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2 Varnostna navodila

2.1 Splošno

Ta navodila za montažo in uporabo so del proizvoda in 
vsebujejo osnovne informacije, ki jih je potrebno upoštevati 
med montažo, obratovanjem in vzdrževanjem. Iz tega 
razloga jih morajo pred montažo prebrati inštalater, 
strokovno osebje in upravljalci.
Prosimo, da upoštevate splošna varnostna navodila, ki so 
navedena v poglavju 2 ter posebna varnostna navodila, ki so 
navedena v drugih poglavjih.
V teh navodilih je vključena tudi kopija EC izjave o skladnosti, 
ki v primeru sprememb na proizvodu, ki niso bili usklajeni z 
nami, preneha veljati.

2.2 Opombe v navodilih za uporabo

Splošni simbol za nevarnost
Opozorilo! Nevarnost telesnih poškodb!
Upoštevajte ustrezne veljavne
predpise za preprečevanje nesreč.

Opozorilo! Nevarnost zaradi električne 
napetosti! Preprečite nevarnosti 
zaradi električne energije. Upoštevajte 
navodila v lokalnih ali splošnih 
predpisih (npr. IEC, VDE, itd ...) ter 
predpise vašega dobavitelja električne 
energije.



Display HE Pumpen

5

Navodila za uporabo

Elektronska obtočna črpalka SELTRON OEP 25/60 

S tem simbolom so označene
uporabne informacije glede rokovanja
s proizvodom. Opozarjajo na 
potencialne težave in so namenjene za 
nemoten potek obratovanja.

Znaki, ki so pritrjeno neposredno na proizvodu, kot npr.:
• puščica za označevanje smeri vrtenja
• tipska ploščica oz. ploščica s podatki
• oznake priključkov je potrebno natančno upoštevati, prav 

tako pa morajo vedno biti v čitljivem stanju.

2.3 Usposobljenost osebja

Osebje za montažo, obratovanje in vzdrževanje, mora biti 
ustrezno usposobljeno. Področja odgovornosti in nadziranja 
osebja mora zagotoviti oz. določiti lastnik/upravljalec. 
Če osebje nima ustreznega znanja, jih je potrebno 
ustrezno usposobiti ali poučiti. Napravo lahko 
uporabljajo otroci starosti 8 let ali več ter osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi 
sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali potrebnega znanja, 
če so pod nadzorom ali pa so bile seznanjene s postopki za 
varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo 
iz uporabe proizvoda. Otroci se ne smejo igrati z napravo. 
Čiščenja in vzdrževalnih del ne smejo izvajati otroci brez 
nadzora.

Opomba
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2.4 Nevarnost v primeru neupoštevanja varnostnih 
navodil

Zaradi neupoštevanja varnostnih informacij lahko 
pride nevarnosti za osebe, okolico in sistem. V primeru 
neupoštevanja varnostnih navodil lahko pride do izgube 
pravic do kakršnihkoli in vseh garancijskih zahtevkov.
Potencialne nevarnosti vključujejo:
• Nevarnosti za osebe zaradi električnih in mehanskih 

učinkov,
• Odpoved pomembnih sistemskih funkcij,
• Nevarnosti za okolico zaradi uhajajočih tekočin v primeru 

netesnosti,
• Neizvajanje predpisanih popravil in vzdrževalnih del.

2.5 Varno obratovanje

Upoštevajte varnostna navodila, ki so navedena v teh 
navodilih, skupaj s trenutno veljavnimi nacionalnimi predpisi 
za preprečevanje nesreč. Če ima upravljalec sistema svoje 
lastne interne predpise, je potrebno upoštevati tudi te.

2.6 Varnostna navodila za upravljalca

• Med obratovanjem sisteme ni dovoljeno odstraniti ali 
izklopiti katerekoli obstoječe zaščite premikajočih se delov.

• V primeru uhajanja tekočine, je potrebno le-to zbrati 
ali preusmeriti tako, da se preprečijo iz tega izhajajoče 
nevarnosti za osebe in okolico.

• Preprečite nevarnosti zaradi električnega toka.
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• Upoštevajte navodila v lokalnih ali splošnih 
predpisih (npr. IEC, VDE, itd.) ter predpise vašega 
dobavitelja električne energije.

