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PORTUGUÊS

Elettropompe sommerse 4”- Électropompes immergées 4”- 4” submerged electropumps
Tauchpumpen 4”- Elektrische dompelpompen 4”- Electrobombas sumergidas 4”
Dränkbara elpumpar på 4”- Υποβρύχιες ηλεκτροκίνητες αντλίες 4"
Ponorná elektrická čerpadla 4”- Electobombas submersas 4”
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) ITALY - sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i
prodotti summenzionati sono conformi a:
−
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 n° 89/392 e
successive modifiche.
−
Direttiva della Compatibilità elettromagnetica 89/336 e
successive modifiche.
− Direttiva Bassa Tensione 73/23 e successive modifiche.

La Empresa DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino
(PD) - ITALY bajo su propia y exclusiva responsabilidad
declara que los productos anteriormente mencionados
respetan:
−
Las Directrices del Consejo del 14 de junio de 1989 n°
89/392 y sucesivas modificaciones
−
Directriz de la Compatibilidad electromagnética 89/336 y
sucesivas modificaciones
− Directriz Baja Tensión 73/23 y sucesivas modificaciones.

DÈCLARATION DE CONFORMITÈ

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

L'entreprise DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino
(PD) - ITALIE - déclare sous sa responsabilité exclusive que les
produits susmentionnés sont conformes à:
−
la Directive du Conseil du 14 juin 1989 n° 89/392 et ses
modifications successives.
−
la Directive de la compatibilité électromagnétique 89/336 et
ses modifications successives.
− la Directive basse tension 73/23 et ses modifications
successives.

Bolaget DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD)
– ITALIEN – intygar på eget ansvar att ovannåmnda
produkter är i enlighet med:
−
Rådets direktiv av den 14 juni 1989 nr. 89/392 och
efterföljande ändringar.
−
EMC-direktivet nr. 89/336 och efterföljande ändringar.
− Lågspänningsdirektiv nr. 73/23 och efterföljande ändrin

DECLARATION OF CONFORMITY

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

The Company DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino
(PD) - ITALY -declares under its own responsibility that the
above-mentioned products
comply with:
Council Directive no. 89/392 of 14 June 1989 and
−
subsequent modifications
−
Directive on electromagnetic compatibility no. 89/336 and
subsequent modifications.
− Directive on low voltage no. 73/23 and subsequent
modifications .

Η εταιρεία DAB PUMPS S.p.A – Via M. Polo, 14 – Mestrino
(PD) – ΙΤΑLY – δηλώνει υπεύθυνα πως τα παραπάνω
προϊόντα ανταποκρίνοται στις εξής οδηγίες:
Οδηγία 89/392/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1989 και
−
µετέπειτα τροποποιήσεις.
−
Οδηγία
89/336/ΕΟΚ
περί
Ηλεκτροµαγνητικής
Συµβατότητας και µετέπειτα τροποποιήσεις.
− Οδηγία 73/23/ΕΟΚ περί Χαµηλής Τάσης και µετέπειτα
τροποποιήσεις.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) ITALY - erklärt unter ihrer eigenen, ausschließlichen
Verantwortung, daß die genannten Produkte den folgenden
Verordnungen entsprechen:
−
Ratsverordnung Nr. 89/392 vom 14. Juni 1989 und
folgende Abänderungen
−
Verordnung über die elektromagnetische Kompatibilität
89/336 und folgende Abänderungen.
− Verordnung über Schwachstrom 73/23 und folgende
Abänderungen.

Výrobce DAB PUMPS s.p.a. – Via Marco Polo, 14 – Mestrino
(PD) – ITÁLIE – prohlašuje výhradně na vlastní
zodpovědnost, že výše uvedené výrobky jsou ve shodě se:
−
Směrnicí Rady ze 14.června 1989 číslo 89/392 a s
následujícími úpravami.
−
Směrnicí o Elektromagnetické kompatibilitě 89/336 a s
následujícími úpravami.
−
Směrnicí o Nízkém napětí 73/23 a s následujícími
úpravami.

CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

De firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) Italië, verklaart hierbij onder haar verantwoording dat
hierbovengenoemde produkten conform zijn aan
−
De Richtlijn van de Raad van 14 juni 1989 nr. 89/392 en
latere veranderingen.
−
De richtlijnen van de elektromagnetische overeenstemming
89/336 en latere veranderingen.
− De richtlijnen voor lage druk 73/23 en latere veranderingen.

A Firma DAB PUMPS s.p.a. – Via Marco Polo, 14 – Mestrino
(PD) – ITÁLIA – sob a própria exclusiva responsabilidade
declara que os produtos citados atrás estão conformes a:
−
Directiva do Conselho de 14 de Junho de 1989 n°
89/392 e sucessivas alterações.
−
Directiva da Compatibilidade electromagnética 89/336
e sucessivas alterações.
−
Directiva Baixa Tensão 73/23 e sucessivas
alterações.

Mestrino (PD), 12/11/02

Attilio Conca
Legale Rappresentante
Legal Representative
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CONTROL BOX 4” – CONTROL SUB

3

4

3 – 4 : togliere ponticello e collegare pressostato o galleggiante.
3 – 4 : enlever le shunt et connecter le pressostat ou l’interrupteur
à flotteur.
3 – 4 : remove jumper and connect pressure switch or float.
3 – 4 : die Überbrückungsklemme entfernen und den Druckwächter
oder Schwimmer anschließen.
3 – 4 : verwijder de geleidingsburg en sluit drukschakelaar of viotter
aan.
3 – 4 : quitar el puente y conectar el presóstato o el flotador.
3 – 4 : Ta bort brygganslutningen och anslut tryckvakten eller
flottörbrytaren.
3 – 4 : αφαιρέστε τη γεφυροσύνδεση και συνδέστε τον πρεσοστάτη
ή το φλοτέρ
3 – 4 : Odsunout můstek a připojit presostat nebo plovák.
3 – 4 : retirar a ligação em ponte e ligar pressóstato ou flutuador.

giallo-verde / vert-jaune/green-yellow/gelb-grün
groen-geel/amarillo-verde/gul-grön/ κίτρινο – πράσινο
žluto-zelený/ amarelo-verde
nero/noir/black/shwarz/zwart/negro/svart/ µαύρο/ černý/ preto
marrone/brun/brown/braun/bruin/marrón/kastanjeträd/ καφέ
hnědý/castanho
grigio/gris/grey/grau/grijs/gris/grå/ Γκρίζο/ šedý/ cinzento

giallo-verde / vert-jaune/green-yellow/gelb-grün
groen-geel/amarillo-verde/gul-grön/ κίτρινο – πράσινο
žluto-zelený/ amarelo-verde
marrone/brun/brown/braun/bruin/marrón/kastanjeträd/ καφέ
hnědý/castanho
blu/bleu/bleu/blau/blauw/azul/blǎ/ µπλε/ modrý/ azul
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Tallas 30/6M
Tallas 50/9M
Tallas 50/13M
Tallas 50/19M
Tallas 50/13T
Tallas 50/19T
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ITALIANO

1.

AVVERTENZE

Prima della messa in funzione della pompa, leggere attentamente il
presente libretto istruzioni.
Per ragioni di sicurezza, le persone che non hanno letto le istruzioni, non devono usare
la pompa.
I minori di 16 anni non devono usare la pompa e devono essere tenuti lontani da
pompe in funzione.
La pompa non può essere impiegata per pompare acqua salata, liquidi
infiammabili, corrosivi o esplosivi ( es. petrolio, benzina, diluenti ), grassi, oli o
prodotti alimentari.
La pompa deve funzionare adeguatamente immersa.
Prevedere una protezione contro la mancanza d’acqua per evitare il rischio di un
funzionamento a secco. ( centraline elettroniche ES..M – ES..T ).
Prima dell’installazione, spurgare il pozzo dalla sabbia e da altre particelle solide.
Non utilizzare in nessun caso il cavo di alimentazione per trasportare o inserire la
pompa nel pozzo. Calare la pompa nel pozzo mediante corda di sospensione.
Dimensionare correttamente la sezione del cavo di alimentazione in rapporto alla
lunghezza, per evitare perdite di tensione.
I collegamenti dei cavi disposti sotto il livello dell’acqua devono avere una
giunzione vulcanizzata per garantire la tenuta ermetica.
Eseguire un buon collegamento a terra.
La tensione di rete deve corrispondere a quella di targa del motore.
Collegarsi alla rete tramite un interruttore onnipolare con distanza dai contatti di
almeno 3 mm. Installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità ( 0.03A ) come
protezione supplementare.
I motori monofasi devono essere allacciati alla rete tramite la centralina
Control Box 4” – Control Sub che prevede una protezione amperometrica che
protegge il motore da sovraccarichi di corrente. I motori trifase devono essere protetti
con appositi salvamotore.
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2.

