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1. Bezpečnostní informace 
 
1.1 Všeobecně  
 
Před provedením montáže prostudujte  tento návod! Obsahuje zá-
kladní informace, umožňující vám čerpadlo poznat  a učinit optimální 
opatření pro jeho provoz v nejrůznějších aplikacích. Dodržením uve-
dených zásad zajistíte dlouhou životnost čerpadla a vyhnete se pro-
blémům.  
Příručku mějte vždy v dosahu obsluhy v místě instalace. 
 
1.2 Symboly a štítky  

 
Parametry na štítku čerpadla, směr průtoku na tělese čerpadla apod.   
musí být bezpodmínečně dodrženy a drženy v plně čitelném stavu. 
 
1.3  Kvalifikace personálu 
Montážní pracovníci, pracovníci údržby i obsluha musí mít pro tuto 
činnost odpovídající kvalifikaci. 
Oblast odpovědnosti, odborná způsobilost obsluhy a kontrola musí 
být přesně provozovatelem vymezeny. 
 
1.4  Bezpečnostní rizika 
Nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může mít za násle-
dek ohrožení osob a poškození zařízení nebo okolí.  
Nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může být příčinou 
zániku záruky a nároku na náhradu škody jakéhokoliv druhu. 
Nedodržení bezpečnostních pokynů, může mít za následek následu-
jící  rizika: 
- selhání důležitých funkcí cirkulačního okruhu 
- nevykonání předepsaných postupů při obsluze a údržbě 
- nebezpečí pro osoby z důvodu elektrických a mechanických příčin                   

Bezpečnostní informace obsažené v těchto 
provozně montážních předpisech, 
jejichž nedodržení může vést k ohrožení osob,  
jsou označené obecným výstražným symbolem 
«znak nebezpečí podle DIN 4844 - W9». 

 
Tento symbol je varováním před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem 
«znak nebezpečí podle DIN 4844 - W8». 

Tímto symbolem jsou označeny bezpečnostní 
informace, jejichž nedodržením může být ohro-
ženo zařízení, nebo jeho funkce.  

Upozornění 
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1.5 Bezpečnost práce 
 
Bezpečnostní pokyny a varování obsažená v těchto provozně 
montážních předpisech, existující národní předpisy pro prevenci 
nehod a bezpečnost práce, stejně jako veškeré interní bezpečnost-
ní a provozní předpisy musí být striktně dodržovány. 
 
 
1.6 Bezpečnost  obsluhy 
 
Obsluha se nesmí bez odpovídajících pracovních pomůcek dotýkat 
horkých částí: potrubí, armatury, motor čerpadla apod. 
Jakékoliv riziko úrazu elektrickým proudem musí být vyloučeno. 
Elektrotechnické montážní i provozní předpisy musí být striktně do-
držovány. 
 
1.7 Montáž, údržba a kontroly  
 
Uživatel musí zajistit, aby montáž, údržba a kontroly byly provádě-
ny odborným personálem se znalostí provozně montážních a bez-
pečnostních předpisů. 
V zásadě musí být všechny práce na zařízení prováděny pouze 
tehdy, je-li zařízení v klidu a bezpečně odpojeno od zdroje elektric-
kého proudu. Po ukončení práce musí být všechny ochranné kryty 
a zařízení uvedeny do původního stavu.   
Před opětovným uvedením do provozu zkontrolujte zařízení dle 
bodů v odst. 5. 
 
1.8 Neautorizované zásahy a náhradní díly 
Úpravy čerpadel jsou  přípustné pouze po poradě s výrobcem.  
Originální  náhradní součástky a doplňky doporučené výrobcem 
jsou zárukou bezpečnosti a bezporuchového provozu. 
Použití jiných dílů, nebo servisní zásah neautorizované opravny  
ruší jakoukoliv zodpovědnost výrobce za případné důsledky a je 
důvodem zániku záruky. 
 
1.9 Podmínky spolehlivosti 
Pracovní spolehlivost dodávaných čerpadel je zaručena pouze při 
jejich vhodném použití, správné instalaci a obsluze. 
Mezní hodnoty údajů v technických parametrech nesmí 
být za žádných okolností překročeny. 
 