• V primeru nevarnosti zaradi stika s hladnimi ali vročimi deli, 
je potrebno te dele opremiti z zaščito pred dotikom.

• V bližini proizvoda ni dovoljeno hraniti lahko vnetljivih 
snovi.

2.7 Varnostna navodila za montažo in vzdrževalna 
dela

Upravljalec sistema je odgovoren za to, da vsa montažna 
in vzdrževalna dela izvede strokovno usposobljeno osebje. 
Te osebe morajo biti s pomočjo navodil za uporabo vnaprej 
seznanjene s samim proizvodom. Izvajanje kakršnihkoli del 
na črpalki je dovoljeno samo, če je sistem izklopljen.
Zagotoviti je potrebno, da je naprava varno odklopljena od 
napajanja. Za to je potrebno odklopiti vtikač naprave.
Navodila za pravilen izklop naprave najdete v navodilih za 
uporabo. Vsi zaščitni mehanizmi kot je npr. zaščita pred 
dotikanjem, morajo biti po končanju del ponovno nameščeni.

2.8 Nepooblaščeno spreminjanje in proizvodnja 
rezervnih delov

Spreminjanje ali modificiranje proizvoda je dovoljeno le 
ob predhodnem dogovoru s proizvajalcem. Za popravila 
uporabljajte samo originalne rezervne dele. Uporabljajte
samo dodatno opremo, ki je odobrena s strani proizvajalca. 
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za 
kakršnekoli posledice, ki so rezultat uporabe drugih delov.
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2.9 Nedovoljeno obratovanje

Če je črpalka odklopljena od napajanje, je potrebno pred 
ponovnim vklopom počakati najmanj 1 minuto, ker je 
omejitev zagonskega toka črpalke brez učinka in lahko 
pride do motenj v delovanju ali okvare morebiti 
priključenega regulatorja ogrevanja.
Obratovalna varnost črpalke je zagotovljena le, če 
pri namenski uporabi, upoštevati je potrebno navodila v 
poglavju 4. Na vsak način je potrebno upoštevati tehnične 
podatke in navedene mejne vrednosti.

3 Transport in skladiščenje

Po prejemu proizvoda je potrebno takoj preveriti ali je med transportom prišlo do 
poškodb. Če opazite kakršnekoli poškodbe, je potrebno takoj vložiti zahtevek pri 
prevozniku.

Zaradi nepravilnega načina transporta ali skladiščenja lahko pride do 
telesnih poškodb ali poškodovanja proizvoda.

• Proizvod je potrebno zaščititi pred zmrzovanjem, vlago in poškodbami do 
katerih lahko pride med transportom ali skladiščenjem.

• Črpalko lahko prenašate samo tako, da jo držite za ohišje. Nikoli ni dovoljeno 
črpalke prenašati tako, da jo držite za kabel ali priključno omarico.

• Ce se embalaža oslabi zaradi vlage, lahko to privede do padca črpalke iz 
embalaže in težjih telesnih poškodb.

4 Namenska uporaba

Visoko učinkovite črpalke so namenjene za obtok vroče vode v sistemih 
za centralno ogrevanje, prav tako pa so primerne za prečrpavanje lahko 
tekočih medijev v industriji. Uporabiti jih je mogoče tudi v fotovoltaičnih 
sistemih.
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5 Informacije o proizvodu

5.1 Tehnični podatki

Maks. tlak črpalke  6,0 m  
Maks. pretok 3.600 l/h  
Poraba moči P1  3 - 45 W 
Napajalna napetost 1 x 230 V / 50 Hz
Stopnja zvočnega tlaka  < 43 dB(A)
EEI  ≤ 0,20 
Stopnja zaščite IP42
Temperaturni razred TF 110
Temperatura okolice 0 °C do 40 °C
Temperatura medija + 5 do 110 °C
Maks. tlak sistema 10 bar (1 MPa)
Dovoljeni mediji Voda za ogrevanje po VDI 2035
  Mešanice glikol/voda v razmerju 1:1

Vstopni tlak  Dovoljeno območje uporabe

Temperatura 
medija Minimalni vstopni tlak

< 75 °C 0.05 bar 0.005 MPa 0.5 m

75 °C - 90 °C 0.3 bar 0.03 MPa 3.0 m

90 °C - 110 °C 1.1 bar 0.11 MPa 11.0 m
 

Temp. območje
pri maksimalni 

temperaturi okolice

Dovoljena 
temp. medija

25 °C 5 °C do 110 °C

40 °C 5 °C do 95 °C

Pozor!
Zaradi prečrpavanja nedovoljenih medijev lahko pride do uničenja 
črpalke in telesnih poškodb. Upoštevajte podatkovne liste 
proizvajalca z informacijami in varnostnimi podatki!

