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Zakoupili jste výrobek od firmy Pentair Jung Pumpen a tak 
získali kvalitu a výkon. Zajistěte si tento výkon instalací po-
dle předpisů, aby náš výrobek plnil svoji úlohu k vaší plné 
spokojenosti. Myslete na to, že škody vzniklé v důsledku 
neodborného zacházení mají vliv na záruku. Dodržujte proto 
pokyny uvedené v Návodu pro provoz!
Toto zařízení smí být používáno dětmi od 8 let a více a 
osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo men-
tálními schopnostmi  nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi, pokud jsou pod dohledem, nebo byly zaučeny v 
bezpečném používání tohoto zařízení a chápou nebezpečí, 
vznikající při používání. Děti si se zařízením nesmějí hrát. 
Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez 
dozoru.
Prevence škod při výpadku

Jako u každého jiného elektropřístroje může dojít i u tohoto vý-
robku k výpadku v důsledku ztráty napětí nebo technické závady.

Pokud Vám výpadkem výrobku může vzniknout škoda (také ná-
sledná škoda), musíte podle Vašeho uvážení podniknout zejmé-
na následující opatření:

   • Montáž poplachového systému, fungujícího podle stavu 
vody (podle možností nezávislého na elektrické síti), takže 
může být alarm zjištěn ještě před vznikem škody.

   • Zkouška použité sběrné nádrže / jámy na těsnost až po hor-
ní hranu před, ale nejpozději při montáži, respektive uvedení 
výrobku do provozu.

   • Montáž ochranných zařízení proti vzduté vodě pro ta od-
vodňovací zařízení, u kterých může únikem odpadní vody po 
výpadku výrobku vzniknout škoda.

   • Montáž dalšího výrobku který může výpadek výrobku kom-
penzovat (na příklad zdvojené zařízení).

   • Montáž nouzového zdroje proudu.

Protože tato opatření slouží k tomu, aby při výpadku výrobku 
zabránila následným škodám, nebo je minimalizovala, je nutno 
je jako směrnici výrobce při používání výrobku bezpodmíneč-
ně realizovat - analogicky k požadavkům normy DIN EN (OLG 
Frankfurt/Main, spis. zn.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento Návod pro provoz obsahuje zásadní informace, které mu-
sejí být dodrženy při instalaci, provozu a údržbě. Důležité je, aby 
si tento Návod pro provoz přečetl bezpodmínečně před mon-
táží a uvedením do provozu montér, jakož odborní pracovníci/
provozovatel. Návod musí být stále k dispozici na místě nasa-
zení čerpadla, resp. zařízení.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek 
ztrátu veškerých nároků na náhradu škody.

V tom to Návodu pro provoz jsou bezpečnostní pokyny zvláště 
označeny symboly. Jejich nerespektování může být nebezpečné.

Všeobecné nebezpečí pro osoby

Varování před elektrickým proudem

OZNÁMENÍ! Nebezpečí pro stroje a funkce 

Kvalifikace personálu

Personál pro obsluhu, údržbu, kontrolu a montáž musí mít od-
povídající kvalifikaci pro tyto práce a být dostatečně informo-
ván na základě studia Návodu pro provoz. Oblast odpovědnosti, 
kompetence a dozor nad personálem musí být přesně stanove-
ny provozovatelem. Jestliže personál nemá potřebné znalosti, 
tak musí být zaškolen a zaučen.

Bezpečný způsob práce

Dodržovány musejí být bezpečnostní pokyny uvedené v  tomto 
Návodu pro provoz, platné vnitrostátní předpisy o prevenci úra-
zů, jakož i případné interní pracovní, provozní a bezpečnostní 
předpisy.

Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu

Dodržovány musejí být zákonné předpisy, místní předpisy a 
bezpečnostní předpisy.

Je třeba eliminovat ohrožení elektrickým proudem.

Uniklé nebezpečné přečerpávané materiály (např. explosivní, 
jedovaté, horké) musejí být tak odvedeny, aby nedošlo k ohro-
žení osob a životního prostředí. Dodržovány musejí být zákonné 
předpisy. 

Bezpečnostní pokyny pro montážní, kontrolní a údržbářské 
práce

Zásadně se smějí provádět práce na stroji ve stavu klidu. Čer-
padla nebo čerpadlové agregáty, které dopravují materiály ne-
bezpečné pro zdraví, musejí být dekontaminovány.

Bezprostředně po ukončení prací musejí být veškerá bezpeč-
nostní a ochranná zařízení znovu instalována popř. uvedena do 
provozu.

Jejich účinnost musí být zkontrolována před opětovným uve-
dením do provozu s přihlédnutím k platným předpisům. 

Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů

Přestavba nebo změna stroje jsou přípustné jen po dohodě s 
výrobcem. Originální náhradní díly a příslušenství autorizované 
výrobcem slouží bezpečnosti. Použití jiných dílů může mít za 
následek zánik ručení za následné škody.

Nepřípustné způsoby provozu

Provozní bezpečnost dodaného stroje je zaručena jen při po-
užití pro stanovený účel. Mezní hodnoty uvedené v  kapitole 
„Technické údaje“ nesmějí být v žádném případě překročeny.

