduchového 
ventilu. Čerpadlo je ovšem možno zastavit i ručně přesunutím rukojeti vzduchového ventilu 
do polohy směrem od osy čerpadla, což vede rovněž k uzavření vzduchového ventilu.
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Čerpadlo běží
příliš hlučně

Ložiska jsou nadměrně opotřebena Vyměnit

Rotující části se zadírají Prohlédnout případně vyměnit 
poškozené části

Čerpadlo
přetěžuje motor

Dopravní výška je příliš  přiliš nízká Zvýšit dopravní výšku vložením clony, 
nebo šoupátko na výtlaku (je-li 
instalováno) přivřít

Vzduchový ventil zamrzá expanzí 
stlačeného vzduchu

Zastavit čerpadlo a nechat rozmrznout

Rotující části se zadírají Prohlédnout případně vyměnit 
poškozené části

Oběžné kolo, těsnicí kruh a pouzdro 
tělesa jsou opotřebovány

Vyměnit

Tlak vzduchu a s tím i jeho průtok 
klesá

Upravit tlak vzduchu
Otáčky motoru jsou nízké Odstranit závadu na motoru

Vzduchový ventil nebo trysky jsou 
ucpány

Vyčistit vzduchový ventil případně 
trysky

Vtokový koš, čerpadlo či potrubí 
je zaneseno 

Vyčistit

Čerpadlo dodává málo kapaliny
nebo se snižuje její množství 

Vtokový koš není ponořen 
dostatečně, čerpadlo přisává  vzduch

Lépe ponořit vtokový koš

Vtokový koš, čerpadlo nebo potrubí 
je ucpáno

Vyčistit

Přívod vzduchu, vzduchový ventil 
nebo trysky jsou ucpány

Vyčistit
Vzduch má nízký tlak Zvýšit tlak vzduchu

Požadovaná dopravní výška je větší 
než je čerpadlo schopno dosáhnout

Snížit dopravní výšku
Šoupátko na výtlaku je uzavřeno Otevřít šoupátko na výtlaku

Čerpadlo nedodává žádnou kapalinu Vtokový koš není ponořen v čerpané 
kapalině

Ponořit vtokový koš do čerpané 
kapaliny

Závada Příčina Odstranění

5.5 Údržba čerpadla

V zájmu bezporuchového chodu čerpadla se doporučuje:

♦ po každém čerpání znečištěné kapaliny promýt krátce čerpadlo čerpáním čisté vody
♦ při výrazném poklesu průtoku, nejméně však po 500 hodinách provozu promýt čerpadlo 
za částečné demontáže, kdy je nutno: demontovat vtokový koš a spirálu čerpadla případně 
i oběžné kolo, vše důkladně vyčistit a namontovat zpět.
♦ při výrazném poklesu otáček, nejméně však po 1500 hod. provozu demontovat vzduchový 
ventil od víka turbíny, sejmout víko membrány s membránou i víko ventilu, vyjmout kuželku ventilu 
s pružinou, vše důkladně vyčistit a opět složit.
♦ Při výrazné změně odporu rukojeti vzduchového ventilu (zjištěné při spouštění čerpadla) 
odstraněníme příčinu, která tuto změnu způsobila. Stoupne-li odpor, bývá příčinou zatuhnutí 
kuželky v pouzdrech nebo zanesení prostoru pro uložení pružiny nečistotami. Nepomůže-li 
opakované zapnutí a vypnutí čerpadla, je nutno součásti vyčistit. Klesne-li odpor, může být 
příčinou zlomení pružiny. V tom případě je nutno pružinu vyměnit.
♦ jednou ročně, nejméně však po 3000 hodinách provozu je nutno sejmout víko turbiny včetně 
rotoru s odmontovaným oběžným kolem a po demontáži gufero kroužku a osy s ložisky vše 
důkladně vyčistit, ložiska vymýt (příkladně odmašťovačem TIX RT 30) naplnit novou náplní 
plastického maziva (příkladně NH2) a znovu složit.
♦ při každé demontáži je vhodné posoudit stav výměnných dílců a v případě potřeby je vyměnit.

 6.  ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ 
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Dopravní výška je nízká Do výtlaku osadit clonu

Ve výtlaku nad 8 m není osazena 
zpětná klapka

Osadit zpětnou klapku osazena 
zpětná klapka

Pružina je zanešena nebo poškozena Vyčistit nebo vyměnit pružinu

Čerpadlo se automaticky
nevypíná

Membrána vzduchového ventilu 
netěsní je zanesena nebo poškozena

Vyčistit, nebo vyměnit

Čerpadlo silně zanešeno a nečistoty 
zatuhlé

Čerpadlo po částečné demontáži 
vyčistit

Vnitřní části jsou zadřeny nebo jinak 
opotřebeny

Vyměnit poškozené části

Čerpadlo se po 
spuštění netočí 

Přívod vzduchu je zavřen nebo ucpán Otevřít přívod vzduchu,
nebo vyčistit

Místní opotřebení nebo zanesení 
oběžného kola čerpadla či turbiny

Vyčistit nebo vyměnit

Některá z částí je
uvolněna

Upevnit volnou část

7. DODATEK

7.1 Záruka

Záruční doba a její podmínky jsou uvedeny v záručním listě.
Na čerpadlo dle těchto MPP bylo podle zákona 22/97 o technických požadavcích v platném znění 
vydáno prohlášení o shodě ze dne 30.4.2002. Výrobce neručí za škody způsobené špatnou 
nebo neodbornou obsluhou, neznalostí nebo zanedbáním těchto MPP.

7.2 Uskladnění a ochrana čerpadla

Čerpadla nejsou s ohledem na dobrou antikorozní úpravu náročná na skladování. Přirozeně 
je vhodnější skladovat je v suchých uzavřených skladech. 
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Sada těsnění 1 3 6
Podložka MB 15 1 2
Podložka MB 4 1 2
Matice KM 15 1 2
Matice KM 4 1 2
Sací koš 1 2
Membrána 4 8 12
Příložka membrány 4 8 12
Kuželka ventilu 1
Sedlo ventilu 1 2 3
Pouzdro vodící 2 4 6
Pouzdro gufera 1 2 3
Pouzdro tělesa 1 2 3
Těsnící kruh 1 2 3
Šroub oběžného kola 1 2
Oběžné kolo turbíny 1 2
Oběžné kolo čerpadla 1 2
Osa 1
Hřídel 1

3000 9000 15000Název součástí Pro počet provozních hodin

7.3 Náhradní díly

Použitá valivá ložiska - Horní ložisko 6206 RS
- Dolní ložisko 6205

7.4 Příslušenství

Na objednávku může být dodáno příslušenství sestavené z libovolné kombinace částí podle přílohy 
číslo 2 spřipojovacími rozměry G  2“ nebo G 1 1/2“, popřípadě i kulové kohouty stejných světlostí.

♦ Závitová hrdla - pro vzduch G 1 1/2“ x Rd75 1 ks
- pro vodu G 2“ x Rd75 1 ks

♦ Vybavení pro vzduchový řad kulový kohout IVR 56 G 2“ 1 ks
(1x vnitřní, 1x vnější závit)

Vybavení pro vodní řad šoupátko IVR 140 G 2“ 1 ks
zpětný ventil AZ02 1 ks
(nebo zpětná klapka AZ01)
vsuvka ČSN 13 8243 G 2“ 3 ks
úplné šroubení Stross G 2“ 4 ks
(náhradou za závitové hrdla)

♦ K uvedeným armaturám je také možno dodat spoj s hrdlem, vývěsnými 4 ks
šrouby a manžetou 

7.5 Přílohy

- Výkres sestavení  
- Seznam dílů
- Příslušenství
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SEZNAM DÍLŮ ČERPADLA 50-CN-02

1. Spojovací těleso CN 02003 0
2. Pouzdro tělesa CN 02014 1
3. Hřídel CN 02006 0
4. Čep oběžného kola CN 02010 1
5. Těsnění čepu CN 02023 1
6. Oběžné kolo čerpadla CN 02007 1
7. Spirála CN 02008 1
8. Těsnicí kruh CN 02009 1
9. Těsnění spirály CN 02024 1
10. Víko turbiny CN 02002 0
11. Oběžné kolo turbiny CN 02005 1
12. Příložka CN 02012 1
13. Osa CN 02011 1
14. Pouzdro gufera CN 02013 1
15. Třmen ventilu CN 02028 1
16. Těleso ventilu CN 02004 1
17. Těsnění tělesa ventilu CN 02025 1
18. Příložka membrány CN 01026 1
19. Kuželka ventilu CN 01009 1
20. Sedlo ventilu CN 01019 1
21. Pružina ventilu CN 01027 1
22. Rukojeť ventilu CN 01008 1
23. Víko membrány CN 01002 1
24. Víko ventilu CN 01017 1
25. Těsnění víka ventilu CN 01015 1
26. Membrána CN 01029 1
27. Vodicí pouzdro CN 01016 1
28. Vtokový koš CV 01014 0
29. Šroub oběžného kola CV 01007 1
30. Šroub M8x16 ČSN 021103
31. Šroub M8x20 ČSN 021103
32. Šroub M8x45 ČSN 021101

33. Šroub M8x75 ČSN 021101
34. Šroub M10x20 ČSN 021103
35. Šroub M6x12 ČSN 021131
36. Šroub M8x8 ČSN 021185
37. Matice M8 ČSN 021401
38. Matice KM 4 ČSN 023630
39. Matice KM 15 ČSN 023630
40. Podložka 6 ČSN 021740
41. Podložka 8 ČSN 021740
42. Podložka 10 ČSN 021740
43. Podložka MB4 ČSN 023640
44. Podložka MB15 ČSN 023640
45. Podložka 10,5 ČSN 021753
46. Čep 10x24x21 ČSN 022105
47. Kolík 5x16 ČSN 022150
48. Pero NM 91034 2
49. Pojistný kroužek 25 ČSN 022930
50. Pojistný kroužek 30 ČSN 022930
51. Pojistný kroužek 62 ČSN 022931
52. Závlačka 3,2x20 ČSN 021781
53. Gufero G38-62-7 ČSN 029401
54. Ložisko 6205 ČSN 024630
55. Ložisko 6206 RS ČSN 024630
56. O kroužek 26x3 ČSN 029281
57. O kroužek ČSN 029281
58. Podložka B8,4 ČSN 021702
59. Hadička panceřovaná CN 02044 1
61. Podložka 8,4 ČSN 021745
62. Podložka 10,5 ČSN 021745
63. Hřeb 3x6 ČSN 022195
64. Štítek údajový ON 111803
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