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse per pozzi da 4” o maggiori per applicazioni nel sollevamento,
nella pressurizzazione e distribuzione. Alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti
antincendio e lavaggio, hobbistica e sistemi di irrigazione.
3.
−
−
−
−
−

DATI TECNICI
Numero massimo avviamenti: 20 avviamenti / ora
Campo di temperatura del liquido : da 0°C a + 40°C
Portata: da 0,6 a 4,2 m³/h
Prevalenza: fino a 100 m.
Massima quantità di sabbia ammessa per TALLAS 30/6M-50/9M-50/13M50/19M- 50/13T-50/19T= MAX. 120gr/m³

4.

INSTALLAZIONE

La pompa può essere calata in pozzi da 4” o maggiori. Il diametro del pozzo
deve mantenersi costante per permetterne una discesa totale senza eccessive
pressioni.
Installazione in posizione verticale.
Distanza dal fondo del pozzo >= 30 cm.
Per Tallas 20/1 M immersione Max. 10 m.
Serie Tallas 30/6M-50/9M-50/13M-50/19M-50/13T-50/19T valvola di ritegno
integrata. Si consiglia ulteriore valvola in mandata.
Il cavo elettrico del motore dev’essere fissato con delle fascette in plastica ogni 2
o 3 m lungo la tubazione di mandata.
Controllare il senso di rotazione per motori trifase.
Il senso corretto fornisce maggiore pressione.
Dopo aver calato la pompa nel pozzo, avviarla a portata ridotta, controllando
l’assorbimento di corrente e la relativa pressione.
5.

MANUTENZIONE

L’elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e
qualificato.
Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni
tipo di responsabilità.
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Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo
aver scollegato l’elettropompa dalla rete di alimentazione.
L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di
manutenzione.
Si consiglia di far revisionare l’impianto ogni 6 mesi da un tecnico specializzato.
In caso di lunghi periodi di inattività, si consiglia di avviare la pompa 2 o 3 volte al
mese.
Nel caso di giunzione del cavo elettrico, utilizzare un cavo di sezione adeguata.
Non è possibile effettuare alcun intervento sui motori in quanto l’impermeabilità è
eseguita dalla Ditta costruttrice.
6.
1.

INCONVENIENTI
La pompa non eroga.

2.

Portata e pressione ridotta.

−
−
−
−
−
−
−

3.

−

La pompa si avvia e si arresta
frequentemente.

−
−
4.

−

Il motore non parte.

−
−
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Abbassamento livello di falda.
Valvola di ritegno bloccata.
Pompa ostruita da impurità.
Verificare il senso di rotazione.
Verificare lo stato di usura della
pompa.
Verificare che le tubazioni non siano
ostruite.
Verificare
eventuali
perdite
nell’impianto.
Verificare il funzionamento della
valvola di ritegno e le dimensioni del
serbatoio.
Verificare
eventuali
perdite
nell’impianto.
Verificare il pressostato e le sonde
( se presenti )
Funzionamento a secco, se presente
centralina elettronica.
Verificare la presenza di tutte le fasi.
Verificare che il motore sia sotto
tensione.