Pokyny pro prevenci úrazů

Před montážními či údržbářskými pracemi uzavřete pracovní 
prostor a zkontrolujte, zda je  stav zdvihacích zařízení bezvadný.
Nepracujte nikdy sami a používejte ochrannou helmu, ochran-
né brýle a bezpečnostní boty a v případě potřeby i vhodný bez-
pečnostní úvazek.
Před svářením či použitím elektrických přístrojů zkontrolujte, 
zda nehrozí nebezpečí exploze.
Když pracují osoby v čistírnách odpadních vod, musejí být očko-
vány proti choroboplodným zárodkům, které se tam eventuel-
ně vyskytují. V zájmu vašeho zdraví dbejte úzkostlivě na čistotu.
Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nevyskytovaly žádné je-
dovaté plyny.
Dodržujte bezpečnostní předpisy a mějte po ruce prostředky 
první pomoci.
V některých případech může být čerpadlo a médium horké a 
hrozí tak nebezpečí popálení.
Pro montáž v  prostorech ohrožených explozí platí zvláštní 
předpisy!
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POUŽITÍ
Ponorná motorová čerpadla konstrukční série MultiCut jsou 
vhodná pro čerpání odpadových vod v tlakových odvodňovacích 
systémech nebo pro odvodňovaní samostatně stojících domů.

Čerpadla MultiCut se přednostně používají při: 

   – odpadové vodě obsahující vlákna

   – odpadové vodě obsahující tuhé látky (bez kamenů)

   – domácích odpadových vodách bez fekálií

   – domácích odpadových vodách s fekáliemi

   – mechanicky čištěných odpadových vodách

Ponorná čerpadla jsou dodávána v provedení bez ochrany proti 
explozi nebo s ochranou proti explozi).

Při použití čerpadel musejí být dodržovány příslušné vnitro-
státní zákony, předpisy, jakož i místní předpisy, jako např.

   • zřizování nízkonapěťových zařízení  
(např. v Německu VDE 0100)

   • bezpečnost a pracovní prostředky 
(např. v Německu BetrSichV a BGR 500)

   • bezpečnost v čistírnách odpadních vod  
(např. v Německu GUV-V C5, GUV-R 104, GUV-R 126)

   • elektrická zařízení a provozní prostředky (např. v Německu 
GUV-VA3)

   • ochrana proti explozi 
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 a EN 
1127-1.

Při odchylných podmínkách použití v  prostorech ohrožených 
explozí se informujte u příslušných místních úřadů.

V Německu to jsou např. živnostenský dozor, TÜV, stavební 
úřad nebo profesní svaz.

Zřízení a provoz těchto zařízení je upraven v nařízení o bezpeč-
nosti a ochraně zdraví při poskytování pracovních prostředků 
a jejich používání při práci, o bezpečnosti při provozu zařízení 
vyžadující dozor a o organizaci provozní ochrany práce, článek 1 
Nařízení o provozní bezpečnosti (BetrSichV)". 

Tam, kde není místně požadována pro čerpání fekálií ochrana 
proti explozi, smějí být také používána čerpadla bez ochrany 
proti explozi.

Druhy provozu
při 40º C teplotě přepravovaného materiálu:

motor ponořen: trvalý provoz S1  
motor vynořen: krátkodobý provoz S2; viz Techn. údaje  
motor vynořen: přerušovaný provoz S3; viz Techn. údaje

Při skladování v suchu ponorné čerpadlo nezamrzá do -20º C. 
Když je však instalované, nesmí zamrznout ve vodě.

Transport
Čerpadlo je třeba zdvihat zásadně prostřednictvím držadla a ne 
za přívodní kabel! Spuštění čerpadla do hlubších šachet nebo 
jam je třeba provádět jen s použitím lana nebo řetězu.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
V důsledku použití našich řízení máte jistotu, že jsou splněny 
požadavky potvrzení o zkoušce konstrukčního modelu EG. 

OZNÁMENÍ! Elektrické práce na čerpadle nebo řízení smí 
provádět  jen kvalifikovaný elektrikář. 

Musejí být dodrženy příslušné platné normy (např. EN), speci-
ální vnitrostátní předpisy (např. VDE), jakož i předpisy místních 
provozovatelů sítí. 

OZNÁMENÍ! Konec vodiče nedávat nikdy do vody! Voda, která 
do něj popřípadě pronikne, může způsobit poškození. 

Jako předběžné zajištění čerpadla je třeba použít jen pomalé 
pojistky nebo automaty s  charakteristikou C nebo D. Potřebné 
zajištění min. 10 A.

Neplatí pro čerpadla se střídavým proudem. Čerpadlo je třeba 
chránit spínačem nadproudu. Seřízení při přímém startu = jme-
novitý proud. 

Když ochranné zařízení vypne, je třeba před opětovným zapnu-
tím odstranit příčinu poruchy.

Vinuté termostaty
OZNÁMENÍ! Navíc ke spínači nadproudu popř. ochrannému 
spínači motoru je třeba zapojit termostaty, které jsou zabudo-
vané do vinutí motoru. Jsou vhodné pro 250 V / 1,2 A (cos phi 
0,6) a označené pro připojení 30 a 32.

Připojení termostatu bez ochrany proti 
explozi
Termostaty je třeba zapojit tak, aby při dosažení vybavovací  
teploty byl motor vypnut ovládacím obvodem. Po vychladnutí 
vinutí dochází k automatickému opětovnému zapnutí.

Proto je potřebné vytáhnout před odstraněním příčiny poruchy 
síťovou zástrčku po spuštění ochranného zařízení, jinak se čer-
padlo znovu zapne.

Připojení termostatu s ochranou proti explozi
Termostaty je třeba zapojit tak, aby při dosažení vybavovací  
teploty byl motor vypnut ovládacím obvodem. Automatické 
opětovné zapnutí po vychladnutí vinutí nesmí být možné.

 VAROVÁNÍ! 
Po vypnutí omezovačem teploty musí být nejdříve odstraněna 
příčina poruchy. Teprve potom smí být provedeno manuální 
zapnutí.

