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1. VŠEOBECNĚ
Tyto NOP platí pro rotační objemová lamelová čerpadla typu LVM-BC-900.

1.1 OZNAČENÍ
Čerpací stanice CS jsou označeny takto :
                                                                       LVM -BC - 900

Označení typové řady

Materiálové provedení

Změnové číslo

1.2 POUŽITÍ
Lamelová  čerpadla  LVM-BC-900  jsou  určena  pro  čerpání  vína,  vinných  produktů, 
ovocných šťáv apod., bez mechanických přimísenin do max. teploty 30°C a do max. 
kyselosti 3,5pH, přičemž čerpaná poživatina nesmí být v čerpadle v klidu déle než 
4 hodiny.
Čerpadla se dodávají v monoblokovém provedení s reverzovatelným elektromotorem 
na  střídavý,  jednofázový  proud  o  napětí  230V  a  kmitočtu  50Hz  na  společném 
trubkovém  madle.  Čerpadla  se  vyznačují  malými  stavebními  rozměry,  nízkou 
hmotností,  provozní  spolehlivostí  a  snadným  přemisťováním.  Čerpací  soustrojí  je 
určeno pro použití uvnitř budov.

1.3 TECHNICKÁ DATA
Typ čerpadla LVM-BC-900
Typ elektromotoru JMC71-4S
Otáčky 1450min-1

Příkon soustrojí 250W
Průtok  čerpadla  při  dopravním  tlaku 
pd=0,20MPa

12l.min-1

Dopravní tlak 0,2MPa
Minimální  tlak  ve  vstupním  průřezu 
čerpadla absolutní

0,03MPa

Připojovací rozměry 2xG1 1/4"
Ekvivalentní  hladina  akustického  tlaku  A ve  vzdálenosti  1m od  povrchu  čerpacího 
soustrojí při použití váhového filtru A nepřesahuje hodnotu LpA=70dB.
Parametry hluku byly získány dle normy ČSN EN 12639.

Veškeré  komponenty  na  straně  výtlaku  (hadice,  filtry,  ventily,  atd.)  musí  být 
dimenzovány na jmenovitý tlak PN6.
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1.4 POPIS    POZOR !
Lamelové  čerpadlo  LVM-BC-900  je  jednočinné  rotační  objemové  čerpadlo, 
konstruované  jako  monoblok  s  elektromotorem.  Sestává  z  tělesa  čerpadla  (2)  se 
závitovými hrdly (G1 1/4"). Těleso (2) je společně s víkem (10) spojeno šrouby (8) s 
přírubou elektromotoru (1). Mezi čely tělesa čerpadla (2) a víka (10) se otáčí rotor (5), 
který unáší v jednotlivých zářezech pět radiálně výsuvných lamel (7). Při otáčení rotoru 
(5)  jsou lamely (7)  vlivem odstředivé  síly vysouvány z drážek rotoru-sledují  vnitřní 
obvod výstředného otvoru tělesa (2). Pod lamelami (7) jsou umístěny tyčinky (6), které 
zvětšují odstředivou sílu. Rotor (5) je nasazen na prodloužené hřídeli elektromotoru 
(1)  a  pojištěn  perem  (4).  Utěsnění  pracovního  prostoru  čerpadla  je  provedeno 
těsnícím kroužkem Gufero (3). 
Jednoúčelový  jednofázový  reverzovatelný  elektromotor  je  chráněn  proti  přetížení 
zabudovanou tepelnou ochranou.
Soustrojí  je  upevněno na trubkovém podstavci,  jenž plní  funkci  jak základny,  tak i  
madla.

1.5 MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Materiálové provedení čerpadla
    - těleso čerpadla, víko - slitina mědi
    - rotor, pero, hřídel elektromotoru - korozivzdorná ocel
    - lamely     - plastická hmota POM-C

1.6 FUNKCE
Čerpaná kapalina vstupuje hrdlem do prostoru mezi rotorem a výstředně provedeným 
otvorem tělesa v oblasti  sání. V této oblasti  se v průběhu otáčení rotoru vysouvají 
lamely z radiálních drážek. Tím se zvětšuje činný prostor, omezený vždy polohou dvou 
sousedních  lamel.  Ve  výtlačné  oblasti  dochází  naopak  ke  zmenšování  činného 
prostoru a kapalina proudí výstupním hrdlem do výtlačného řádu. Vzhledem k tomu, 
že elektromotor je reverzovatelný, je čerpadlo schopno po přepnutí smyslu otáčení 
elektromotoru čerpat opačným směrem.

