POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné účely!

Energeticky úsporné čerpadlo CP-201P-xxx – návod na použitie
Energeticky úsporné čerpadlo CP-201P je unikátne tým, že je poháňané synchrónnym elektrickým motorom na 12V. Vďaka tomu je
vhodné pre efektívne zálohovanie prevádzky pri výpadku siete, prípadne tiež pre napájanie v systémoch bez prívodu elektrickej siete.
Hodnota xxx v typovom označení definuje montážnu dĺžku (vzdialenosť príruby) čerpadla v milimetroch.
Čerpadlo sa bežne používa s odpovedajúcou riadiacou jednotkou triedy CP-201 Jablotron. Bez riadiacej jednotky pri správnom napájaní
pracuje v režime maximálneho výkonu (cca 20W - pozri charakteristiku čerpadla).
Upozornenie: Výrobok je určený na inštaláciu odborníkom, ktorý má odpovedajúcu kvalifikáciu a zároveň je nositeľom platného
certifikátu spoločnosti Jablotron (pre príslušenstvo vykurovacích systémov), aplikuje produkt v súlade s pokynmi výrobcu a
v súlade so všeobecne platnou legislatívou. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou alebo nevhodnou
montážou. Pri návrhu vykurovacieho systému je potrebné počítať s tým, že môže dôjsť k poruche jednotlivých prvkov a systém
ako celok musí byť navrhnutý tak, aby čiastočná porucha komponentu neviedla k ohrozeniu bezpečia užívateľa.

Montáž čerpadla CP-201P

internetová verzia návodu

1

1. Čerpadlo inštalujte v mieste, kde teplota okolia nepresahuje 40°C a zaistite, aby nebolo vystavené sálaniu zo zdroja tepla.

2. Umiestnite čerpadlo, tak aby jeho typový štítok bol zvisle (tzn. os motora musí byť vodorovne). Šípka na boku kovovej časti čerpadla
ukazuje smer čerpania.
3. Čerpadlo vždy namontujte medzi 2 ventily, ktoré v prípade potreby
umožnia jeho oddelenie od vykurovacej sústavy.
4. Nad čerpadlom namontujte ručný odvzdušňovací ventil, ktorý umožní
účinné odvzdušnenie systému.
5. Celú kovovú časť čerpadla možno zakryť tepelnou izoláciou. Zaizolovať
sa nesmie čierna plastová skrinka, na ktorej je konektor prívodného kábla!
6. Ak je vo vykurovacom systéme použitá akumulačnú nádrž, neodporúča
sa montovať do okruhu čerpadla filter nečistôt. Pokiaľ sa jedná o systém
bez akumulačnej nádrže, odporúča sa do okruhu montovať vhodný
sedimentačný filter (nie sitko).

Smer
prúdenia

1.1

Zaplavenie čerpadla

1. Skôr než napustíte vodu do čerpadla, urobte základné odvzdušnenie
celého vykurovacieho systému. Vykurovací systém neodvzdušňujte cez
čerpadlo.

2. Ak sú v systéme podlahové vykurovacie slučky, odporúčame najprv
vykonať ich odvzdušnenie pomocou odvzdušňovacieho prípravku (tzn.
každou slučkou prehnať kvapalinu dostatočným prietokom tak dlho, až sa
vyplavia všetky vzduchové bubliny).

3. Po základnom odvzdušnení vykurovacieho systému otvorte ventily
oddeľujúce čerpadlo a pomocou ručného odvzdušňovacieho ventilu nad
čerpadlom vypustite vzduch, ktorý sa z čerpadla uvoľní. Zátkou uprostred
typového štítku čerpadla odvzdušnite ložisko čerpadla.

Upozornenie: energeticky úsporné čerpadlá sú citlivé na zavzdušnenie hydraulického systému. Ak sa v čerpadle alebo inej kritickej
časti systému usadia bubliny, nebude systém fungovať správne – čerpadlo nebude schopné zaistiť dostatočný prietok. Odvzdušnenie
systému odporúčame skontrolovať cca 1 týždeň po montáži a následne pred každou vykurovacou sezónou.
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Prívodný kábel čerpadla

Kábel čerpadla obsahuje nasledujúce vodiče:
hnedý

pripája sa na svorku P+ v riadiacej jednotke (+11 až 17V)

čierny

spoločný napájací vodič – pripája sa na svorku C v riadiacej jednotke

sivý

pripája sa na svorku X v riadiacej jednotke. Cez vodič prebieha obojsmerná dátová komunikácia s riadiacou
jednotkou. Ak tento vodič nepripojíte a čerpadlo je napájané, pracuje maximálnym výkonom.

