
       

 

Lodní čerpadlo SHURflo Piranha         
  
 

 

Obj. č.: 53 76 12 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lodního čerpadla SHURflo Piranha.  
 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Vlastnosti kalového čerpadla 
 

• Rychle odnímatelný podstavec pro snadnou instalaci. 
• Nylonová pumpa. 
• Ponorné těleso. 
• Téměř metr dlouhé pocínované vedení pro provoz v těch nejmokřejších podmínkách. 
•  Vodou chlazený motor zaručující dlouhou životnost. 
• Jednoduchá příčně posazena základna. 
 

Instalace 
 

Místo instalace: Položte čerpadlo na nejhlubší část dna. Nepokládejte jej do blízkosti tepelných                    
zdrojů, motorů apod. 
 
Montáž: Pomocí ocelových šroubů připojte odnímatelný podstavec čerpadla k trupu lodě,                     
nebo podložce. Namontujte vypínač, pokud je součástí dodávky. Nevrtejte šrouby skrz trup lod ě! 
Hadice: Odtokovou hadici připojte k výtokovému tvoru, který je umístěn dostatečně vysoko nad 
hladinou vody. 
Zabránění vytváření vzduchových kapes a maximální výkon: Dejte pozor, aby odtoková hadice          
nebyla zkroucena nebo zalomena. Hadice musí směřovat od čerpadla nahoru k výtokovému otvoru. 
 
 
 

Elektrické zapojení 
 

Pro všechny obvody používejte dráty typu 16GA. Při instalaci spínače do vzdálenosti větší,                   
než 6,5 m použijte typ drátu 14GA. Hnědý vodič čerpadla musí být pro zajištění maximálního                   
toku připojen na kladný pól. Vodiče jsou chráněné proti korozi. 
Panel spínače: Všechny vodiče připojte na pozice auto - vypnuto - manual                         
na panelu spínače, který je zalistován v seznamu schválených produktů UL 
(Underwriters Laboratory) pro použití na lodích. Vodiče musí být dimenzovány                  
na proud 10 A nebo vyšší. 
Pojistka: Nainstalujte pojistku podle specifikace na štítku čerpadla.  
Připojení: Připojení vodičů by mělo být nad nejvyšší možnou úrovní hladiny vody.                                     
Spoje vodičů utěsněte, aby se zabránilo jejich korozi a elektrolýze. 
 

Obsluha čerpadla 
 

Nespoušt ějte čerpadlo na sucho. P řed opušt ěním p řístavu jej vždy vyzkoušejte. 
 

Ruční režim: Když není hnědý vodič ze spínače připojený, tak je spínač toku čerpadla mimo.                    
Pro zapojení čerpadla zapněte spínač. Když se čerpadlo nerozběhne, zkontrolujte motor čerpadla. 
Čerpadlo se automaticky zapne, pokud se úroveň vodní hladiny dostane nad úroveň spínače toku. 
Čerpání vody se nezastaví , ani když se tok ucpe nečistotami. V tomto případě přepněte vypínač 
čerpadla do polohy OFF a odstraňte odpad, který čerpadlo ucpal. Následně nastavte vypínač  
čerpadla na automat, nebo na manuál a čerpadlo vyzkoušejte. 
Zkouška spínače: Zapněte napájení ke spínači čerpadla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánek obvyklé elektroinstalace čerpadla a spínače 
 

 



Čištění 
 

Oběžné kolo čerpadla:  Zatlačením na klapky uvolněte čerpadlo z podstavce.                                       
Vyčistěte od zbytků nánosů a zaklapněte zpět na místo. Prozkoušejte. 
Spínač: Odstraňte nečistoty, nainstalujte a vyzkoušejte spínač. 

Zkouška spínače: Zapněte napájení na spínači čerpadla. 

Vedení: 
Pravidelně kontrolujte veškeré elektrické vedení a včas odstraňte nejmenší známky koroze. 
       
  

Objemový průtok v litrech za minutu Technické údaje 

Č. modelu 0 m 0,9 m 1, 8 m Max. sací 
výška (m) 

Max. 
Ampérů Pojistka Průměr 

spojení 
Rozměry 

mm 
355-020-10 1438 1157 817 2,2 1,7 2,5 19,05 mm 4-12,7x7,62 
355-10-10 1892 1464 918 2,2 1,8 2,5 19,05 mm 4-12,7x7,62 

355-110-10 2649 2043 1702 3 3,2 5 19,05 mm 4-12,7x7,62 
355-100-10 2649 2861 2214 3,3 3,4 6 25,4-3,17 4-12,7x7,62 

 
 

Technické údaje 
 

Délka napájecího kabelu: 0,9 m, #16 pocínovaný, slanovaný, měděný          
drát pro minimalizaci koroze. 
Kladný (+) hnědý; zemnící (-) černý vodič 
spínače  

Pokud je čerpadlo vybaveno přepínačem 
SHURflo Piranha: . 

Automatický (+) hnědý; Ruční (manual) (+) hnědý 
a bílý; Zemnící (- -) černý. 

Limity provozní teploty: 0 až 60° C 
Rozměry (D x Š x V): 106 x 84 x 120 mm 
Čerpací výška: Max. 2,5 m 
Příkon: 1,7 A 
Čerpací množství: Max.25 l/min. 
Napájení: 12 až 14 V/DC 
Hmotnost: 0,5 kg 
 
Všechny modely jsou dimenzovány pro nepřetržité použití. 
  ,  
Řešení problém ů 
 

Problém Možná p říčina a řešení 

Voda se nečerpá 
Čerpadlo neběží 

Resetujte spínač čerpadla. Spálená pojistka. Obvod spínače 
poškozen obrácenou polaritou. Špatné propojení vodičů.                      
Spínač nebo oběžné kolo čerpadla zahlceny nečistotou. 

Snížený průtok vody 

Oběžné kolo čerpadla zahlceno nečistotou. Přiskřípnutá (ucpaná) 
vypouštěcí hadice.Vypouštěcí hadice klesla pod čerpadlo a vyvolává 
vznik vzduchových kapes. Hadice musí směrovat od čerpadla nahoru, 
přes kování trupu. Nízké napětí v čerpadle. Vadné propojení baterie 
nebo vedení. 

Nízký průtok 
Obrácená polarita na čerpadle. Zkontrolujte vodiče. Používejte pouze 
vypouštěcí hadice s vyhlazeným otvorem. Není průměr výtokového 
otvoru menší, než průměr odtokové hadice? 

Čerpadlo běží nepřetržitě 
Zkontrolujte, jestli do lodě neteče. Vyčistěte nečistoty z průtokových 
cest. 

 
 
 
 
 
 
 

Nepoužívejte čerpadlo na pumpování oleje, naftových paliv, benzín u a jiných                         
hořlavých kapalin.  
 
 

Lodní čerpadlo neslouží k zabránění úniku oleje nebo jiných chemikálií do vody.             
Učiňte patřičná opatření proti úniku oleje nebo jiných chemikálií a chraňte životní 
prostředí. Před údržbou čerpadla vždy odpojte napájení. Vždy používejte pouze                   
typ pojistky specifikované v technických datech. Toto lodní čerpadlo je určeno pouze                

                   k čerpání stojaté vody. 
       Čerpadlo nemusí zabránit potopení lodě v případě bouřky a nepříznivého počasí, 
       nebezpečné plavby a dále když není správně nainstalováno, nebo v případě               
                   poškození trupu lodě. 
 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Záruka 
 

Na lodní čerpadlo Piranha poskytujeme záruku 24 m ěsíců.  

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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