2. BEZPEČNOST 
Tento  návod  k  obsluze  obsahuje  základní  pokyny,  které  je  nutno  dodržet  během 
provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušní 
odpovědní  pracovníci  (obsluhující  osoby)  si  před  zahájením  provozní  instalace  a 
uvedení čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod 
k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici.

Dodrženy  musí  být  nejen  všeobecné  bezpečnostní  pokyny,  uvedené  pod  tímto 
základním bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny,  
uvedené pod ostatními základními body.

Čerpadlo není  určeno pro používání osobami  (včetně dětí),  jimž fyzická,  smyslová 
nebo  mentální  neschopnost  či  nedostatek  zkušeností  a  znalostí  zabraňuje  v 
bezpečném používání výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly 
instruovány ohledně použití výrobku osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
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Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

Upozornění umístěna přímo na čerpadle, jako např.:

    - šipka směru otáčení
    - údajový štítek
je nutno bezpodmínečně respektovat a udržovat je v čitelném stavu.

Kvalifikace a školení obsluhy

Personál pro obsluhu, údržbu a montáž musí mít kvalifikaci potřebnou pro tyto práce.  
Rozsah zodpovědnosti a dozor nad obsluhou musí být určeny provozovatelem.
Pokud personál potřebné znalosti nemá, je zapotřebí jej proškolit a poučit. To může, v 
případě  potřeby,  provést  na  zakázku  provozovatele  čerpací  stanice  výrobce  či 
dodavatel.

Nebezpečí při nedodržování bezpečnostních pokynů a předpisů

Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení jak osob, tak i 
životního prostředí a čerpadla samotného.

Práce dle zásad bezpečnosti

Je  třeba  dodržovat  bezpečnostní  pokyny  uvedené  v  tomto  NOP,  jakož  i  interní 
provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele.

V těchto NOP je označeno následujícími symboly:
POZOR  Upozornění na možné poškození čerpadla nebo jeho funkce

!   Upozornění na všeobecné nebezpečí

  Upozornění před nebezpečím úrazu elektrickým proudem

Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu POZOR    !
   

– Neopravovat čerpadlo za provozu anebo pod tlakem čerpané kapaliny.
– Zajistit, aby při opravách čerpacího zařízení nemohla nepovolená osoba spustit 

elektromotor.
– Dbát, aby zásahy do elektrického vybavení (včetně připojení na síť) prováděla 

jen  osoba  oprávněná,  tj.  osoba  s  kvalifikací  odpovídající  nebezpečí 
prováděných úkonů a z toho plynoucí odpovědnosti.

Nepřípustné způsoby provozu   POZOR    !

Provozní bezpečnost čerpací stanice je zajištěna jen při použití k účelu dle bodu 1.2 
tohoto NOP. Mezní hodnoty uvedené v NOP nesmí být v žádném případě překročeny.
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3. MONTÁŽ

3.1 UMÍSTĚNÍ ČERPADLA          POZOR   
Soustrojí, vzhledem ke své hmotnosti a rozměrům, je snadno přemístitelné. Čerpadlo 
na trubkovém podstavci se umístí na vhodnou rovnou plochu, přičemž je nutné mít na 
zřeteli, aby byl zachován přístup k čerpadlu a vzdálenost od zdroje byla co nejmenší.
Sací potrubí (hadice) musí být minimálně členité a krátké, protože hydraulické poměry 
v sacím potrubí podstatně ovlivňují provoz čerpadla.