ITALIANO
GARANZIA
Qualsiasi impiego di materiale difettoso o difetto di fabbricazione dell’apparecchio sarà eliminato
durante il periodo di garanzia di 24 mesi del prodotto tramite, a nostra scelta, riparazione o
sostituzione.
La nostra garanzia copre tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale
impiegato nel caso in cui il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni.
La garanzia decade nei seguenti casi:
y tentativi di riparazione sull’apparecchio,
y modifiche tecniche dell’apparecchio,
y impiego di ricambi non originali,
y manomissione.
y impiego non appropriato, per es. impiego industriale.
Sono esclusi dalla garanzia:
y particolari di rapida usura.
La garanzia sarà effettiva se la data di acquisto verrà documentata da fattura, bolla di
consegna o scontrino fiscale comprovante l’acquisto, nonché da apposito timbro del
rivenditore da apporsi sul presente certificato che dovrà essere inviato nelle modalità indicate.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI GARANZIA 24 MESI

DATA D’ACQUISTO : __________________

TIMBRO DEL RIVENDITORE :

TALLAS MOD. ___________________
Cognome: ______________________
Nome :
______________________
Indirizzo : _______________________
Comune : _______________________
Provincia : _______________________
CAP :
_______________________
Tel. :
_______________________
e-mail :
_______________________
autorizzazione al trattamento dei dati personali L.675/96
firma : …………………………………………………
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1.

UPOZORNĚNÍ

Před uvedením čerpadla do provozu prostudovat pozorně tento instrukční
manuál.
Z bezpečnostních důvodů, osoby, které neprostudovaly instrukce, nesmí používat
čerpadlo.
Nezletilí do 16 let nesmí používat čerpadlo a musí se udržovat v patřičné vzdálenosti
od čerpadla, které je v provozu.
Čerpadlo nesmí být použito pro čerpání slané vody, vznětlivých kapalin,
korozních nebo výbušných látek (např. nafty, benzínu, ředidel) dále olejů, maziv a
potravinářských výrobků.
Čerpadlo musí pracovat řádně ponořené.
Zajistit ochranu čerpadla před nedostatkem vody, tak aby se vyloučil chod na
sucho. (elektronické centr. jednotky ES..M – ES..T ).
Před vlastním nainstalováním odstranit ze studny písek a ostatní pevné částice.
V žádném případě nepoužívat přívodní kabel pro přenášení nebo pro spouštění
čerpadla do studny. Spustit čerpadlo šachty pomocí spouštěcího lana.
Určit správný průřez přívodního kabelu ve vztahu k jeho délce, aby se zamezilo
ztrátám napětí.
Propojení kabelů pod vodou musí být opatřeno těsnícími pryžovými mezičlánky
tak, aby bylo zaručeno utěsnění.
Provést kvalitní uzemnění.
Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na štítku motoru.
Napojení na síť se provádí pomocí vícepólového vypínače se separačními
kontakty o minimální vzdálenosti 3 mm. Nainstalovat diferenciální vypínač s vysokou
citlivostí (0.03A) pro mimořádnou ochranu.
Jednofázové motory musí být napojeny na síť prostřednictvím skříňky
Control Box 4” – Control Sub , která zajistí amperometrickou ochranu před
elektrickým přetížením. Třífázové motory musí být chráněny patřičnými jističi.
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2.

POUŽITÍ

Ponorná elektrická čerpadla pro studně o 4” nebo větší se používají pro zdvíhání,
stlačování a přemisťování. Naplňování autokláv , cisteren, protipožárních zařízení a
zařízení pro mytí, zavlažovací systémy a využití ve volném čase všeobecně.
3.
−
−
−
−
−

TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální počet zapnutí: 20 spuštění/ hod
Teplotní interval pro kapalinu: od 0°C do +40°C
Průtok: od 0,6 do 4,2 m³/h
Výtlačná výška: max. do 100 m.
Maximální množství písku připuštěného pro Tallas 30/6M-50/9M-50/13M50/19M-50/13T-50/19T : Max. 120gr/m³

4.