Opomba

Diagram OEP 25/60
H(m)

6

5

4

3

2

1

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5Qm3/h

AUTO

CPII

CPI

PPI

PPII

SI
SII

SIII



10

Elektronska obtočna črpalka SELTRON OEP 25/60 

Navodila za uporabo

5.2 Obseg dobave

• Originalna navodila za montažo in obratovanje
• Črpalka
• 2 ploščati tesnili
• Vtikač za priklop črpalke
• Izolacija

6 Opis črpalke
V povprečnem gospodinjstvu okoli 10 do 20 % porabe energije povzročajo 
običajne standardne črpalke. Z modelno serijo črpalk SELTRON OEP 25/60 smo 
razvili obtočno črpalko z indeksom energetske učinkovitosti ≤ 0.20. Z uporabo 
črpalke OEP 25/60 je mogoče porabo energije v primerjavi z dražjimi obtočnimi 
črpalkami zmanjšati za do 80 % pri enaki hidravlični moči. Ker črpalka obratuje v 
načinu za proporcionalni tlak, se moč črpalke se prilagaja dejanski potrebi sistema.

7 Nastavitve črpalke

Opis elementov za upravljanje

7.1 Tipke

Vse načine obratovanja črpalke OEP 25/60 je mogoče upravljati z 2 tipkama:
• s tipko  je mogoče izbirati med različnimi načini obratovanja
• s tipko  pa je mogoče vklopiti/izklopiti nočni način obratovanja
Izbran način obratovanja je prikazan v preglednem prikazu s pomočjo LED lučk.
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7.1.1 Monterski način, nastavitev obsega moči

V načinu monter lahko območje moči spremenite na 4 m ali 6 m.

• Črpalko odklopite iz omrežne napetosti 
230V vsaj za 15 sekund.

• Črpalko ponovno priključite na omrežno 
napetost 230V.

• v 3 sekundah od priključitve na omrežno 
napetost hkrati pritisnite tipki   in  .

• Spustite oba gumba.
• S tipko   izberite obseg moči
• -4 = 4m
• -6 = 6 m
• Črpalko odklopite iz omrežne napetosti 

230V vsaj za 15 sekund.
• Črpalko ponovno priključite na omrežno 

napetost 230V.

Postopek nastavitve je končan. Črpalka zdaj deluje v izbranem obsegu moči.
Po potrebi lahko nastavitev črpalke kadar koli znova prilagodite.

7.2 Uporabniški vmesnik za upravljanje in prikaz z LED lučkami

1. Dejanska poraba moči v [W]
2. Prikaz za avtomatski nočni način 

obratovanja
3. Tipka za vklop avtomatskega nočnega 

načina obratovanja
4. Tipka za izbiro načina obratovanja črpalke
5. Prikaz za aktiviran način obratovanja AUTO 

Smartadapt
6. Prikaz sedmih stopenj obratovanja (krivulj) 

črpalke

1 2

3

4

56
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7.3 lzbira načina in stopnje obratovanja

Konstantna hitrost l, ll in lll
V tem načinu obratovanja črpalka v celotnem območju diagrama obratuje pri 
konstantnem številu vrtljajev.
Konstantni tlak CP1, CP 2
V tem načinu regulacije se vzdržuje konstanten tlak črpalke. Ta način regulacije je 
še posebej primeren za obratovanje v sistemih za talno ogrevanje.
Proporcionalni tlak PP1, PP2
Črpalka je regulirana glede na proporcionalni tlak. Pri tem načinu se tlak črpalke 
prilagaja spremembam pretoka. Ta način obratovanja je še posebej primeren, če se 
črpalka uporablja kot obtočne črpalka v ogrevalnem sistemu.
Način Auto Smartadapt
Funkcija AUTO Smartadapt je predvidena za obratovanje črpalke v dvocevnih 
ogrevalnih sistemih in sistemih za talno ogrevanje. Pri tem načinu obratovanja 
se moč črpalke avtomatsko prilagaja dejanskim potrebam sistema po toploti. 
Prilagoditev moči se izvede postopoma in lahko traja tudi en teden. V primeru 
odklopa napajanja črpalke, bo črpalka shranila zadnjo nastavitev in bo po 
ponovnem priklopu napajanja nadaljevala s prilagoditvijo.