3.2 MONTÁŽ SACÍHO POTRUBÍ                              POZOR     
Vzhledem k možnosti snadného přemisťování čerpadla lze s výhodou použít sacího 
potrubí tlakové hadice, z materiálu vhodného pro čerpanou kapalinu. Je nutno, zvláště  
při větších sacích výškách, aby byla hadice dostatečně pevná a nedocházelo k její 
deformaci.
Při  použití  kovového  sacího  potrubí  je  nutno  uložit  je  tak,  aby  váha  potrubí 
nezatěžovala čerpadlo. Potrubí před montáží řádně očistit a odstranit zbytky nečistot. 
Zejména kovové a jiné pevné částice nesmí zůstat v potrubí, protože vniknutím do 
čerpadla by mohlo dojít k vážnému poškození rotujících částí. Nejlépe je propláchnout 
potrubí teplou vodou.
Sací  potrubí  je  nutno  provést  vzduchotěsně,  aby  případné  přisávání  vzduchu 
nesnižovalo výkon čerpadla,  nebo neohrozilo  jeho funkci.  Sací  potrubí  se  klade s 
malým stoupáním k čerpadlu. 

3.3 MONTÁŽ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ
Výtlačné  potrubí,  obdobně  jako  sací,  je  možno  zhotovit  z  trubek  nebo  z  tlakové 
hadice. Použije-li se kovové potrubí, je nutné ho před montáží pečlivě očistit podobně 
jako sací potrubí.
K výtlaku čerpadla je nutné připojit  potrubí/hadici o PN minimálně 6bar. Do výtlaku 
čerpadla nedoporučujeme zařazovat škrtící ventil. Jeho škrcením dochází k nárůstu 
tlaku, a tím i ke zkracování životnosti lamel rotoru. V žádném případě nesmí být škrtící 
ventil  zcela  uzavřen.  V  případě  nepředvídatelného  uzavření  výtlaku  čerpadla 
nedojde  k  nárůstu  tlaku  nad  6bar  (při  tlaku  cca  5,5bar  dojde  k  zastavení 
elektromotoru).

3.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE                        POZOR  
Jednofázový  jednoúčelový  reverzovatelný  elektromotor  se  zabudovanou  tepelnou 
ochranou je konstruován na napětí 230V, 50Hz. 
Čerpací soustrojí je dodáváno se zapojenou síťovou flexo šňůrou H05 RNF 3G1 s 
vidlicí. Připojení na síť se provede zasunutím vidlice do zásuvky elektrické instalace. 
Zapnutí  čerpadla  se  provede  přepnutím  vypínače  na  svorkovnici  elektromotoru  z 
polohy 0 do polohy 1, resp. 2, podle toho, kterým směrem chceme čerpat médium.
Čerpací soustrojí lze připojit jen k elektrickému rozvodu, jehož instalace je provedena 
v souladu s platnou ČSN.
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4. OBSLUHA A UDRŽOVÁNÍ

4.1 PŘÍPRAVA ČERPADLA K PROVOZU                           POZOR   
1. Před prvním spuštěním propláchneme čerpadlo teplou vodou (max.60°C), aby 

se odstranily zbytky konzervace.
2. Čerpadlo a sací potrubí (hadici) zavodnit. Dbát, aby všechny spoje a uzávěry 

sacího potrubí byly dokonale utěsněny.                                                    

4.2 UVEDENÍ ČERPADLA DO CHODU POZOR   
1. Zkontrolujeme,  jsou-li  všechny uzavírací  ventily v  sacím i  výtlačném potrubí 

otevřeny.
2. Zasuneme vidlici síťové šňůry do zásuvky.
3. Čerpadlo uvedeme do chodu přepnutím vypínače na svorkovnici elektromotoru 

do polohy 1, resp. 2 (podle požadovaného směru proudění čerpané kapaliny).  
Nezačne-li čerpadlo do 2 minut dodávat kapalinu, je instalace potrubí vadná. 
Čerpadlo se musí vypnout, závada odstranit a spuštění opakovat.