Blokování opětného zapnutí musí být "bezpečné při nulovém 
napětí", tzn. také po výpadku napětí musí blokování zůstat 
zachováno (Evropská směrnice 2014/34/EU Příloha II 1.5, EN 
60079-17 Tab1, B10).

Provoz s měničem kmitočtu
Měniče kmitočtu smějí být používány jen pro regulaci otáček 
trojfázových čerpadel se speciálním provedením! Z hydraulic-
kých důvodů nedoporučujeme pracovat pod 30 Hz. 

Čerpadla se střídavým proudem jsou všeobecně nevhodná. 

OZNÁMENÍ! Z  fyzikálních důvodů nemůžou být čerpadla pro-
vozována s vyšším kmitočtem než jaký je uveden na typovém 
štítku. Při kmitočtu vyšším než je hodnota  na typovém štítku 
se zvyšuje příkon a motor je přetížen.

U trojfázových čerpadel se speciálním provedení pro provoz s 
měničem kmitočtu je typ motoru na typovém štítku  označen 
dodatečným "K" (např. D90-2/75 CK). Navíc mají tato čerpadla 
na konci vodiče nálepku s informací o možnosti provozu s mě-
ničem kmitočtu.

Tyto motory jsou vybavené termistory s  kladným teplotním 
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součinitelem (PTC) jako ochranou vinutí. Na svorkách 40 a 41 
ochrany vinutí nesmí být napětí > 2,5 V! U čerpadel chráněných 
proti explozi je mimo to potřebná konstrukčně testovaná roz-
běhová jednotka, která vyhovuje požadavkům testování kon-
strukčních vzorů EU.

Směr otáčení
Neplatí pro čerpadla se střídavým proudem. Před zamontová-
ním je třeba zkontrolovat směr otáčení! Při správném směru 
otáčení dochází k trhnutí při rozběhu proti šipce směru otáčení 
na skříni motoru. Hlasité provozní zvuky nebo příliš nízký čerpa-
cí výkon již zamontovaného čerpadla naznačují nesprávný směr 
otáčení. Při nesprávném směru otáčení musejí být zaměněny 2 
fáze přívodního vedení.

UPOZORNĚNÍ !
Trhnutí při rozběhu může proběhnout velkou silou. 

Vyrovnávání napětí
Dle EN 60079-14 a EN 1127-1 musí být v oblastech ohrožených 
explozí u provozních prostředků s ochranným vodičem v TN/
TT síti instalováno přídavné zařízení pro vyrovnávání napětí. Di-
menzování např. v Německu dle VDE 0100 Část 540.

Pro betonové a šachty a šachty z plastických materiálů od firmy 
Pentair Jung Pumpen v explozní zóně 1 a 2 není potřebné žád-
né přídavné místní vyrovnání potenciálu (stanovisko technické 
kontroly TÜV Nord, 03. 2008).

Výjimka: Když vodivé díly jako např. ochrana kabelu z vlnité 
trubky nebo kovová tlaková trubka vedou zvenčí k přípoji šach-
ty. V takovém případě je třeba vytvořit elektricky vodivé spojení 
s tělesem čerpadla (čerpadel). Z důvodů ochrany proti korozi by 
měla být pro vytvoření spojení použita nerezová ocel.

Čerpadla chráněná proti explozi jsou pro toto opatřena mož-
ností připojení na kabelové vedení.

MONTÁŽ
Při instalaci dle DIN EN 12056-2 musí být tlakové vedení vede-
no jako smyčka přes místně určenou úroveň zpětného vzdutí a 
musí být zajištěno zpětnou klapkou. V potrubí musí být dodrže-
na minimální rychlost proudění 0,7 m/s.

Míry šachty 
Samostatné zařízení se stojanem: 40 x 40 cm 
Samostatné zařízení s posuvnou trubkou: 40 x 65 cm, 
Zdvojené zařízení: 85 x 65 cm

Příklad montáže s posuvnou trubkou 

Montáž: Patku spojky připevnit hmoždinkami na dnu sběrné 

šachty a potom namontovat posuvnou trubku. Potom zamon-
tovat tlakové potrubí včetně potřebných armatur, jako je zpět-
ná klapka a uzavírací šoupátko. 

Na závěr nasadit čerpadlo s našroubovaným zubem spojky na 
posuvnou trubku a pomocí řetězu, který je upevněn do závěs-
ného oka, spustit dolů.

Nad otvorem šachty by měl být k dispozici dostatečně vysoký 
prostor pro upevnění zdvihacího zařízení.

Zjišťování úrovně hladiny může být prováděno různými systé-
my. Zvláštnosti a požadavky jsou uvedeny v příslušných návo-
dech pro provoz.

VAROVÁNÍ! 
Dle zákonů a předpisů o ochraně proti explozi nesměji JUNG 
Ex-čerpadla nikdy běžet na sucho ani pracovat v srkavém pro-
vozu. 

Čerpadlo se musí nejpozději vypnout, když stav vody dosáhne 
horní hrany tělesa čerpadla (x na výkresu). Toto vypnutí musí 
být provedeno prostřednictvím elektrického odděleného spí-
nacího obvodu. K chodu  na sucho může dojít výhradně jen 
mimo oblast nebezpečí exploze za účelem provedení údržbář-
ských a kontrolních prací. 

U delších tlakových vedení je třeba zvolit přiměřeně větší prů-
měr, aby se zabránilo ztrátám v důsledku tření v potrubí.

Stoupající tlakové potrubí položit bezpečně vzhledem k mrazu! 
Příklop šachty musí být stanoven s ohledem na účel použití a 
potřebnou nosnost.

Když je čerpadlo vadné, může část náplně olejové komory unik-
nout do přepravovaného média.

Ne Ex-čerpadla. Jestliže je použita hadice jako tlakové vede-
ní, je třeba dbát na to, aby byla při každém čerpacím procesu 
před ponořením čerpadla úplně vyprázdněna. Eventuelně ještě 
přítomné zbytky kapaliny by zabránily odvzdušnění tělesa čer-
padla a tím i čerpání.

Tato situace může také nastat tehdy, když je čerpadlo náhle 
suché, odčerpá hlouběji než je uvedeno na montážním výkresu 
nebo se dostane při každodenním kontrolním běhu do srkavé-
ho provozu.

ÚDRŽBA
Údržba a kontrola tohoto výrobku musí být provedena v sou-
ladu s EN 12056-4 a EN60079-19. Pro zajištění trvalé provozní 
bezpečnosti vašeho zařízení doporučujeme uzavření smlouvy 
o údržbě. 

VAROVÁNÍ! 
Před každou prací: Čerpadlo a řízení odpojit od sítě a zajistit, 
aby nemohly být jinými osobami zase uvedeny do stavu pod na-
pětím.

VAROVÁNÍ!
Pryžové hadice zkontrolovat ohledně mechanických a chemic-
kých poškození. Poškozené nebo zalomené kabely musí být vy-
měněny výrobcem.

OZNÁMENÍ! Při použití řetězu pro zdvihání čerpadla dodržujte 
příslušné vnitrostátní předpisy o prevenci úrazů. Zdvihací 
zařízení musejí být pravidelně kontrolována revizorem v soula-
du se zákonnými předpisy.
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OZNÁMENÍ! Motory konstrukční série EX odpovídají dru-
hu ochrany před zapálením "Tlakově pevné zapouzdření". 
Opravářské práce, kjteré mají vliv na ochranu proti explozi, 
smějí být prováděny jen autorizovanými opravnami nebo výrob-
cem. Při opravách je třeba zkontrolovat plochy ohraničující me-
zery ohledně poškození a popřípadě je nahradit originálními díly 
výrobce.

Kontrola oleje
Olejová komora je utěsněná naven pomocí uzavíracího šroubu.  
Za účelem kontroly těsnění sběracího kroužku je třeba vypustit 
olej z olejové komory včetně zbytku a zachytit do čisté odměr-
ky. 

   • Jestliže je olej znečištěn vodou (mléčný), musí být prove-
dena výměna oleje. Po dalších 300 hodinách provozu, max. 
však za 6 měsíců, znovu zkontrolovat! 

   • Jestliže se v oleji nachází voda a nečistoty, musí být kromě 
oleje vyměněno též těsnění sběracího kroužku. 

Pro monitorování olejové komory může být instalována, také 
dodatečně, elektroda našeho přístroje pro kontrolu těsnosti 
"DKG" resp. "DKG-Ex" namísto uzavíracího šroubu "DKG". 

Výměna oleje
Pro zachování funkční bezpečnosti je třeba provést první vý-
měnu oleje po 300 a další výměnu oleje vždy po 1000 hodinách 
provozu.

Při nižším počtu hodin provozu však provést výměnu oleje nej-
méně jednou za rok.

Jestliže je přepravována odpadní voda se silně abrazivními pří-
měsemi, je nutné počítat s  výměnou oleje v  kratších interva-
lech. 

Pro výměnu náplně olejové komory používat hydraulický mine-
rální olej HLP o viskozitě třídy 22 až 46, např. Mobil DTE 22, DTE 
24, DTE 25. 

Plnicí množství činí 350 cm³ pro MultiCut 08/2 M a 380 cm³ pro 
MultiCut 08/2 M EX, 20/2 M a 20/2 M EX.

OZNÁMENÍ! Olejová komora smí být plněna jen stanoveným 
množstvím oleje. Přeplnění má za následek zničení čerpadla.

Kontrola čerpadlové jednotky 
Šrouby tělesa čerpadla, jakož i spojovací a upevňovací šrouby 
je třeba zkontrolovat ohledně pevného dosednutí a popřípadě 
dotáhnout.

Při sníženém výkonu čerpání, zvyšujícím se provozním hluku 
nebo sníženém výkonu řezání (náchylnost k  blokování chodu 
čerpadla) je třeba zkontrolovat opotřebování oběžného kola a 
řezacího zařízení a v případě potřeby je vyměnit.

Výměna obrusné desky 
Výměna oběžného kola

UPOZORNĚNÍ!
Opotřebená oběžná kola můžou mít ostré hrany.

1. Řezací rotor zablokovat kusem dřeva a vyšroubovat centrál-
ní šroub s vnitřním šestihranem.

2. Vyšroubujte čtyři šrouby s vnitřním šestihranem nahoře na 
spirálové skříni a spirálovou skříň sejměte.

3.  Obrusná deska: Odstraňte starou obrusnou desku, skříň 
pečlivě vyčistěte a namontujte novou obrusnou desku a dbej-
te přitom na to, aby byla namontována v rovině (MA=2,5 Nm). 

Oběžné kolo: Nové oběžné kolo s lícovaným perem namon-
tujte na hřídel a přitom dodržte počet lícovaných podložek.

4. Na každé lopatce zjistěte rozměr B a poznamenejte si nej-
větší hodnotu.

5. Na více místech zjistěte rozměr A a poznamenejte si nej-
menší hodnotu.

6.  Oznámení! Spára oběžného kola A-B musí být: 
...08/2M = 0,5-0,7 mm,   
...20/2M = 0,8-1,0 mm.   Pokud by byla spára větší, 
nebo menší, musí být vyrovnána lícovanými podložkami 
(12x16x0,2) za oběžným kolem. 

7. Spirálovou skříň a olejovou komoru/motor opět sešroubujte.

8. Nakonec se namontuje rotor a nastaví se řezná spára.

Kontrola řezné mezery
S vhodným nářadím, např. posuvným měřítkem, je možné změ-
řit řeznou mezeru mezi řezacím rotorem a řezací deskou. Řez-
nou mezeru, která má víc než 0,2 mm, je třeba zmenšit.

Nastavení řezné mezery

1. Řezací rotor zablokovat kusem dřeva a vyšroubovat centrální 
šroub s vnitřním šestihranem.

2. Tlakový díl, řezací rotor a podložku odejmout a potom tlakový 
díl a řezací rotor zase nasadit.

3. Řezací rotor zablokovat a pomocí šroubu s vnitřním šestihra-
nem zase upevnit (utahovací moment 8 Nm)

4. Zkontrolovat volný pohyb řezacího rotoru a mezeru ještě jed-
nou změřit (max. 0,2 mm).

Jestliže je řezná mezera stále příliš velká, musí se odstranit 
další podložka. Kroky 1-4 je třeba zopakovat.

Čištění

UPOZORNĚNÍ!
Opotřebená oběžná kola můžou mít ostré hrany.

Za účelem vyčištění oběžného kola čerpadla a spirálového tě-
lesa nejdřív odstranit tlakový díl a řezací rotor, jak je to popsa-
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né výše. Potom vyšroubovat 4 šrouby s vnitřním šestihranem a 
odejmout spirálové těleso.

Oběžné kolo čerpadla  a spirálové těleso je možné nyní vyčis-
tit.  Potom smontovat jednotlivé časti a nastavit velikost řezné 
mezery. 

Za účelem vyčištění stanice čerpadlá  je možné také dodateč-
ně instalovat vyplachovací trubku. Typ I-M je třeba namontovat 
přímo před přírubu čerpadla 08/2 M. U typu MultiCut 20/2 M je 
třeba odstranit uzavírací šroub „Vzduch“ a našroubovat propla-
chovací trubku Typ 0.

OZNÁMENÍ! Při povolení nesprávných šroubů vytéká olej z ole-
jové komory.

Utahovací momenty MA pro materiál šroubů A2 

Šroub z umělé hmoty Torx Plus® 25 IP  5x12   MA  = 2,5 Nm

pro M 6      MA   = 8 Nm 

pro M 8      MA   = 20 Nm 

pro M 10    MA   = 40 Nm 

pro M 12    MA   = 70 Nm 

pro M 16    MA   = 160 Nm 

LÁ POMOC PŘI PORUCHÁCH
Čerpadlo nefunguje

   • Zkontrolovat síťové napětí (nepoužívat zkoušečku – měřič 
napětí)

   • Pojistka je vadná = popřípadě příliš slabá (viz Elektrické 
zapojení)

   • Síťový přívod je poškozený = opravu jen od výrobce

Čerpadlo běží, ale nečerpá
   • Tlakové potrubí popř. hadici vyprázdnit, aby se otevřela 
zpětná klapka a vzduch mohl uniknout z prstencového 
tělesa

Řezací systém je blokovaný
   • Zkontrolovat řezací systém a v případě potřeby dodatečně 
seřídit či vyměnit.

Oběžné kolo je zablokované
   • Spirálové těleso a oběžné kolo vyčistit

Snížený výkon čerpadla
   • Oběžné kolo volného toku je ucpané (viz Údržba) 

   • Nesprávný směr otáčení =  vyměnit 2 fáze přívodního vedení
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DE - Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS - Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA - Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI - Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU - Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL - Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
PT - Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto está em conformidade com as Diretivas especificadas.
RO - Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menţionate.
SK - Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spíňa požiadavky uvedených smerníc. 
SV - Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

CE 306-16-1910

Steinhagen, 10-10-2019

______________________ i.A. ____________________
Stefan Sirges, General Manager Pascal Kölkebeck, Sales Manager

• 2006/42/EG   (MD) EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010 

• 2011/65/EU  (RoHS)

• 2014/30/EU  (EMC)  EN 60034-1:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen 
CS - Směrnice - Harmonizované normy 
DA - Direktiv - Harmoniseret standard
EN - Directives - Harmonised standards 
FI - Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi

FR - Directives - Normes harmonisées
HU - Irányelve - Harmonizá szabványok
IT - Direttive - Norme armonizzate
NL - Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL - Dyrektywy - Normy zharmonizowane

PT – Directiva - Normas harmonizadas 
RO - Directivă - Norme coroborate
SK - Smernice - Harmonizované normy
SV - Direktiv - Harmoniserade normer

08/2 ME (JP09312/1) 

08/2 MES (JP09613/1) 

08/2 M (JP09945/3) 

08/2 MS (JP09946/3)

20/2 M plus (JP42765)

EU-Konformitätserklärung 
EU-Prohlášeni o shodě 
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity 
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité 
EU-Megfelelöségi nyilatkozat 
EU-Dichiarazione di conformità 
EU-Conformiteitsverklaring 
EU-Deklaracja zgodności 

EU-Declaração de Conformidade 
EU-Declaraţie de conformitate 
EU-Vyhlásenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse 

DE-Weitere normative Dokumente   CS-Jinými normativními dokumenty   DA-Andre norma-
tive dokumenter   EN-Other normative documents   FI-Muiden normien   FR-Autres docu-
ments normatifs   HU-Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak   IT-Altri documenti 
normativi   NL-Verdere normatieve documenten   PL-Innymi dokumentami normatywnymi   
PT-Outros documentos normativos   RO-Alte acte normative   SK-Iným záväzným dokumen-
tom   SV-Vidare normerande dokument: 
EN 60034-5:2001/A1:2007

DE-Bevollmächtigter für technische Dokumentation   CS-Oprávněná osoba pro technickou 
dokumentaci   DA-utoriseret person for teknisk dokumentation   EN-Authorized person for 
technical documentation   FI-Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio   FR-Personne 
autorisée à la documentation technique   HU-Hivatalos személy műszaki dokumentáció   
IT-Persona abilitata per la documentazione tecnica   NL-Bevoegd persoon voor techni-
sche documentatie   PL-Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej   PT-Pessoa autoriz-
ada para documentação técnica   RO-Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice   
SK-Oprávnená osoba pre technickú dokumentáciu   SV-Auktoriserad person för teknisk 
dokumentation:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen 
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JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE - Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS - Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA - Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI - Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU - Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL - Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
PT - Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto está em conformidade com as Diretivas especificadas.
RO - Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menţionate.
SK - Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spíňa požiadavky uvedených smerníc. 
SV - Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

CE 317-16-1910

Steinhagen, 10-10-2019

______________________ i.A. ____________________
Stefan Sirges, General Manager Pascal Kölkebeck, Sales Manager

• 2006/42/EG   (MD) EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010 

• 2011/65/EU  (RoHS)

• 2014/30/EU  (EMC)  EN 60034-1:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

• 2014/34/EU  (ATEX)  EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014

DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen 
CS - Směrnice - Harmonizované normy 
DA - Direktiv - Harmoniseret standard
EN - Directives - Harmonised standards 
FI - Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi

FR - Directives - Normes harmonisées
HU - Irányelve - Harmonizá szabványok
IT - Direttive - Norme armonizzate
NL - Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL - Dyrektywy - Normy zharmonizowane

PT – Directiva - Normas harmonizadas 
RO - Directivă - Norme coroborate
SK - Smernice - Harmonizované normy
SV - Direktiv - Harmoniserade normer

08/2 M EX (JP42768)
20/2 M PLUS EX (JP42766)
20/2 M PLUS EX (JP45211)
20/2 M PLUS EX (JP45212)

II 2 G Ex d IIB T4Gb   PTB 11 ATEX 1021 X

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Zertifizierungssektor Explosionsschutz (0102) 
Bundesallee 100 - 38116 Braunschweig - Germany

EU-Konformitätserklärung 
EU-Prohlášeni o shodě 
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity 
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité 
EU-Megfelelöségi nyilatkozat 
EU-Dichiarazione di conformità 
EU-Conformiteitsverklaring 
EU-Deklaracja zgodności 

EU-Declaração de Conformidade 
EU-Declaraţie de conformitate 
EU-Vyhlásenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse 

DE-Weitere normative Dokumente   CS-Jinými normativními dokumenty   DA-Andre norma-
tive dokumenter   EN-Other normative documents   FI-Muiden normien   FR-Autres docu-
ments normatifs   HU-Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak   IT-Altri documenti 
normativi   NL-Verdere normatieve documenten   PL-Innymi dokumentami normatywnymi   
PT-Outros documentos normativos   RO-Alte acte normative   SK-Iným záväzným dokumen-
tom   SV-Vidare normerande dokument: 
EN 60034-5:2001/A1:2007
EN 60079-14:2007

DE-Bevollmächtigter für technische Dokumentation   CS-Oprávněná osoba pro technickou 
dokumentaci   DA-utoriseret person for teknisk dokumentation   EN-Authorized person for 
technical documentation   FI-Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio   FR-Personne 
autorisée à la documentation technique   HU-Hivatalos személy műszaki dokumentáció   
IT-Persona abilitata per la documentazione tecnica   NL-Bevoegd persoon voor techni-
sche documentatie   PL-Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej   PT-Pessoa autoriz-
ada para documentação técnica   RO-Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice   
SK-Oprávnená osoba pre technickú dokumentáciu   SV-Auktoriserad person för teknisk 
dokumentation:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen 
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SLOVENČINA

      0197

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany

13

417.13.1910

EN 12050-1:2001
Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov 

08/2 ME (JP09312/1) 

08/2 MES (JP09613/1) 

08/2 M (JP09945/3) 

08/2 MS (JP09946/3)

20/2 M PLUS (JP42765)

08/2 M, EX (JP42768)

20/2 M PLUS, EX (JP42766)

20/2 M PLUS, EX (JP45211)

20/2 M PLUS, EX (JP45212)

Zber a automatické čerpanie odpadových vôd bez fekálnych a odpadových 
vôd s obsahom fekálnych splaškov prostredníctvom úrovne vzdutia  

REAKCIA POČAS POŽIARU NPD

VODOTESNOSŤ v poriadku

ÚČINNOSŤ (ÚČINOK SANIA)

- doprava pevných častíc v poriadku

- potrubné prípojky v poriadku

- minimálne rozmery vetracích vedení NPD

- minimálna rýchlosť prietoku v poriadku

- voľný minimálny priechod systému v poriadku

- minimálny úžitkový objem NPD

MECHANICKÁ PEVNOSŤ

- nosnosť a štruktúrna stabilita zbernej nádoby pre 

používanie mimo budov

NPD

- štruktúrna stabilita zbernej nádoby pre používanie v rámci 

budov

NPD

HLADINA HLUKU ≤ 70 dB (A)