Ob dobavi je črpalka nastavljena na način obratovanja AUTO Smartadapt. S 
kratkimi pritiski na tipko za izbiranje načina obratovanja se zaporedoma pomikate 
med zgoraj navedenimi načini obratovanja: Konstantna hitrost => Konstantni tlak 
=> Proporcionalni tlak => AUTO Smartadapt. Izbran način obratovanja je prikazan z 
ustrezno indikatorsko LED lučko z značilnimi simboli.

Št. 
pritiskov

Osvetljeno
območje Opis lkone na 

displeju

0 AUTO
(tovarniška nastavitev) AUTO Smart-Adapt AUTO

1 PP1 Min. krivulja proporcionalnega tlaka +

2 PP2 Maks. krivulja proporcionalnega tlaka +

3 CP1 Min. krivulja konstantnega tlaka +

4 CP2 Maks. krivulja konstantnega tlaka +

5 I Krivulja konstantne hitrosti, Hitrost I +

6 II Krivulja konstantne hitrosti, Hitrost II +

7 III Krivulja konstantne hitrosti, Hitrost III +

8 AUTO AUTO Smart-Adapt AUTO



Display HE Pumpen

13

Navodila za uporabo

Elektronska obtočna črpalka SELTRON OEP 25/60 

Osvetljeno območje, ki označuje avtomatski nočni način obratovanja
Ko je prižgana indikatorska lučka , to pomeni, da je aktiviran avtomatski nočni 
način.
Tipka za aktiviranje avtomatskega nočnega načina obratovanja
• S tipko , ki se nahaja v območju 3 lahko vklopite/izklopite avtomatski nočni 

način.
• Avtomatski nočni način se lahko uporabi samo v ogrevalnem sistemu z omenjeno 

funkcijo.
• Ko se vklopi avtomatski nočni način obratovanja, je prižgan simbol , ki se 

nahaja v območju 3. Če je črpalka OEP 25/60 nastavljena na hitrost I, hitrost II ali 
hitrost III, avtomatskega nočnega načina obratovanja ni mogoče aktivirati.

lzbira načina/stopnja obratovanja
• Z enkratnim  pritiskom na to tipko se pomaknete za eno nastavitev naprej.
• Po osmih pritiskih na tipko  se znova znajdete na začetku cikla. 

7.4 Nastavitev črpalke

Nastavitev črpalke glede na tip ogrevalnega sistema

Druge mogoče nastavitveOptimalna nastavitev

AutoTalno ogrevanje CP1

CP2

Auto

PP1

Dvocevni ogrevalni sistemi

Enocevni ogrevalni sistemi

PP2

PP2
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Avtomatski nočni način obratovanja
Osnovni princip avtomatskega nočnega načina obratovanja.

Če so izbrane hitrosti I, II ali III, avtomatski nočni način obratovanja 

ne deluje. Če pride do odklopa napajanja, se mora ponovno vklopiti v 

avtomatskem nočnem načinu.

Če ogrevalni sistem ne proizvaja dovolj toplote, je potrebno preveriti ali je aktiviran 

avtomatski nočni način obratovanja in ga po potrebi izklopiti.

Da zagotovite optimalni status avtomatskega nočnega načina obratovanja, je potrebno 
narediti naslednje:
• Črpalka mora biti nameščena v dovodnem cevovodu sistema, v bližini izhoda iz kotla.

• Če je črpalka nameščena v povratnem cevovodu sistema, avtomatski nočni način 

obratovanja ne deluje.

• Sistem (kotel) mora biti izveden z avtomatsko regulacijo temperature medija.  

S pritiskom na tipko vklopite avtomatski nočni način obratovanja.  

Prižgan je simbol ©, kar pomeni, da je avtomatski nočni obratovanja aktiviran.