2. Doprava a skladování 
Čerpadla jsou z výrobního závodu dodané ve vhodném obalu. 
V tomto obalu je ponechte při přepravě a skladování až do doby 
montáže. Zabraňte nárazům a vibracím.  
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3. Vlastnosti, použití 
 

oběhová čerpadla konstrukční řady  EVOTRON (SAN, SOL) 
 

mají elektromotor s permanentními magnety, drážkovaným opláštěním a 
frekvenčním měničem. Čerpadlo může pracovat v režimu konstantního 
tlaku, proporcionálního tlaku, nebo v režimu konstantních otáček. 
Čerpadlo je určeno pro čerpání v následujících systémech: 
– horkovodní tepelná zařízení 
– uzavřené průmyslové cirkulační systémy 
– cirkulace teplé vody (pouze verze SAN) 
–  solární systémy (pouze verze SOL) 
 
3.1 Čerpaná kapalina 
V tepelných zařízeních musí čerpaná kapalina vyhovovat 
požadavkům na vodu podle VDI 2035. 
Směs voda/glykol je přípustná až do 30% glykolu (60% verze SOL). 

3.2 provozní teplota a provozní tlak 
Teplota čerpané kapaliny: +15°C krátkodobě až +110°C (+ 140°C—SOL) 
Max. konstrukční tlak: 10 bar 
Max. teplota okolí:  40°C 
Bližší údaje v kapitole 10. 
 
4. Montáž a provoz 
 
4.1 Čištění topného systému ( s odstaveným čerpadlem ) 
Za účelem se vyhnout nevhodným výpadkům a zablokování čerpadla po 
dlouhých odstávkách, doporučujeme u nových, nebo rekonstruovaných 
topných systémů provést dokonalé vypláchnutí systému a jeho nové na-
puštění upravenou vodou. Připojte čerpadlo a proveďte dokonalé od-
vzdušnění a nastavení systému (nastavení expanzní nádoby apod.). Po 
prvním natopení znovu zkontrolujte odvzdušnění a nastavení systému  
 
4.2 Nemrznoucí směs (podle potřeby) 
Důležité: Před naplněním nemrznoucí směsí potrubí velice pečlivě vy-
pláchněte. Dodržujte pokyny dodavatele nemrznoucí směsi vztahující se 
k míchání, plnění a materiálů v okruhu a zařízení systému 
(dbejte na ochranu proti korozi!). 
Směs voda / glykol smí obsahovat až 30% glykolu (60% verze SOL). 
Při směsi s více nežli 10% glykolu je již nutno kalkulovat  
s odlišnými hydraulickými parametry. 
 
4.3 Montáž 
Montáž proveďte po ukončení veškerého svařování a pájení na potrub-
ním systému.  
Zamezte odkapávání vody na čerpadlo z výše položených armatur.  
Motor a elektroniku chraňte před vniknutím vody. 
Čerpadlo instalujte bez připojeného napájení. 

Lze čerpat pouze nehořlavé a nevýbušné  
kapaliny.  
Kapalina nesmí obsahovat žádné  pevné nebo 
abrazivní částice, vlákna nebo minerální oleje. 
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4.4 Pracovní poloha 
Čerpadlo je dodáváno 
s kabelovým přívodem ze spoda.  
Šipka na tělese čerpadla znázor-
ňuje směr průtoku. 
Svorkovnice nesmí být po montá-
ži natočena vzhůru, ani do jiné 
polohy, ve které by bylo riziko 
vniknutí vody.  
Za tímto účelem lze již před mon-
táží čerpadla po vyšroubování 
čtyř upevňovacích šroubů přetočit 
motor se svorkovnicí 
a elektronikou do správné polohy. 
Motor nesnímejte, ani osově ne-
posouvejte! Mohlo by dojít 
k narušení těsnosti oddělovací 
vložky. 
Ve správné poloze vložte zpět 
upevňovací šrouby a napříč stří-
davě je utáhněte. 
Osa hřídele čerpadla musí být 
vždy vodorovně! 

