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Obr. 1 Popis PPS

Obr. 2 Pripojenie PPS k SIJ
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Výkonová charakteristika čerpadla

Než uvediete Plniacu a preplachovaciu stanicu ( PPS ) do prevádzky, prečítajte si
pozorne tento návod na použitie, aby ste zabránili nehodám a zaistili spoľahlivú
prevádzku PPS.
V návode nájdete nasledujúce symboly:

 NEBEZPEČENSTVO
Toto označenie sa vzťahuje k postupu práce a prevádzky, ktoré musí byť rešpektované, aby sa
pouţívateľ alebo iné osoby nedostali do nebezpečných situácií.

 POZOR
Toto označenie sa vzťahuje k zásadám, ktoré sa musia dodrţiavať, aby sa zariadenie
nepoškodilo.

 POZNÁMKA
Tento informačný symbol sa vzťahuje k technickým vlastnostiam, ktoré musia byť
rešpektované.

1.

Bezpečnostné predpisy

 PPS môţete zapojiť iba na elektrický rozvod zodpovedajúci normám EN 60335-1,
EN60335-2-41, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Pre zaistenie
bezpečnosti sa uistite, ţe bola vykonaná inštalácie ochranného ističa 10A, rovnako ako aj
prúdového chrániča s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.

 Pokiaľ je treba pouţiť predlţovaciu šnúru, pouţite jedine predlţovací kábel 3x1,5 mm

2

zodpovedajúci normám DIN 57282/57245 so zásuvkou chránenou pred striekajúcou vodou.

A1066_1.doc

3/10

08/2011

 PPS môţe pouţívať osoba poučená podľa vyhlášky 718/2002 Zb.z.
 PPS smie byť pouţívaná iba na prevádzku, na ktorú je určená. Pred zapojením PPS sa
presvedčte, ţe:
- čerpadlo, napájací kábel a prepojovacie hadice neboli poškodené
- elektrické časti PPS nebudú vystavené priamemu vodnému prúdu alebo daţďu

 Nezapájajte PPS do el. siete, pokiaľ je niektorá jej časť poškodená. Opravy poškodených
častí musia byť vykonané v odbornom servise.

 PPS môţete prenášať iba za otvory v zásobnej nádrţke. Nepouţívajte napájací kábel na
vytiahnutie zástrčky z elektrickej siete.

 Odpojte PPS pred akýmkoľvek údrţbárskym zákrokom, čistením a opravou alebo
v prípade poruchy od elektrickej siete.

Používanie

2.

 PPS je určená na plnenie, preplachovanie a tlakovanie primárnych okruhov solárnych
systémov s pripojením sa tlakovými hadicami na plniaci a vypúšťací ventil solárnej
inštalačnej jednotky ( SIJ ). PPS smie byť pouţitá iba na účely zodpovedajúce jej technickým
vlastnostiam. Konštrukčné materiály umoţňujú jej pouţitie v rozsahu teplôt okolitého
prostredia od -20°C do +35°C.

 PPS je vhodná na čerpanie týchto kvapalín:
-

nemrznúca kvapalina pre solárne systémy na báze propylénglykolu
čistá voda

Zakázané používanie

 PPS nesmie byť pouţívaná na nepretrţitú prevádzku. PPS nie je vhodná na čerpanie:
-

slanej vody
tekutých potravín
korozívnych a chemických látok
usadenín a kalov
kyslých, zápalných, výbušných alebo prchavých látok
vody s pieskom alebo inými nečistotami
kvapalín teplejších ako 35°C
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3.

Popis PPS (obr. 1, 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nádrţka na kvapalinu
Nasávací otvor
Filter
Otvor pre výtlak
Hadica Flexi pre výtlak (dl. 2m)
Hadica Flexi pre spiatočku (dl. 2m)
Prepad
Čerpadlo s motorom
Vypúšťací ventil
Napájací kábel
Spínač ON/OFF
Plniaca zátka

A Plniaci a vypúšťací ventil poisťovacej skupiny
B Plniaci a vypúšťací ventil nad prietokomerom
C Spätné klapky na SI jednotke
Funkcia
Z nádrţky na kvapalinu (1) cez nasávaciu rúrku s filtrom (3) nasáva čerpadlo (8) kvapalinu.
Cez otvor pre výtlak (4) a pripojenú hadicu (5) čerpadlo tlačí kvapalinu cez SIJ do
primárneho solárneho okruhu. Cez pripojenú hadicu (6) na SIJ sa spiatočkou kvapalina vracia
do prepadu (7) v nádrţke na kvapalinu (1). Spínačom (11) sa zapína a vypína čerpadlo PPS.

 Tepelná ochrana čerpadla
Čerpadlo PPS je vybavené tepelným spínačom, ktorý ho vypne v prípade prehriatia. Po
ochladení, ktoré podľa teplotných podmienok trvá 15 – 20 minút, sa čerpadlo automaticky
zapne.