Princip delovanja avtomatskega nočnega načina obratovanja
Za aktiviranje avtomatskega nočnega način obratovanja je potrebno pritisniti tipko . 
Če je prižgano pripadajoče polje, je nočni način obratovanja aktiviran. Črpalka 
avtomatsko preklaplja med normalnim in avtomatskim nočnim načinom obratovanja. 
Preklop med normalnim in avtomatskim nočnim načinom obratovanja je odvisen od 
temperature v dovodnem cevovodu sistema. Črpalka se avtomatsko preklopi v nočni 
način, če se temperatura na dovodu sistema v 1 uri zniža za 10-15 °C. Na zaslonu 
je prikazano sporočilo ˝-C˝. Preklop na normalni način obratovanja se izvede brez 
zakasnitve takoj, ko temperatura na dovodu naraste za 3 °C.

Opomba

Črpalka OEP 25/60, ki je 
nameščena v ogrevalnem 
sistemu zračnega kotla z 
majhno kapaciteto vode, 
ne more biti nastavljena na 
avtomatski način.
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8 Cevovod in povratek sistema

8.1 Funkcija obvodnega oz. ˝by-pass˝ ventila

8.2 Obvodni oz. ˝by-pass˝ ventil
8.2.1 Funkcija ˝by-pass˝ ventila: Ko so vsi ventili s tokokrogu za talno ogrevanje 

in/ali temperaturni regulacijski ventili na radiatorjih zaprti, lahko ˝by-pass˝ 
ventil zagotovi distribucijo toplote kotla.

8.2.2 Komponente sistema. 
By-pass ventil.
Merilec pretoka, nameščen v A.
Ko so vsi ventili zaprti, mora zagotavljati minimalni pretok.
Nastavitev črpalke je odvisna od tipa nameščenega obvodnega oz. ˝by-pass˝ 
ventila: ročni ˝by-pass˝ ventil ali temperaturno reguliran ˝by-pass˝ ventil.
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8.3 Ročni ˝by-pass˝ ventil
Naredite naslednje:
8.3.1 Pri nastavljanju ˝by-pass˝ ventila je potrebno zagotoviti, da je črpalka 

nastavljena na način in hitrost. V vsakem trenutku mora vzdrževati minimalni 
pretok (Qmin) sistema. Glej navodila proizvajalca ˝by-pass˝ ventila.

8.3.2 Ko je ˝by-pass˝ ventil nastavljen, črpalko nastavite po navodilih v poglavju 7.

8.4 Avtomatski (temperaturno reguliran) ˝by-pass˝ ventil
Naredite naslednje:
8.4.1 Pri nastavljanju ˝by-pass˝ ventila je potrebno zagotoviti, da je črpalka 

nastavljena na način in hitrost. V vsakem trenutku mora vzdrževati minimalni 
pretok (Qmin) sistema. Glej navodila proizvajalca ˝by-pass˝ ventila.

8.4.2 Ko je ˝by-pass˝ ventil nastavljen, nastavite način obratovanja črpalke pri 
minimalnem ali maksimalnem konstantnem tlaku.

9 Zagon

9.1 Pred zagonom
9.1.1 Pred vklopom/zagonom črpalke se je potrebno prepričati, da je sistem 

napolnjen s tekočino (medijem) in odzračen. Na vstopu v črpalko mora biti 
dosežen minimalni potrebni vstopni tlak.

9.2 Odzračevanje črpalke

Črpalka OEP 25/60 je opremljena s funkcijo za samodejno odzračevanje. 
Odzračevanje pred vklopom/zagonom ni potrebno. Zrak v črpalki lahko povzroči 
hrup, ki bo izginil po nekaj minutah obratovanja.
Glede na velikost in strukturo sistema je potrebno črpalko OEP 25/60 za 20 minut 
nastaviti na konstantno hitrost III, da hitro črpalko odzračite . Po tem bo zgoraj 
naveden hrup izginil, obratovanje črpalke pa je potrebno nastaviti v skladu z 
navodili.