Ak je potrebné predĺžiť kábel k čerpadlu, použite medený kábel s prierezom aspoň 3 x 4 mm2. Celková dĺžka kábla medzi
čerpadlom a riadiacou jednotkou by nemala presiahnuť 8 metrov.
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Technické parametre čerpadla CP-201P-xxx

Napájanie
Príkon čerpadla
Energetická účinnosť čerpadla podľa 622/2012/ES
Prevádzková charakteristika čerpadla
Výtlak čerpadla
Objemový prietok čerpadla
Max. prevádzkový tlak čerpadla
Pripájacia skrutkovica čerpadla
Rozstup pripájacej príruby (montážna dĺžka) čerpadla
Minimálny vstupný tlak čerpadla
Teplota kvapaliny prepravovanej čerpadlom
Rozsah teploty okolia čerpadla
Spĺňa

Energeticky úsporné čerpadlo CP-201P

11 až 17 V jednosmerných
4 – 20 W (závisí na režime a na prietoku v sústave)
EEI ≤ 0,23
pozri nasledujúce diagramy (pracovnú charakteristiku určuje pripojenie
riadiacej jednotky triedy CP-201)
max. 4 m
max. 2,2 m3/hod.
1 Mpa
G1½
180 mm alebo 130 mm (podľa xxx v označení typu)
100 kPa (1 bar)
2 °C až 110 °C
0°C až 40°C

STN EN 61000-6-1, STN EN 61000-6-3, STN EN 60730-1
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Jablotron týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc
622/2012/ES, 2004/108/ES (NV č. 194/2005 Z.z.) a 2006/95/ES (NV č. 449/2007 Z.z.) .
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci
výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom
mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno
spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie
(elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane
bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

Záruka a servis

4

Na čerpadlo CP-201P je poskytovaná základná záruka 24 mesiacov a táto sa predlžuje o 3 roky bezplatného servisu (pozri bod 5) za
nasledujúcich podmienok:
1. Záruka výrobcu sa vzťahuje na vlastný výrobok, nie na prevedenie jeho montáže (ručí montážna firma).
2.

Držiteľ výrobku je pri uplatňovaní záruky povinný doložiť daňový doklad o zakúpení výrobku alebo kópiu tabuľky (pozri bod 5) riadne
vyplnenú certifikovanou montážnou firmou.

3.
4.

Výrobca poskytuje záruku a bezplatný servis iba pri dodržaní postupu inštalácie a užívaní výrobku v súlade s týmto návodom.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím výrobku, prípadne za jeho nedostatky
spôsobené úmyselným poškodením alebo pri poškodení výrobku vyššou mocou (požiar, úder blesku, zaplavenie, oxidácia a pod).

5.

Ak inštaláciu preukázateľne vykonala certifikovaná montážna firma (= firma vlastniaca v dobe inštalácie platný certifikát typu „T“
(začínajúci písmenom T) zo školenia Jablotron) a v súlade s inštalačným návodom, po uplynutí základnej záruky je na výrobok
poskytnutý bezplatný servis počas ďalších 36 mesiacov. Kvalifikovanú montáž potvrdí montážny technik uvedením svojho mena,
čísla certifikátu Jablotron a podpisom do nasledujúcej tabuľky. Ak kvalifikovaná montáž nie je týmto spôsobom potvrdená, platí pri
dodržaní všetkých vyššie uvedených podmienok iba základná záruka. Predĺženie bezplatného servisu sa nevzťahuje na zálohovací
akumulátor.

Dátum inštalácie:

Meno montéra:

Číslo kvalifikačného certifikátu JABLOTRON:

Názov montážnej firmy:

Podpis montéra:

Pečiatka montážnej firmy:

Servis výrobku vykonáva JABLOTRON Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, www.jablotron.sk. Kontakt: 041 / 5640 263-5.
Energeticky úsporné čerpadlo CP-201P
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Tlak (kPa)
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Charakteristika čerpadla:

