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SAER elektromos szivattyú,  
FC modell használati útmutató 

 
1. Általános információ 
Mielőtt bármilyen munkát végezne a szivattyúval, fontos figyelmesen elolvasni a használati útmutatót a működéséről 
és karbantartásáról. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból származó meghibásodásokért, azaz 
olyan működtetésért, amely nem felel meg a kezelési útmutatóban leírtakkal, valamint az önkényes beavatkozásért a 
szivattyú működésébe, szerkezetébe. 
 
2. Biztonsági információ 
 
 
 
Figyelmeztetés,  A használati útmutató A használati útmutató figyel- 
amelyeket be kell tartani,  figyelmen kívül hagyása men kívül hagyása a szivattyú 
a biztonság érdekében. áramütéshez vezethet. meghibásodásához vezthet. 

                
Bármilyen szállítás, telepítés, összekapcsolás, beüzemelés, szabályozás és esetleges karbantartás, vagy üzemen 
kívül helyezést képzett szakember végezzen. Figyelembe kell venni a vonatkozó szakági utasításokat, 
amelyeket nem taglal jelen használati útmutató.  
A gép működése, forgása közbeni bármilyen beavatkozás tilos! 
Az esetleges személyi illetve a tárgyi sérülésekért a szivattyú üzemeltetője felelős. 
A szivattyú csak a 4. fejezetben leírt célokra használható. Bármilyen más célra való felhasználása balesethez 
vezethet. 

 
Mielőtt bármilyen szerelési tevékenységbe kezdene, kapcsolja le az áramellátást a motorról. Feleslegesen ne 
érintsék a szivattyút munka közben. 

 
3. Szállítás, mozgatás és ideiglenes tárolás 
A szivattyú felemeléséhez a következő javaslatot kell figyelembe venni: 20 kg-ig: kézzel, egy emberrel; 20 kg-tól 60 
kg-ig: kézzel, két emberrel; 60 kg-tól: a célnak megfelelő emelő szerkezet segítségével. 
 
4. Műszaki adatok és használat  
A termék leírása: Egy-, három fázisú szivattyú, két járókerékkel. A szivattyú azonosító és a műszaki adatai 
megtalálhatóak az adattáblán, megerősítve a megfelelősségét a CE szabványoknak. Műszaki adatok: Lásd 1. ábra.  
Felhasználási cél: Tiszta vízellátás (vagy egyéb folyadékok) a mezőgazdaságban, iparban,  és magán szektorban. 
 

Soha ne használja a szivattyút robbanásveszélyes területen, valamint gyúlékony anyagok szivattyúzásához. 
Az adott szivattyúk nem használhatóak fel úszómedencékhez. 

 
A szivattyút csak tiszta vízzel használja, homok (max. homoktartalom 100 gr/m3 víz), olaj és egyéb 
szennyeződésék nélkül. 
Soha ne üzemeltesse a szivattyút folyadék nélkül. 
A jelleggörbén lévő munkaponton használja a szivattyút. 

 
5. Telepítés 
Általános adat 

Győződjön meg, hogy az adattáblán szereplő adatok, azaz az áramerősség, frekvencia, feszültség, áramfelvétel 
megegyezik az áramforráséval. 
 
A hálózatban kioldó mechanizmusoknak (szivárgó-, túláram) kell lenni. Az áramkörbe való bekapcsolásnak 
meg kell felelnie az országos szabványoknak. Három fázis esetén szükséges a fázis kimaradás figyelése. 

 
Győződjön meg arról, hogy az elvárt vízáram és nyomás azonos-e a szivattyú jellemzőivel. Mielőtt megtörténik 
a csövekkel való összekapcsolása, győződjön meg arról a szivattyú tengelye szabadon mozog-e. 

 
A csöveket meg kell támasztani, hogy a súlyuk ne tegyen kárt a szivattyúban (2. ábra A). 
A szívó- és nyomócsövek rögzíteni kell, hogy ne gyakoroljanak nyomást a szivattyúházra. A szívócső átmérője 
legalább a csatlakozó menethez tartozó nagyságú legyen (1”- 32 mm PE cső, 1 ¼”- 40 mm PE cső). 
A nyomócső átmérője legalább szívócsővel egyezzen. Állítsa be a szívócsövet a szivattyú tengelyével egy irányba (2. 
ábra B). Lehetőleg legközelebb kell telepíteni a szivattyút a vízfelvételhez. 
A kívánt vízszállításnak megfelelő lábszelepet rögzítse a szívócsőre a gátszelep segítségével (2.ábra C).  
A szivattyú nem telepíthető direkt napsütéses és páralecsapódásos (föld alatti, szellőzés nélküli akna) környezetbe. 
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6. Beüzemeltetés, működés és leállítás 

Mielőtt bármilyen tevékenységbe kezdene, kapcsolja le az áramellátást a motorról, valamint végezze el a 
szükséges óvintézkedéseket, hogy az áramellátás véletlenül sem kapcsoljon vissza. 

Az adatok az adattáblán való összehasonlítása után a tápegység vezetékeit kapcsolja össze a motorral, lásd a 3. ábrát 
követve a fázisok számát a távvezetéken. Kapcsolja be földelés kábelt. Zárja be a csatlakozó dobozt. A háromfázisú 
motorokhoz: a helyes forgási irány beállítása az óramutató irányával megegyező, ha a ventillátorhajtástól nézzük. Az 
ellenkező esetben cserélje össze bármilyen két fázis helyét. 
 