4.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

 Postavte PPS na rovný, stabilný a vodorovný povrch tak, aby pripojovacie hadice (5) a (6)
dl. 2m bolo moţné pripojiť k SIJ
 Uistite sa, ţe PPS je chránená pred daţďom a striekajúcou kvapalinou
 Skontrolujte pripojenie hadíc k PPS
 Hadicu pre výtlak (5) pripojte k otvoru pre výtlak (4) a napúšťaciemu ventilu (A) na SIJ
 Hadicu pre spiatočku (6) pripojte k vypúšťaciemu ventilu (B) na SIJ a k prepadu (7) na PPS
 Do nádrţky (1) nalejte kvapalinu
 Presvedčte sa, ţe spínač je v polohe OFF a pripojte napájací kábel na elektrickú sieť
 Odskrutkujte plniacu zátku (12), nalejte do čerpadla kvapalinu aţ po otvor a zaskrutkujte
naspäť plniacu zátku
 Zapnite spínač (11) do polohy ON otvorte ventil (A) a (B) na SIJ, spätné klapky C
nadľahčite predpísaným spôsobom
 V prípade potreby dolejte kvapalinu do nádrţky (1)
 Preplachujte dovtedy, kým je kvapalina v nádobe bez vzduchu
 Dbajte na dostatočnú hladinu kvapaliny, aby nebol nasávaný vzduch
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 Opakovaným zatváraním vypúšťacieho ventilu (B) zvýšiť tlak a jeho následným rýchlym
otvorením strhnúť vzduchové bubliny
 Po prepláchnutí a natlakovaní systému vráťte spätné klapky do pracovnej polohy

5.

Odstavenie z prevádzky

Po prepláchnutí primárneho solárneho okruhu a vytlačení vzduchu zo solárneho systému
pristúpte k odstaveniu PPS z prevádzky:
 Uzatvorte vypúšťací ventil (B) na SIJ
 Podľa manometra na SIJ dotlačte tlak pomocou PPS v primárnom solárnom okruhu na
potrebnú hodnotu
 Uzatvorte napúšťací ventil (A) na SIJ a spínač (11) na čerpadle PPS prepnite do polohy OFF
 Odpojte napájací kábel od elektrickej siete
 Pomocou vypúšťacieho ventila (9) vypustite kvapalinu z čerpadla a z nádrţky
 Odpojte hadice od SIJ

6.

Údržba a čistenie

 Pred akýmkoľvek údrţbárskym zákrokom alebo čistením musí byť PPS odpojená od
napájacej siete.
Čistenie filtra PPS

 Pokiaľ má čerpadlo PPS zníţený výkon, nenasáva a neodvádza kvapalinu, je potrebné
skontrolovať a vyčistiť filter (3)
Ochrana proti mrazu

 Chráňte PPS proti mrazu v priebehu mimo prevádzky najmä ak ste pomocou PPS
čerpali vodu. Neţ uloţíte PPS do priestoru chráneného pred mrazom, nezabudnite čerpadlo
PPS vyprázdniť pomocou vypúšťacieho ventilu (9)

7.

Poruchy

 Pred akýmkoľvek údrţbárskym zákrokom alebo čistením, PPS musí byť odpojená od
napájacej siete.

Porucha
Motor čerpadla PPS
nefunguje

Príčina
Termický spínač sa
vypol
Výpadok elektrickej
energie

Čerpadlo PPS
Znečistený filter
funguje, ale nevydáva čerpadla
kvapalinu
Výtlačné hadica
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Odstránenie poruchy
Počkajte aţ termický spínač opäť zapne
čerpadlo
Skontrolujte ističe, nechajte skontrolovať
prívod elektrického prúdu špecializovaným
elektrikárom
Vyčistiť filter čerpadla
Otvoriť ventil na SIJ
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Príliš nízke
dopravované
mnoţstvo kvapaliny

uzavretá
Výtlačná hadica
veľmi ohnutá
Výtlačná hadica
veľmi ohnutá

Vyrovnať výtlačnú hadicu
Vyrovnať výtlačnú hadicu

Znečistený filter
čerpadla
Výtlačná výška príliš
vysoká

8.

Vyčistiť filter čerpadla
Dať pozor na maximálnu výtlačnú výšku
(viď Technické údaje)

Technické údaje
Typ
Čerpadlo
Napájanie
Príkon
IP
Hlučnosť
Max. výtlak
Objem nádrţe
Celková váha
Rozmery (ŠxLxV)
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PPS 2.0
JET 802 INOX
230 – 240 V / 50Hz
800 W
x4
86 dB (A)
38 m ( 3,8 bar )
32 l
11 kg
310 x 460 x 610 mm
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9.

Potvrdenie zhodnosti s normami EU
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10. Záručné podmienky
Sú uvedené v záručnom liste, ktorý sa dodáva s kaţdou PPS.
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