Črpalka ne sme obratovati brez tekočine.
Sistema ni dovoljeno odzračevati preko obratovanja črpalke. Glede na 
obratovalno stanje sistema je lahko črpalka zelo vroča.
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10 Razmerje med nastavitvami in delovanjem 
črpalke

Razmerje med nastavitvami črpalke in njenim delovanjem je prikazano s pomočjo 
krivulj.
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PP2

CP2

CP1
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III

II

II

I

I
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2

2

1
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11 Diagram črpalke
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12 Montaža

Pravilna montaža črpalke

Pri montaži črpalke v cevovod je potrebno namestiti tudi dve ploščati 
tesnili.

Obvezna vgradnja magnetnega filtra.

Črpalko je potrebno namestiti tako, da je elektromotor črpalke obrnjen vodoravno 
(puščica na ohišju črpalke označuje smer pretoka). Pri izvedbi izolacije je potrebno 
paziti na to, da ne izolirate motorja in ohišja elektronike črpalke. Če je potrebno 
spremeniti položaj vgradnje oziroma montaže črpalke, je potrebno na naslednji 
način zavrteti ohišje elektromotorja črpalke:
• Popustite (odvijte) imbus vijake
• Zavrtite ohišje elektromotorja
• Ponovno vstavite in privijte imbus vijake
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Vgradne mere
Risba in tabela z dimenzijami črpalke

Tip črpalke

Dimenzije Tehnični parametri

H 
(mm)

H1 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm) G („)

Teža 
(kg) 
(brez 
kabla)

Tok (A) Dvižna 
višina (m)

25-4/6-180 138 112 180 93 1 ½" 2.27 0.04~0.25/0.04~0.31 0~4/0~6
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13 Električni priklop 

V skladu z navodili je potrebno napajalni kabel priklopiti na črpalko. Pozor 
omrežna napetost! Upoštevati je potrebno zahtevane zaščitne ukrepe, 
VDE in lokalne predpise.
Presek kabla ne sme biti manjši od 0,75 mm2. V primeru uporabe kablov s 
pletenimi vodniki, je potrebno uporabiti kabelske čevlje.

 

Click 

1

2

3

4

Schließen Sie das Netzkabel wie dargestellt an die 
Pumpe an. Vorsicht Netzspannung! Unbedingt 
die erforderlichen Schutz-Maßnahmen, VDE-
Vorschriften und örtlichen Bestimmungen beachten. 
Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner als 0,75 mm² 
sein. Bei Verwendung von feindrahtigen Leitungen 
sind Aderendhülsen zu benutzen. 

Montage Netztstecker.pdf   1 04.03.21   10:37

Življenjska nevarnost!
Nestrokovna montaža in električni priklop sta lahko življenjsko nevarna. Nevarnosti 
zaradi električnega toka je potrebno izključiti.
• Montažo in električni priklop lahko izvede le strokovno usposobljeno osebje v 

skladu z veljavnimi predpisi (npr. lEC, VDE itd.)!
• Tok in napetost morata ustrezati navedbam na ploščici s podatki o črpalki.
• Upoštevajte predpise lokalnega dobavitelja električne energije.
• Upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč!
• Nikoli ne vlecite napajalnega kabla.
• Kabla ni dovoljeno pregibati.
• Na kable ni dovoljeno postavljati nobenih predmetov.
• V primeru uporabe črpalke v sistemih s temperaturami višjimi od 90 °C 

je potrebno uporabiti ustrezno toplotno obstojen priključni kabel.
• Pri montaži prihaja do nevarnosti zaradi ostrih robov.
• Črpalke med transportom ni dovoljeno premikati s pomočjo napajalnega kabla.
• V primeru padca črpalke obstaja nevarnost padca.
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14 Napake, vzroki in odprava 

Vzdrževalna dela in servis lahko izvedejo le strokovno usposobljeni 
serviserji. Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenja ali servisiranjem 
črpalke, je potrebno odklopiti napajanje in ga zavarovati pred 
nenamernim ponovnim vklopom. Pri visokih temperaturah in tlakih se 
mora črpalka najprej ohladiti - nevarnost poparjenja! 

Prikaz ali koda napake Možen vzrok Odprava

Črpalka ne obratuje 
(črpa), prikaz ni osvetljen 
(prižgan)

Napaka na napajanju Preverite napajanje črpalke. Po potrebi ponovno 
vklopite zaščitno stikalo.

Črpalka obratuje, vendar 
ne črpa vode

Zrak v sistemu Odzračite črpalko (glej poglavje 9)

Ventil zaprt Odprite ventil

Iz sistema je slišati hrup Zrak v sistemu Odzračite sistem

Previsoka nastavitev črpalke Preverite nastavitve črpalke

Črpalka oddaja zvok Zrak v črpalki Odzračite črpalko (glej poglavje 9)

Prenizek tlak v sistemu Povišajte tlak na dovodu v črpalko

Okvara membranske posode Preverite količino plina v membranski posodi

Zgradba se ne segreje Napačna nastavitev črpalke Povišajte želeno vrednost

Morebiti aktiviran nočni način 
obratovanja

Izklopite nočni način obratovanja

V stopnjah 
proporcionalnega tlaka 
ni avtomatske regulacije 
moči črpalke

Eden izmed pretočnih ventilov, ki 
so vgrajeni v sistemu, je odprt in 
preprečuje regulacijo

Če je mogoče, pretočni ventil odstranite ali pa ga 
zaprite.

E 1 Blokada rotorja Odklopite napajanje in zavarujte pred nenamernim
vklopom. Če je mogoče, zaprite zaporni ventil pred 
in za črpalko, ali pa izpustite vodo.
Glede na stanje sistema lahko pride do izlivanja 
vroče vode! Nevarnost poparjenja! 
Odvijte 4 imbus vijake na ohišju črpalki in 
odstranite črpalko z motorjem. Tekač mora biti 
mogoče enostavno zavrteti. Odstranite morebitne 
delce umazanije ali tujke ter črpalko ponovno 
sestavite. Če napake s tem niste odpravili, je 
potrebno črpalko zamenjati.

E 2 Napaka elektronike Za najmanj 1 minuto odklopite napajanje črpalke. 
Če je po tem, ko ste napajanje ponovno priklopili, 
napaka še vedno prisotne, je potrebno črpalko 
zamenjati.

E 3 Previsoka ali prenizka napetost Za najmanj 1 minuto odklopite napajanje črpalke. 
Če je po tem, ko ste napajanje ponovno priklopili, 
napaka še vedno prisotne, je potrebno črpalko 
zamenjati.

E 4 Napaka elektronike, kratek stik Zamenjajte črpalko.
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15 Odstranjevanje

Ta oznaka označuje, da proizvoda v EU ni dovoljeno odstraniti 
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da se prepreči morebitna 
škoda v okolici ali za zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega 
odstranjevanja, je potrebno proizvod odgovorno reciklirati tako, 
da je omogočeno vzdržna ponovna uporaba materialnih virov. Za 
vračilo vašega rabljenega proizvoda uporabite sisteme za zbiranje 
in vračanje ali pa se obrnite na vašega dobavitelja, ki lahko poskrbi 
za okolju prijazno recikliranje.

Opombe:
• Vse slike v teh navodilih so shematski diagrami tako, da se lahko kupljene 

električne črpalke in druga dodatna oprema razlikuje od slik v teh navodilih.
• Učinek proizvoda se stalno izboljšuje tako, da so vsi proizvodi (vključno z 

izgledom in barvo) podvrženi spremembam brez predhodnega obvestila v 
primeru sprememb.

Opomba

Pridržujemo si pravico do s proizvodnjo povezanih 
odstopanj od dimenzij in konfiguracij ter tehničnih 
sprememb in napak.

06/2021
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Garancijski pogoji

1. Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo 
blaga potrošniku.

2. Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju 
življenjske dobe proizvoda ali najmanj 3 leta.

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 priznavamo proti predložitvi računa, po veljavni tarifi javnega prometa (pošta ali 
železnica).

5. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 30 dni, od dneva predložitve zahtevka za popravilo na 
pooblaščenem servisu (Seltron servis, Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor), bomo na vašo 
željo zamenjali z brezhibnim izdelkom.

6. Za ref leksno 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 predhodno popravilo opravila nepooblaščena oseba oziroma, če je bil proizvod 
poškodovan zaradi nepravilnega ravnanja ali višje sile.

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

9. Ta garancijska izjava velja na ozemlju Republike Slovenije.

Tovarniška številka izdelka: Garancijski rok: 
24 mesecev

Žig in podpis prodajalca: Datum izročitve:

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