TRVANLIVOSŤ

- štrukturálnej stability v poriadku

- vedľajších účinkov v poriadku

- mechanickej pevnosti v poriadku

NEBEZPEČNÉ LÁTKY NPD

      0197

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany

13

417.13.1910

EN 12050-1:2001
Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

08/2 ME (JP09312/1) 

08/2 MES (JP09613/1) 

08/2 M (JP09945/3) 

08/2 MS (JP09946/3)

20/2 M PLUS (JP42765)

08/2 M, EX (JP42768)

20/2 M PLUS, EX (JP42766)

20/2 M PLUS, EX (JP45211)

20/2 M PLUS, EX (JP45212)

Sběr a automatické čerpání odpadních vod bez fekálií a odpadních vod s 
fekáliemi nad úroveň zpětného vzdutí  

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU NPD

VODOTĚSNOST vyhovuje

ÚČINNOST (ZDVIH)

- Doprava pevných látek vyhovuje

- Potrubní přípojky vyhovuje

- Minimální rozměry větracího vedení NPD

- Minimální průtoková rychlost vyhovuje

- Volný minimální prostup zařízení vyhovuje

- Minimální užitný objem NPD

MECHANICKÁ PEVNOST

- Nosnost a strukturální stabilita sběrné nádrže pro použití 

mimo budovy

NPD

- Strukturální stabilita sběrné nádrže pro použití uvnitř bu-

dov

NPD

HLUČNOST ≤ 70 dB(A)

STÁLOST

- Strukturální stability vyhovuje

- Zdvihu vyhovuje

- Mechanické pevnosti vyhovuje

NEBEZPEČNÉ SUBSTANCE NPD

ČESKY
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A B C D E

08/2 ME 445 235 230 100 128

08/2 MES 445 340 255 100 128

08/2 M 445 235 230 100 128

08/2 MS 445 340 255 100 128

08/26 M 445 235 230 100 128

08/26 MS 445 340 255 100 128

A B C D E

08/2 M, EX 395 235 230 100 128

20/2 M PLUS 440 290 230 100 140

20/2 M PLUS, EX 440 290 230 100 140

Leistungen • Performance • Puissances • Capaciteit • Potência • Prestazioni • Ydelser • 
Prestanda • Suorituskyvyt • Wydajności i moce • Výkony • Výkony • Teljesítmény • Capacităţi • 
Показатели

H [m] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

08/2 ME(S) 16,5 15,0 13,0 11,0 9,0 6,5 3,5 Q [m³/h]

08/2 M(S) 18,5 17,5 16,5 15,0 13,0 11,0 9,0 6,0 2,5

08/26 M(S) 18,5 17,5 16,0 14,5 13,0 11,0 8,5 6,0 3,0

08/2 M, EX 18,5 17,5 16,5 15,0 13,0 11,0 9,0 6,0 2,5

20/2 M plus 18,5 18,0 18,0 18,0 17,0 16,0 15,0 13,0 11,0 9,0 6,0 3,0

20/2 M plus, EX 18,5 18,0 18,0 18,0 17,0 16,0 15,0 13,0 11,0 9,0 6,0 3,0
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Technische Daten • Technical data • Données techniques • Technische gegevens • Dados 
técnicos • Dati tecnici • Tekniske data • Tekniska data • Tekniset tiedot • Dane techniczne • 
Technické údaje • Technické údaje • Műszaki adatok • Date tehnice • Технические данные

08/2 ME /1 08/2 M /3 08/26 M /3 20/2 M PLUS

[kg] 16,0 16,5 16,5 29,0

PN 6 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

[mm] 7 7 7 7

S2 8 min. 8 min.  8 min. 12 min

S3* 10 % 10 % 10 % 25 %

Motor E 71-2/80 A D 71-2/80 A D 71-2/80 A D 71-2/105 B

P1 [kW] 1,37 1,65 1,80 2,40

P2 [kW] 0,98 1,24 1,33 1,91

U [V] 1/N/PE ~230 3/PE ~400 3/PE x 460 3/PE ~400

f [Hz] 50 50 60 50

I [A] 6,0 2,8 2,8 4,0

cos phi 0,98 0,85 0,86 0,86

n [min-1 ] 2705 2674 3200 2730

08/2 M /3, EX 20/2 M PLUS, EX

[kg] 23,0 29,0

PN 6 /10 DN 32 DN 32

[mm] 7 7

S2 20 min. 12 min

S3* 35 % 25 %

Motor D 71-2/80 B D 71-2/105 B

11 ATEX 1021 X 11 ATEX 1021 X

 II 2 G Ex d IIB T4Gb Ex d IIb T4Gb

P1 [kW] 1,65 2,40

P2 [kW] 1,24 1,91

U [V] 3/PE ~400 3/PE ~400

f [Hz] 50 50

I [A] 2,8 4,0

cos phi 0,87 0,86

n [min-1] 2800 2730

* Beispiel: 40%: 4 min Betrieb + 6 min Pause (Spieldauer 10 min) 
* Example for 40%: 4 min. operation and 6 min. rest (Cycle duration 10 min.) 
* Exemple: 40% = 4 min de service et 6 min de pause (Durée du jeu 10 min) 
* Eksempel: 40 %: 4 min drift + 6 min pause (spilletid 10 min)
* Examplo para 40%: 4 min. operação e 6 min. pausa (duração de ciclo 10 min.)
* Esempio: 40%: 4 min. di funzionamento + 6 min. di pausa (durata del ciclo 10 min.) 
* Exempel: 40 %: 4 min drift + 6 min paus (spellängd 10 min) 
* Esimerkki: 40 %: Käyttö 4 min + tauko 6 min (käyttöjakson pituus 10 min) 
* Przykładowo 40%:  4 min pracy i 6 min przerwy (Czas cyklu 10 min)
* Příklad 40%:  4 min. provoz a 6 min. přestávka (trvání pracovního cyklu 10 min.) 
* Príklad 40%: 4 min prevádzka a 6 min prestávka (doba trvania cyklu 10 min) 
* 4 perc üzem és 6 perc szünet (ciklusidő 10 perc).
* Exemplu 40%: 4 min funcţionare şi 6 min pauză (timp aproximativ 10 min) 
* Пример: 40%: 4 мин. эксплуатация + 6 мин. пауза (длительность цикла 10 мин.) 
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Schaltung - Circuitry
Schaltungsänderungen sind unter Verwendung von Quetschverbin-
dern (X) zwischen Coni-Steckverbindung (Y) und Einbaumotor vorzu-
nehmen. Die neue Quetschverbindung muss fachgerecht hergestellt 
werden.

Alterations to the circuitry are to be made using crimp connectors (X) 
between the coni plug connection (Y) and the built-in motor. The new 
crimp connection must be professionally made.

Les changements de câblage sont à effectuer en utilisant des sertis-
sages (X) entre fiche Coni (Y) et moteur encastré. La nouvelle connexion 
sertie doit être fabriquée de manière qualifiée.

Schakelingswijzigingen moeten worden uitgevoerd met gebruikma-
king van knelverbindingen (X) tussen de Coni-aansluiting (Y) en de 
inbouwmotor. De nieuwe knelverbinding moet professioneel worden 
aangebracht.

Alterações nos circuitos devem ser efetuadas utilizados conectores 
de ligação "Crimp" (X) e conectores "plug" cónicos (Y) e motor enca-
strado. A nova conexão de ligação deve ser efetuada por profissional 
qualificado.

Le modifiche ai circuiti devono essere apportate utilizzando connetto-
ri a compressione (X) tra il connettore a cono (Y) e il motore integrato. 
I connettori a compressione nuovi devono essere prodotti secondo lo 
stato dell’arte.

Kredsløbsændringer skal foretages ved brug af klemmeforbindelser (X) 
mellem coni-stikforbindelse (Y) og indbygningsmotoren. Den nye klem-
meforbindelse skal fremstilles fagligt korrekt.

Kopplingsändringar ska göras med hjälp av kontaktpressningar (X) 
mellan Coni-kontaktförbindelse (Y) och integrerad motor. Den nya kon-
taktpressningen måste tillverkas på ett fackmässigt sätt.

Kytkentämuutoksissa Coni-liittimien (Y) ja kiinteästi asennetun moot-
torin välissä tulee käyttää puristusliittimiä (X). Uusi puristusliitos on 
tehtävä asiantuntevasti.

Zmiany przełączenia realizowane są przy stosowaniu połączeń zaci-
skowych (X) między złączem wtykowym Coni (y) i silnikiem. Nowe połą-
czenie zaciskowe należy wykonać fachowo.

Změny spínání je třeba provádět za použití stlačitelných spojů (X) mezi 
násuvným kontaktem Coni (Y) a motorem. Nový stlačitelný spoj musí 
být vytvořen odborně.

Zmeny v zapojení je možné vykonať za použitia lisovaných spojok (X) 
medzi Coni konektorom (Y) a vstavaným motorom. Nové lisované spo-
jenie musí byť odborne zhotovené. 

A kapcsolás megváltoztatásához sajtolható csatlakozókat (X) kell hasz-
nálni a kúpos-dugaszolható csatlakozás (Y) és a beépített motor kö-
zött. Az új sajtolt csatlakozást szakszerűen kell elkészíteni.

Modificările de conectare trebuie efectuate cu folosirea de conectori 
de compresie (X) între ansamblul de conectare (Y) şi motorul încorpo-
rat. Noua conexiune de compresie trebuie făcută în mod profesionist.

Изменения схемы производить с применением обжимателей (X) 
между разъемным соединением Coni (Y) и встроенным двигате-
лем. Новое обжимное соединение должно быть выполнено ква-
лифицированно.

08/2 MES, 08/2 MS, 08/26 MS

Δ-Schaltung, niedrige Spannung  - Δ-Circuitry for low voltage
Δ-Câblage pour basse tension   Δ-Schakeling voor lage spanning   Δ-Cir-
cuitos para baixa tensão   Δ-Circuito per bassa tensione  Δ-kredsløb til 
lavspænding   Δ-koppling för låg spänning   Δ-Kolmiokytkentä, alhai-
nen jännite   Δ-Przełączenie na niskie napięcie   Δ-Zapínání pro nízké 
napětí   Δ-Zapojenie pre nízke napätie   Δ-Kapcsolás kisfeszültségnél   
Δ-Conectare pentru tensiune joasă   Δ-соединение для, низкое на-
пряжение

Y-Schaltung, hohe Spannung - Y-Circuitry for high voltage
Y-Câblage pour haute tension   Y-Schakeling voor hoge spanning   Y-
Circuitos para alta tensão   Y-Circuito alta tensione   Y-kredsløb til 
højspænding   Y-koppling för hög spänning   Y-Tähtikytkentä, korkea 
jännite   Y-Przełączenie na wysokie napięcie   Y-Zapínání pro vysoké 
napětí   Y-Zapojenie pre vysoké napätie   Y-Kapcsolás nagyfeszültség-
nél   Y-Conectare pentru tensiune înaltă   Y-соединение для, высокое 
напряжение 
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