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GARANCIJSKI LIST 

Tovarniška številka izdelka:  Garancijski rok:  24 mesecev  

Žig in podpis prodajalca: Datum izročitve: 

Žig in podpis podjetja, ki izvede montažo: Datum montaže:  

Garancijski pogoji: 

1. Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje naprave v garancijskem roku, ki začne teči z izroči-

tvijo blaga potrošniku. 

2. Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju življenj-

ske dobe proizvoda ali najmanj 3 leta po izteku garancijskega roka. 

3. Garancija velja 24 mesecev od dneva izročitve proizvoda, kar dokažete z dokumentom o nakupu 

ali izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom. 

4. Stroške prevoza proizvoda, v času garancijske dobe, pri dostavi na in s servisnega popravila ne 

priznavam. 

5. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni, od dneva predložitve zahtevka za popravilo na poo-

blaščenem servisu (Seltron servis, Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor), bomo na vašo željo zame-

njali z brezhibnim izdelkom. 

6. Za refleksno škodo, in sicer tako za dejansko škodo na premoženju ali izgubljen dobiček, ki bi 

lahko nastala zaradi uporabe ali napake na proizvodu, ne odgovarjamo. Prav tako ne priznavamo 

stroškov montaže in demontaže ter morebitnih drugih posrednih ali neposrednih stroškov, 

odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi nas bremenili zaradi eventualnih reklamacij. 

7. Garancija ne velja, če je ugotovljeno, da  izdelek ni bil vgrajen v skladu z navodili ali je  predho-

dno popravilo opravila nepooblaščena oseba oziroma, če je bil proizvod poškodovan zaradi 

nepravilnega ravnanja ali višje sile. 

8. Za priznavanje garancije je potrebno imeti v sistemu vgrajen magnetni filter umazanije. 

9. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 

blagu. 

10. Ta garancijska izjava velja na ozemlju Republike Slovenije. 

 

SERVIS: 
Seltron d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor 
Slovenija 
Tel.:  (02) 671 96 68 
Tehnicna.podpora@seltron.si 

PRODAJALEC: 
SELTRON d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor  
SLOVENIJA 

IZDELEK:  Energijsko učinkovita obtočna črpalka OEP 
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SLO 

Energijsko varčna obtočna črpalka OEP 

Navodila za uporabo in montažo 



 

2                                      Veljavno od 11.2016 

1. Varnostna opozorila 

Pred montažo in uporabo pozorno preberite priložena navodila in jih dosledno upoš-

tevajte. Odgovornosti za morebitne poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe 

ne prevzemamo. Vgradnja in priklop mora biti izvedena s strani strokovno usposobljene ose-

be, ter v skladu z lokalnimi predpisi in standardi. Naprave naj ne popravlja in v njo posega 

oseba, ki za takšne posege ni ustrezno usposobljena.  

Za morebitni naknadni servisni poseg ali vzdrževanje priporočamo vgradnjo ventilov s privija-

lom pred in za črpalko. Črpalke nikoli ne vklapljajte v kolikor v sistemu ni zadostne količine 

tekočine, saj lahko prihaja do pregrevanja in okvare obtočne črpalke.  

Med morebitnim odstranjevanjem črpalke, bodite pozorni, da je lahko tekočina v sistemu 

pod visokim tlakom in visokimi temperaturami, kar lahko ob nepravilni odstranitvi vodi do 

poškodb ljudi, naprav in živali.  

Naprava naj bo nameščena izven dosega otrok ali oseb z motenimi fizičnimi in men-

talnimi sposobnostmi.  

Črpalke ne uporabljajte v sistemih s pitno vodo, živili primernimi za konzumiranje ali gorljivi-

mi in eksplozivnimi tekočinami ali tekočinami, ki vsebujejo kisline.  

Pri uporabi obtočne črpalke bodite pozorni, da ventili pred ali za obtočno črpalko niso 

zaprti oziroma je skozi črpalko zagotovljen ustrezen pretok medija. V nasprotnem 

primeru lahko prihaja do pregrevanja in poškodb naprave. 

Energijsko varčne obtočne črpalke OEP se praviloma uporabljajo v ogrevalnih in hladilnih 

sistemih za distribucijo tekočine. Obtočna črpalka je primerna za: 

 Hladilne sisteme, kjer temperatura medija ne pade pod 0°C 

 Sisteme kjer se temperatura medija bilje med 2 - 110°C 

 Sistemih, kjer maksimalni tlak ne presega 10Bar 

 Sisteme s potrebnim konstantnim ali variabilnim pretokom 

 Sisteme s spremenljivimi temperaturami tekočin 

 

OEP črpalka ima vgrajen trajno magnetni motor in diferencialni regulator pretoka, ki lahko 

samodejno prilagodi delovanje črpalke glede na lastnosti sistema in stalno prilagaja moč 

delovanje črpalke dejanskim potrebam sistema. 

 

2. Uporaba 
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 7. Odpravljanje morebitnih okvar 

 

NAPAKA INDIKATOR NAPAKE VZROK REŠITEV 

Obtočna črpalka 
ne obratuje 

Na ekranu ni znakov oz. 
osvetlitve 

Prekinjena varovalka 
Zamenjajte va-
rovalko 

Napaka v povezavi 
Preverite vse 
električne pove-
zave 

Generalna okvara 
Zamenjajte čr-
palko 

Na ekranu znak ˝E˝ 

Nizka napetost 
Preverite napa-
janje 

Blokiran rotor 
Preverite ohišje 
in po potrebi 
očistite rotor  

Hrup v napeljavi Na ekranu prikazana številka 

Zrak v sistemu Odzračite sistem 

Prevelik pretok 
Zmanjšajte tlak 
v sistemu 

Hrup v črpalki Na ekranu prikazana številka 

zrak v ohišju črpalke 
Odzračite črpal-
ko 

prenizek pretok 
Povečajte tlak v 
sistemu 
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 8. Nastavitev 

Obtočna črpalka omogoča kar 8 različnih nastavitev načina delovanja, glede na  potrebe 

sistema, kjer je vgrajena. Med omenjenimi načini delovanja se pomikate s pritiskom na 

upravljalno tipko.  

Spodaj vam predstavljamo nekaj predlogov nastavitev, glede na sistem oz. potrebne lastnosti 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izbiri Auto načina delovanja je potrebno obtočno črpalko pustiti delovati vsaj 7 dni, brez 

sprememb nastavitve, saj si v tem času shranjuje karakteristike sistema po katerih kasneje 

deluje.  

Sklop Sistem Priporočljiva 

nastavitev 

Uporabna 

nastavitev 

A Talno ogrevanje Auto HD1, HD2 

B Dvocevni sistem Auto BL2 

C Enocevni sistem BL1 BL2 
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3. Vgradnja 

Na ohišju črpalke je odtisnjena puščica, ki nam označuje smer gibanja tekočine. Med monta-

žo bodite pozorni, da je omenjena puščica usmerjena v ustrezno smer.  Ob montaži bodite 

pozorni, da pazljivo in ustrezno namestite tesnilne obročke, ki služijo za tesnost sistema.  

Ob montaži obtočne črpalke je mogoče pozicijo ekrana ustrezno korigirat, tako da odvijete 

štiri vijake in ekran obrnete za 90°C od navpičnice. Pri tem morate biti pozorni, da ekran ne 

obrnete preveč (priključek navzgor). 

 Ohišje in cevi obtočne črpalke je mogoče dodatno izolirat, vsekakor pa je prepovedano izoli-

rat elektronski del obtočne črpalke, kjer se nahaja upravljalna plošča z ekranom.  

V kolikor je obtočna črpalka vgrajena v starejše hidravlične sisteme, ali sisteme, kjer 

je možnost nastajanja tujkov in umazanije je obvezna vgradnja filtrov, ki služijo za 

prestrezanje omenjene umazanije.  Neuporaba filtrov namreč vpliva na življenjsko dobo 

obtočne črpalke. Priporočamo vgradnjo magnetnega filtra. 
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 4. Tehnični podatki 

Napetost      230V (+/- 6% ),  50Hz 

Zaščitni razred IP42 

Izolativni razred H 

Maksimalna vlažnost v prostoru  95% 

Maksimalni tlak  10 Bar 

EMC standardi EN61000-6-1 in EN61000-6-3 

Glasnost 42dB 

Temperatura ambienta 0-40°C 

Temperatura tekočine 2-110°C 

Temperaturna zaščita TF110 

Maksimalna temperatura ohišja 125°C 

Maksimalna moč 55W 

Minimalna moč  5W 

EEI <0,20 

Vodni stolpec 6m 

 5. Uporaba 

Obtočna črpalka OEP je opremljena z uporabniškim vmesnikom in ekranom, ki prikazuje naič 

delovanja in trenutno porabo električne energije. 

 

1. Trenutna moč črpalke 2. Prikazovalnik načina delovanja 3. Upravljalni gumb 
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 6. Uporaba 

 

 AUTO Avtomatsko delovanje 

BL1 Proporcionalna krivulja, stopnja MIN 

BL2   Proporcionalna krivulja,  stopnja MAX 

HD1 Krivulja konstantnega tlaka, stopnja MIN 

HD2 Krivulja konstantnega tlaka, stopnja MAX 

HS1 Fiksna hitrost, stopnja 1 

HS2 Fiksna hitrost, stopnja 2 

HS3 Fiksna hitrost, stopnja 3 

 7. Signaliziranje napak 

Napaka Opis napake 

E 0 Previsoka napetost  

E 1 Prenizka napetost 

E 2 Previsok tok (blokiran rotor, ali okvara na elektroniki) 

E 3 Na rotorju ni upora (v sistemu ni zadostne količine vode) 

E 2—E 4 Blokiran rotor ali motor v okvari 