INSTALACE

Čerpadlo musí být ponořeno do studní o 4” nebo větších. Průměr šachty musí
být konstantní, aby umožnil kompletní sestup bez příliš velkého tlaku.
Instalace do svislé polohy.
Vzdálenost ode dna studny >= 30 cm.
Pro Tallas 20/1M ponoření Max. 10 m.
U série Tallas 30/6M-50/9M-50/13M-50/19M-50/13T-50/19T je zpětný ventil
zabudovaný. Doporučuje se výtlačný ventil navíc.
Elektrický kabel motoru musí být upevněn podél výtlačného potrubí pomocí
plastikových pásků každé 2 nebo 3 metry.
Zkontrolovat směr otáčení pro třífázové motory.
Správný směr otáčení přispívá k vyššímu tlaku.
Po ponoření čerpadla do studny, uvést do chodu čerpadlo za sníženého průtoku,
zároveň kontrolovat spotřebu elektrické energie a odpovídající tlak.
5.

ÚDRŽBA
Čerpadlo může být demontováno pouze odborným a kvalifikovaným personálem.

Veškeré změny a úpravy čerpadla provedené bez autorizace zprošťují výrobce
od jakékoliv zodpovědnosti.
Všechny opravy a úkony údržby musí být provedeny po odpojení elektrického
čerpadla ze sítě.
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Elektrické čerpadlo nevyžaduje při normálním provozu žádnou údržbu.
Je doporučeno provést každých 6 měsíců technickou prohlídku odborníkem.
V případě, že čerpadlo zůstane delší dobu mimo provoz, doporučuje spustit jej
dvakrát nebo třikrát za měsíc.
V případě nastavení délky elektrického kabelu použít kabel vhodného průřezu.
Na motoru se nesmí provádět žádné zásahy z sůvodu, že vodotěsnost byla
provedena výrobcem.
6.
1.

ZÁVADY
Čerpadlo nevytlačuje kapalinu.

2.

Výkon za sníženého tlaku.

−
−
−
−
−
−
−

3.

Čerpadlo se periodicky zastavuje.

−
−
−

4.

−

Motor nefunguje.

−
−
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Pokles hladiny vody.
Zpětný ventil je zablokován.
Čerpadlo je ucpáno nečistotou.
Prověřit směr otáček.
Prověřit stav opotřebení čerpadla.
Prověřit, jestli není ucpané potrubí.
Prověřit,
zda-li
na
zařízení
nedochází k úniku kapaliny.
Prověřit účinnost zpětného ventilu a
rozměry nádrže.
Prověřit, jestli na zařízení nedochází
k úniku.
Zkontrolovat presostat a sondy
(pokud existují)
Provoz na sucho, pokud je umístěna
elektronická centr.jednotka.
Prověřit , zda jsou ve funkci všechny
fáze.
Ověřit, zda-li motor je pod napětím.

ČEŠTINA
ZÁRUKA
Jakýkoliv vadný materiál nebo výrobní závada budou odstraněny během záručního období 24
měsíců, podle uvážení výrobce, prostřednictvím opravy nebo výměny.
Naše záruka pokrývá všechny podstatné závady vzniklé ve výrobě nebo způsobené použitím
vadného materiálu a to za předpokladu, že výrobek byl použit správným způsobem a v souladu s
podanými instrukcemi.
Záruka ztrácí platnost v následujících případech:
y pokusy o opravy přístroje,
y technické změny provedené na přístroji,
y použití náhradních dílů, které nejsou originální,
y záměrné poškození čerpadla,
y nevhodné použití čerpadla, např. pro průmyslové využití.
Ze záruky jsou vyloučeny:
y součásti, které jsou předmětem opotřebení.
Záruka je platná, pokud datum nákupu bude doložený fakturou, dodacím listem nebo
pokladním lístkem potvrzující nákup, a dále patřičným razítkem od prodejce, kterým je třeba
opatřit zde přítomný certifikát a který je třeba odeslat podle následujících pokynů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT NA 24 MĚSÍCŮ

DATUM NÁKUPU : __________________

RAZÍTKO PRODEJCE :

TALLAS MOD. ___________________
Příjmení: _______________________
Jméno :
_______________________
Adresa :
_______________________
Město :
_______________________
Okres :
_______________________
Směr.číslo : _______________________
Tel. :
_______________________
e-mail :
_______________________
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