5. PROVOZ ČERPADLA          POZOR  
Čerpadlo  za  provozu  nevyžaduje  žádnou  obsluhu.  Pouze  se  kontroluje,  zda 
neodkapává čerpaná kapalina přes těsnící kroužek.
Je-li nebezpečí, že by místnost s čerpadlem mohla promrznout, je nutno čerpadlo i 
potrubí odvodnit.
Potrubí se odpojí od čerpadla, sejme se víko čerpadla upevněné 4 maticemi, čímž se 
umožní odvodnění pracovního prostoru. Nebude-li se čerpadlo delší dobu používat, je 
nutno  pracovní  prostor  a  povrch  jednotlivých  součástí  nakonzervovat.  Zůstane-li 
odvodněné  a  nenakonzervované  čerpadlo  mimo  provoz,  je  nutno  jej  před  dalším 
spuštěním protočit.
Při manipulaci musí být vždy vytažena vidlice přívodní síťové šňůry ze zásuvky.

6. ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ
                  POZOR   !  

Závada Příčina Odstranění

Elektromotor čerpadla se 
po zapnutí nerozbíhá. Přerušený přívod proudu.

Zkontrolovat vedení a 
pojistku. Zkontrolovat 

napájecí síť.

Elektromotor čerpadla se 
po zapnutí nerozbíhá, ale 

bzučí.

Nízké napětí v síti. Požádat o kontrolu příslušný 
rozvodný závod elektrárny.

Čerpadlo jde příliš těžko.

Protočit, příp. demonovat 
víko, vyjmout lamely a 
odstranit nečistoty v 
pracovním prostoru 

čerpadla.
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Jistič elektromotoru často 
vypíná. Nízké napětí v síti. Požádat o kontrolu příslušný 

rozvodný závod elektrárny.

Elektromotor se příliš 
zahřívá. Čerpadlo jde příliš těžko.

Protočit, příp. demonovat 
víko, vyjmout lamely a 
odstranit nečistoty v 
pracovním prostoru 

čerpadla.

Čerpadlo nenasává.

Čerpadlo bylo 
nedostatečně 
zavodněno.

Čerpadlo zastavit a znovu 
zavodnit.

Netěsnost v sacím 
potrubí.

Přitáhnout, příp. znovu 
utěsnit spoje potrubí, 

vyměnit těsnění.

Velká sací výška.
Přemístit čerpadlo do nižší 

polohy nebo zvolit větší 
průměr sacího potrubí.

Sací potrubí je ucpáno. Vyčistit sací potrubí.

Sací potrubí(sací koš) je 
nad hladinou kapaliny.

Prodloužit sací potrubí, 
dovolí-li to sací schopnost 

čerpadla.
Klapka v sacím koši je 

přilepena. Uvolnit klapku v sacím koši.

Opačný smysl otáčení.
Přepnout vypínač na 

svorkovnici elektromotoru do 
druhé polohy (1 či 2).

Uváznutí jedné nebo více 
lamel v zářezech rotoru.

Demontovat víko, uvolnit 
lamelu, příp. provést výměnu 

lamel.

Čerpadlo nedodává 
příslušné množství 

kapaliny.

Čerpadlo jde příliš těžko.

Protočit, příp. demonovat 
víko, vyjmout lamely a 
odstranit nečistoty v 
pracovním prostoru 

čerpadla.

Netěsnost v sacím 
potrubí.

Přitáhnout, příp. znovu 
utěsnit spoje potrubí, 

vyměnit těsnění.

Velká sací výška.
Přemístit čerpadlo do nižší 

polohy nebo zvolit větší 
průměr sacího potrubí.

Klapka v sacím koši je 
částečně „přilepena“. Uvolnit klapku v sacím koši.

Uváznutí jedné nebo více 
lamel v zářezech rotoru.

Demontovat víko, uvolnit 
lamelu, příp. provést výměnu 

lamel.

Čerpadlo nadměrně hlučí

Monoblok elektromotor a 
čerpadla je nedokonale 
upevněn. 

Dotáhnout šrouby a matice.

Čerpadlo přisává vzduch 
netěsnostmi v sacím 
potrubí.

Zkontrolovat těsnost sacího 
řadu, nedostatky odstranit. 
Rovněž ověřit výšku hladiny 
kapaliny ve zdroji.

Opotřebené pouzdro ve 
víku čerpadla.

