
Čerpadlo Keller PRO Eko 25-40 180 / 25-60 180

Čerpadlo Keller PRO Eko 25-40 180 / 25-60 180 je tiché a energeticky úsporné čerpadlo, které je určené  k 
cirkulaci vody v otopných soustavách. U čerpadla Keller lze nastavit provozní rozsah zařízení dle 
individuálních požadavků uživatele a minimalizaci spotřeby energie. Teplota kapaliny je od 0°C do 100°C. 
Okolní teplota max. 45°C. Nepoužívejte agresivní kapaliny, hořlavé a obsahující pevné částice. 
UPOZORNĚNÍ! Před čerpadlo je nutné osadit magnetický filtr nečistot s nerezovým sítkem pro pevné 
částice. 

Režimy
I. Umožnuje průtok kapaliny v režimu stálý nebo proměnlivý
II. Umožnuje nastavení automatického režimu
III. Práce v nočním režimu

INSTALACE

Před instalací čerpadla je třeba zkontrolovat zda potrubí není znečištěné. Napájení by mělo mít frenvenci 50 Hz 
s napětím 230 V. 
Zkontrolujte, zda je směr proudění kapaliny správný.
V případě instalace na vnejší straně budovy, musí být přidána bezpečnostní skríňka na čerpadlo. 
Nastavte čerpadlo na nejvyšší převod S3 a zkontrolujte, zda je správně připojeno.

1. Při instalaci čerpadla musí být pečlivě dotáhnuté, je znázorněno na obrázku 1.
2. Hřídel motoru čerpadla musí být horizontálně, obrázek 2. 



Polohy svorkovnice

Kapalina může být pod vysokým tlakem a mít vysokou teplotu. Před uvolněním spoje musí být systém bez 
kapaliny, nebo musí být uzavřené ventily na obou stranách zařízení. Čerpadlo zapojte. 

Max. průměr 10mm
Min. průměr 5 mm

Ovládací panel

1. Zobrazení aktuální úrovně spotřeby energie.
2. Zobrazení sedmi možností nastavení čerpadla.
3. Signál nočního útlumu.
4. Tlačítko pro noční útlum.
5. Tlačítko volba režimu.
6. Signál automatického režimu.

Popis displeje

1. Při zapnutí panelu se zobrazí daná pozice (obrázek č.1).
2. V průběhu práce se na displeji (obrázek č.1) ukazuje aktuální úroveň spotřeby energie čerpadla. 
3. Chyba v normálním provozu čerpadla bude zobrazena jako '_ _'.
4. Pokud se vyskytne chyba, odpojte přívod proudu.
5. Po odstranění chyby znovu zapněte čerpadlo.

Volba nastevení čerpadla 

Čerpadlo má celkem 8 režimů – 7 ručních a 1 automatický.



         Číslo  Svítící pole Popis
0     AUTO Automatické nastavení čerpadla.
1              PP1 Nejnižší proporcionální tlak.
2     PP2 Nejvyšší proporcionální tlak.
3     CP1 Nejnižší konstantní tlak.
4              CP2 Nejvyšší konstantní tlak.
5     S3 Charakteristika konstantní, otáčky III
6     S2 Charakteristika konstantní, otáčky II
7     S1 Charakteristika konstantní, otáčky I
8          Informuje o aktivním nočním režimu.

Systém odvzdušnění

Čerpadlo Keller PRO Eko 25-40 180/ 25-60 180 je automaticky odvzdušněno. Jakékoliv jeho odvdušnění není 
nutné. Vzduch, který se objeví v čerpadle může způsobit hluk. Pak je třeba, aby čerpadlo pracovalo asi 5 minut 
v režimu S3.
Čerpadlo nemůže fungovat bez kapaliny.

Charakteristika čerpadla v závislosti na nastavení režimu

Záruka 2 roky.



Doporučení

Magnetický filtr Caleffi

Odlučovač nečistot separuje nečistoty, tvořené převážně pískem a částečkami rzi,
které obíhají v systémech s uzavřenými okruhy, s velmi malými tlakovými
ztrátami. Nečistoty se shromažďují ve velké odkalovací komoře, která vyžaduje
malou frekvenci čištění a z níž je možno je odstranit i za provozu systému. 
Magnetický filtr je nutností osadit v instalacích s elektronicky řízenými čerpadly.

Zastoupení pro ČR a SR.

Heating&Cooling group s.r.o.
Skalní 1088
753 01 Hranice

IC: 04255691
DIČ: CZ04255691

www.samsungcentrum.eu
www.a-centrum.eu
www.aaavytapeni.cz 

Obchodní a techničtí zástupci 

Martin Vaníček Klára Venclová
telefon: +420 732 998 347 telefon: +420 731 889 668
email: vanicek@a-centrum.eu email: venclova@a-centrum.eu 
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Záruka 2 roky.
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