4.5 Zpětná klapka, uzávěry 
Má-li být v systému instalována zpětná klapka, musí být instalo-
vána vždy za čerpadlem, viz obr. vlevo. 
Minimální výtlačná výška čerpadla musí vždy převyšovat uzaví-
rací tlak zpětné klapky.  
Celkové hydraulické parametry zpětné klapky nutno kalkulovat 
jako hydraulickou ztrátu. 
 

Před a za čerpadlem je vhodné instalovat uzávěry. Při výměně 
čerpadla tak předejdete nutnosti vypustit a později znovu napus-
tit celý systém. 
Je-li nainstalován uzavíratelný obtok čerpadla, lze čerpadlo ze 
systému snadno odstavit  (např. při proplachování systému 
apod.).  
 
4.6 Nejnižší tlak 
Nejnižší tlak v sací přípojce čerpadla při 75°C, při kterém je ještě 
zajištěn bezkavitační provoz čerpadla a správné mazání kluz-
ných ložisek: 
 

Hodnoty do 500 m nad mořem: 
 
při      75°C  0,05 bar 
      90°C  0,30 bar 
    110°C  1,10 bar 
 

Navýšení při vyšší nadmořské výšce: 
0.01 bar na každých dalších 100 m nadmořské výšky 
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5. Elektrické připojení 
 
 
 
 
 
 

 
Při vyšších teplotách čerpané kapaliny (nad 80 °C), použijte přívodní vodič s odpovídající 
tepelnou odolností. 
Přívodní vodič se nesmí dotýkat potrubí, tělesa čerpadla ani opláštění motoru. 
Zabezpečte ochranu před kapající vodou a vyvarujte se napínání přívodu při zapojování 
přívodních svorek (kabelová průchodka je těsněna). 
Dle provedení musí být přívod vybaven vypínačem se zdvihem kontaktů min. 3mm pro oba 
pracovní vodiče, nebo vidlicovým spojem.  
 
Jištění:   (jmenovitý proud) max. 10 AT 
Průřez vodičů:  max. 1,5 mm2  
 
Přívod proveďte se smyčkou, která usnadní případné pozdější úpravy. Poškozený přívod 
musí být vyměněn. Parametry přívodu musí být v souladu se štítkovými parametry čerpa-
dla. 
Poznámka: Zvláštní pozornost věnujte připojení a funkčnosti ochranného vodiče. Ochranný 
vodič mějte delší nežli pracovní vodiče.  
 
Napájecí napětí: 
1×230-240 V +6%/–10%, 50/60 Hz, PE 
 

 
 
 
 
 

Elektrické připojení smí provádět pouze osoba 
s patřičnou odbornou kvalifikací, která vše prove-
de v souladu s platnými předpisy a normami. 
V opačném případě může dojít k vážnému poško-
zení zdraví, úrazu či dokonce smrti i majetkovým 
ztrátám. 

 Měření izolačního odporu nesmí být u těchto 
čerpadel prováděno s připojenou elektronikou!  
Elektronika by mohla být standardním způso-
bem měření poškozena! 

Upozornění 
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5.1  Připojovací svorky 

Napájecí napětí: 1 x 230 - 240 V   +6/–10%,   50/60 Hz 
 
PE ochranný vodič     

L     pracovní vodič fázový (krajní)     

N     pracovní vodič nulový (střední)  

 
Při použití proudového chrániče musí být použito provedení které 
je schopno vyhodnocovat i nesínusový průběh proudu. Svodový 
proud musí být 3,5mA. 
Chránič  musí být označen symboly: 
Připomínka: 
Při práci na elektrické části čerpadla musí být vždy hlavní přívod 
vypnut a zabezpečen proti nahodilému zapnutí!   
5.2   Připojovací schema: 

 
  Je-li napájecí napětí nebo připojení  
  nesprávné, může dojít k poškození  
  elektroniky i motoru. 
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6. Nastavení 
 
6.1  Nastavení regulace 
 

poz.   popis 
 
1  Klávesa pro volbu druhu regulace a regulační charakteristiky 
 s potřebnou výtlačnou výškou 
 
2  Světelné označení zvolené regulační charakteristiky 
 
3 Světelné označení zvolené charakteristiky při konstantní  
 rychlosti I, II nebo III.   
 
4  Automatický noční pokles  
 Jestliže se teplota média protékajícího čerpadlem sníží  
 o 10° až 15°C (min. 0.1°C/min.), sníží čerpadlo, přibližně po 
 dvou hodinách, výkon na minimum. 
 Jestliže se teplota média protékajícího čerpadlem zvýší  
     o 10°C, přepne se ihned čerpadlo na řízení dle dříve předna -
 stavené regulační charakteristiky. 
 LED signalizace: «Automatický noční pokles» ; funkce zapnu
 ta. 
 Poznámka: 
 – Při režimu s konstantní rychlostí I, II nebo III, se 
 «Automatický noční pokles»  deaktivuje. 
 Aby «Automatický noční pokles»  správně fungoval, musí být 
 splněny následující podmínky: 
 – čerpadlo musí být nainstalováno na výstupu kotle, při insta-
    laci na vstupu kotle (zpátečce),  nemůže «Automatický noční 
    pokles» fungovat  
 – kotel musí mít regulátor teploty topného média 

 
5 LED signalizace zobrazuje závadu na čerpadle. 
 
 Viz. str. 14 : „ Přehled závad “. 
 
 
6.2 Nastavení z výroby    
 
 
regulace na proporcionální tlak PP1 ZAPNUTO 
 
 
       VYPNUTO 

    
   Automatický noční pokles se neužívá při 

vytápění pevnými palivy, plynem, při aku-
mulačním ohřevu, dálkovém vytápění, u 

   tepelných čerpadel a podobných systémů.   

Upozornění 
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6.3  Provozní režimy 

 Konstantní  rychlost (cs) 
 
 Konstantní  tlak (cp) 
 
 Proporcionální tlak (pp) 
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6.4  Aplikace a odpovídající provozní režimy 

 Podlahové vytápění: CPI, CPII nebo PPIII 
 Radiátorové vytápění (termostatické hlavice): PPI, PPII nebo PPIII 
 Klimatizační systémy: CPI, CPII, CPIII nebo PPIII 
 Stálý odpor (solární panely, otopné systémy): CSI, CSII, CSIII  

Regulace s konstantním diferenciálním tlakem.  
 
Dopravní výška zůstává konstatní i při proměnlivémdopra-
vovaném množství. 

Regulace s proporcionálním diferenciálním tlakem. 
 
Dopravní výška je snížena nebo naopak zvýšena dle 
zvyšujícího se či snižujícího se dopravovaného 
množství. 

Regulace s konstantní křivkou. 
 
Oběhové čerpadlo pracuje jako klasické neřízené oběhové čerpadlo, dle konstantní 
křivky. Otáčky čerpadla jsou udržovány na konstantní hodnotě nastavitelné v rozmezí 
mezi nmin a nmax. 

Tento typ regulace je využíván především při ovládání čerpadla externím regulačním 
systémem,nebo při záměně oběhových čerpadel ve stávajícím 
systému. 

www.iv
ar

cs
.cz



14 

7. Uvedení do provozu 
 

7.1 Všeobecně 
Naplňte systém upravenou vodou při odstaveném čerpadle. Viz též od-
stavec 4. 
Naplnění systému a jeho odvzdušnění musí být dokonalé. Čerpadlo hyd-
raulicky připojte až když je systém plný. Zapněte napájecí napětí. 
 
7.2 Odvzdušnění 
Odvzdušnění čerpadla a motoru se provede samočinně po krátké době 
provozu. 
Krátkodobý suchý chod (max. 2 min.) čerpadlo nepoškodí. 
Doporučujeme pro tento případ přepnout čerpadlo na maximální otáčky. 

7.3 Kontrola činnosti 
Za chodu čerpadla musí být rozsvícena jedna LED dioda signalizující 
druh provozu.    
Nesprávná funkce čerpadla je signalizována:   
 
7.4 Odblokování 
Není zapotřebí. Motor se rozebíhá s vysokým krouticím momentem.   
 
8. Údržba a opravy 
Dodržujte bezpečnostní a  provozně montážní předpisy. 

Tuto práci provádějte pouze je-li zařízení v klidu. 
Čerpadlo odpojte od zdroje el. energie. 

 
 Odpojení zabezpečte výstražnou tabulkou. 
 