Demontovat víko a pouzdro 
vyměnit.
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7. DODATEK

7.1 ZÁRUKA
Záruční doba a její podmínky jsou uvedeny v záručním listě.
MPP pro el. motory se nedodávají. 

7.2 USKLADNĚNÍ, OCHRANA ČERPACÍ STANICE
Čerpadlo  je  po  odzkoušení  ve  výrobním závodě konzervováno proti  korozi.  Trvá-li 
uskladnění čerpadla déle jak 6 měsíců, je nutno překontrolovat stav konzervace a 
snadnost otáčení rotoru. Výrobce neručí za škody způsobené špatnou a neodbornou 
obsluhou, neznalostí nebo zanedbáním těchto NOP.

Instrukce k nakládání s odpadem

Druh odpadu Dle kat. čísla Nezávadný, bezpečný 
způsob likvidace

dřevěný obal, lepenkový obal-
kartonáž

150103 O
150101 O

vratný obal-vrátit výrobci, 
recyklovatelný-sběr, odprodej, 
spalitelný-likvidovat ve spalovně 
odpadů

fólie, igelit. sáčky, plasty 200103 O, 200104 O
(dle ČSN 77 0052 jsou fólie 

značeny trojúhelníkem s 
platnosti vyhlášky)

recyklace-uložit do příslušně 
označených kontejnerů, 
odevzdat u firem zabývajících 
se recyklací

nepísková lepenka, papír 
voskovaný-gačový papír

200101 O spalitelný odpad v kotelnáchs 
nízkotepelným režimem, popř. 
ve spalovně odpadů

čerpadlo, stroj. výrobek, 
vyřazené strojní zařízení bez 
zbytků oleje

160205 O vrátit k recyklaci na náhradní 
díly, odevzdat do kovošrotu

konzervační olej
        i
převodový olej

130202-N-Y48

130203-N-Y48

odevzdat u firem zabývajících 
se recyklací znečištěných olejů, 
spalitelný-spálit ve spalovně 
nebezpečných odpadů

O - znamená odpad obyčejný
N - znamená odpad nebezpečný
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7.3 NÁHRADNÍ DÍLY

Pozice Název Skladová 
karta Číslo výkresu ks

1 Elektromotor JMC71-4S 16-460033 1
2 Těleso čerpadla 702-22546-1 1
3 Gufero G14x24x7 17-274072 1
4 Pero 5x5x12 17-312760 1
5 Rotor 704-43068-1 1
6 Odstředivá tyčka 704-43073-1 5
7 Lamela 705-03942-1 5
8 Šroub M6x70 17-302808 4
9 Těsnění 78x78x0,15 17-925240 1

10 Víko 704-22321-1 1
11 Pouzdro 705-04398-1 1
13 Matice uzavřená M6 17-315308 4
14 Kroužek 12x2 17-271007 1
19 Váleček 704-65214-1 4
20 Sestava madla 603-39183-0 1
21 Šroub M5x45 17-303063 4
22 Podložka 5,3 17-316010 4
23 Matice M5 17-314042 4
24 Zátka žebrovaná 18 17-730120 2
25 Metrické nožičky pr.18 17-922103 4

7.4 UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM
Všechny  součásti  jsou  vyměnitelné.  Náhradní  díly  jsou  v  prodeji  v prodejnách 
smluvních  prodejců  a  v  Sigma  Pumpy  Hranice,  s.r.o.  Opravy  čerpadel  provádějí 
střediska smluvních opravců a Sigma Pumpy Hranice, s.r.o. 

Poškozené části čerpadla objednávejte dle seznamu náhradních dílů čerpadla, který 
je uveden v NOP čerpadla.

Čerpadla  jsou  konzervována  běžnými  konzervačními  prostředky.  V  případě,  že  by 
znečistění kapaliny bezprostředně po spuštění ovlivnilo kvalitu čerpané kapaliny, je 
třeba provést vypláchnutí čerpadla dle NOP čerpadla.
V případě jakékoliv manipulace (opravy, prohlídky apod.) je nutno odpojit čerpadlo od 
sítě elektrického rozvodu.

7.5 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH
- rozměrový náčrtek 
- sestavný výkres
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