Mielőtt hozzáállna a munkához, öntsön a szivattyúba vizet a beöntő csövön keresztül. Indításkor a szivattyú 
utáni elzárócsap legyen elzárva, lassan nyissuk teljes keresztmetszetre, ügyeljünk a levegő kieresztésére. 

 
Kb. 5 perc után, amely elegendő a szivattyú működésének stabilozásához a következőt ellenőrizze le: a vízellátás 
folyamatossága, áramfogyasztás összehasonlítása az adattáblán szereplővel. Ha bármilyen eltérés tapasztalható, úgy 
állítsa le a szivattyút és derítse ki az eltérés okát. 
 

Ha a szivattyú több mint 3 hónapig nem üzemel, vagy télen fagypont körüli a hőmérséklet, akkor szivattyúból 
el kell távolítani a vizet. 

 
7. Karbantartás 
Az FC típusú szivattyúk nem igényelnek különleges karbantartást. A karbantartás elvégzéséhez forduljon a SAER 

szervízhálózatához. Ne végezzen módosításokat a szivattyú műszaki felépítésében a gyártó beleegyezése 
nélkül. 
Mielőtt bármilyen tevékenységbe kezdene, kapcsolja le az áramellátást a motorról, valamint végezze el a 

szükséges óvintézkedéseket, hogy az áramellátás véletlenül sem kapcsoljon vissza. 
 
8. Üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás 
Ha véget ér a szivattyú vagy bármelyik alkatrészének élettartama, akkor az ártalmatlanításban figyelembe kell venni a 
jelenlegi szabályozásokat. 
 
 
9. Meghibásodások, okok és helyreállítás 

Hibák Okok Helyreállítás 

Nincs feszültség a motoron. Ellenőrizze le az eszközt és/vagy áramellátást. 

Kiégtek a biztosítékok. Cserélje ki a biztosítékokat. 

Nem forog a motor:  
nincs zaj és nincs 
vibráció 

Megsérült az elektromotor vezetéke. Cserélje ki az elektromotor vezetékét. 

Rosszul lett összekapcsolva a motor. Javítsa ki a helytelen összekapcsolást. 

Hibás kondenzátor (csak az egyfázisúnál). Cserélje ki a kondenzátort. 

Nem forog a motor:  
zajos és/vagy vibrál 

A járókerék blokkolva van. Szabadítsa ki a járókereket a tengely 
forgatásával, vagy a szivattyú szétszedésével.. 

Túl nagy a feszültség. Forduljon a felelős áramszolgáltatóhoz. 

Kis keresztmetszetű a vezeték. Javítsa vagy cserélje ki a vezetéket. 

Az áram a földvezeték felé folyik (FI relé leold). Cserélje a hibás alkatrészt. 

Ellazult kapcsok a motorban. Szorítsák meg a csavarokat. 

A járókerék blokkolva van. Szereljék szét és alaposan nézzék át. 

Kikapcsolnak a 
védőberendezések 

Túl sok homok mennyiség a vízben. Csökkentsék a víz szállítási mennyisségét egy 
beépített csappal. Vizsgálják meg a kutat. 

A szivattyú nincs megtöltve vízzel. Töltsék meg vízzel. 

A szívócső túl vékony vagy szivárog. Cseréljék le a csövet, vagy ellenőrizzék le a 
menetet. 

A lábszelep el van tömődve. Tisztítsák ki vagy cseréljék ki a szelepet. 

A járókerék eltömődött. Szereljék szét a szivattyú és ellenőrizzék. 

Kevés vagy nulla 
vízszállítás 

A folyadékszínt lecsökkent. Ellenőrizzék a vízszintet. 
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Hibás forgásirány (három fázis esetén). Állítsák be a helyes forgásirányt. 

Szivárgás a nyomócsőben. Cseréljék ki a meghibásodott csövet. 

Kopott belső alkatrészek. Szereljék szét és javítsák meg. 

A víznyomás 
alacsonyabb az elvártnál 

Gáz, gőz vagy levegő jelenléte a vízben. Nem engedélyezett, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval. 

A szivattyú alacsony nyomáson dolgozik Zárjanak a szelepen a szivattyú után. 

Kopott alkatrészek. Szereljék szét és cseréljék ki. 

A szivattyú nem 
egyenletesen dolgozik 
és/vagy vibrál 

A szívási mélység túl nagy. Csökkentsük a szállított vízmennyiséget. 

Ha olyan hiba merül fel, amely nem szerepel az alábbi táblázatban, vegye fel a kapcsolatot a szerviz szolgáltatónkkal. 

10. Alkatrészek 
Javításhoz csak gyári alkatrészeket használjanak. Az alkatrészrendeléshez nézze meg a katalógust, vagy forduljon a 
SAER szolgáltatóhoz, megnevezve a szivattyú típusát, gyártási számát és gyártási évét (ezeket az adatokat megtalálja 
az adattáblán). 
Ez a termék nem rendelkezik gyártási hibával. 

 

  3.    
 a)   b1) b2) 

 

 

 

 Egyfázisú, kondenzátorral Háromfázis kettő lehetséges feszültséggel (csillag, delta) 
       (b1 alacsony feszültség (230V), b2 magas feszültség (400V)) 
 

Szervíz:  

 

2100 Gödöllő 
Horgásztó u. 14. 
E-mail: aquarex@aquarex.hu 
Telefon: +3628/520-560 
Telefax: +3628/520-564 
www.aquarex.hu 
 

 