 
 
 Unikající médium může způsobit opaření. 
  
 
 
 Horký povrch může způsobit popálení. 

 

 Čerpadlo nesmí být spuštěno bez vody! Upozornění 

 
              Nebezpečí popálení 

Před provádění údržby nebo opravy čerpadla se 
ujistěte, že je čerpadlo odpojené. 
Odpojení od el. energie zabezpečte proti nahodi-
lému zapnutí. 
Tuto práci smí provádět pouze kvalifikovaný  
personál.               
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9. Přehled závad 

Porucha 
 
Čerpadlo nepracuje 
Led kontrolky ani zobra-
zovač nesvítí. 
 
Zkrat při zapínání  
čerpadla. 
 
 
 
 
Na displeji se zobrazuje 
porucha.  
 
 
 
Čerpadlo je hlučné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topná tělesa netopí 

Příčina 
 
Čerpadlo je bez napětí. 
 
 
 
Nesprávně připojené  
napájení. 
 
Vadná elektronika  
nebo motor. 
 
Porucha elektroniky 
 
 
Nízké napájecí napětí 
 
Vzduch v čerpadle 
 
 
 
 
Kavitace 
 
 
Čerpadlo je příliš výkonné 
 
 
 
Čerpadlo má nedostatečný 
výkon. 
 
 
 
 
 
 
Vzduch v čerpadle  

Odstranění 
 
Zkontrolujte napájení. 
Zkontrolujte spínače a jištění. 
 
 
Opravte připojení. 
 
 
Vyměňte čerpadlo. 
 
 
Restartujte čerpadlo 
(dlouze stiskněte tlačítko) 
 
Zkontrolujte napájecí napětí 
 
Opakovaně provádějte odvzdušnění 
systému s vypnutým čerpadlem. Čer-
padlo se odvzdušní samočinně. 
 
 
Zvyšte tlak v systému nebo snižte tep-
lotu média. 
 
Nastavte nižší charakteristiku. 
 
Použijte čerpadlo s menším výkonem 
 
Nastavte vyšší charakteristiku. 
 
 
Zaměňte čerpadlo za silnější. 
 
Vypněte automatický noční po-
kles               . 
 
Odvzdušněte systém. 

Zařízení podléhá technickým změnám! 
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10. Technická data 
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      10.2  Technické parametry 
 
Napájecí napětí    1×230 V +6/-10%, 50 Hz 
 

Ochrana motoru:   externí ochrana motoru proti přetížení není zapotřebí 
 

Stupeň krytí:    IP 44 
 

Třída izolace:    F 
 

Teplotní třída:    TF 110 
 

Okolní teplota:    max. 40°C 
 

Teplota media:    +15 °C pro 95 °C, krátkodobě (cca. 30 min.) 110 °C 
      Teplota media musí být vyšší nežli teplota okolí, aby se  
      předešlo tvorbě kondenzátu ze vzdušné vlhkosti v suché 
      části motoru i ve skříni elektroniky a svorkovnice.        

      Teplota okolí             Teplota media  
                     °C    min °C               max °C 
      15    15   110  
      30    30   110 
      35    35     90 
      40    40     70 
 
 
 
 
 
 
 
 

 do teploty vody   75°C    0,05 bar 
 do teploty vody   90°C    0,30 bar 
 do teploty vody 110°C    1,10 bar 
 na každých ± 100 m nadmořské výšky     ±0,01 bar 

 
Maximální konstrukční tlak: 10 bar 
 

Hlučnost:     úroveň akustického tlaku  54 dB (A) 
 

Svodový proud:    Kapacita síťového filtru čerpadla způsobuje za provozu 
      svodový proud k zemnímu vodiči menší nežli 3.5  mA. 
 
      11. Opatření 
      S tímto výrobkem s ohledem na speciální elektronické 
      součástky musí být zacházeno v souladu  
      s environmentálními předpisy. 

Aby se předešlo tvorbě vápena-
tých usazenin, doporučujeme    
v okruzích s pitnou vodou  
pracovat s teplotami do 65°C 

Upozornění 

Minimální vstupní tlak při 
nadmořské výšce 500 m. 

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.  
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení. 
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