
                                                     

       

Ponorné �erpadlo

      SÉRIE ST 4“

INSTRUKCE PRO INSTALACI A  
PROVOZ

Tyto instrukce musí být dodány provozovateli spole�n� s �erpadlem. 

UPOZORN�NÍ: Nedodržení t�chto instrukcí a veškerých na�ízení týkajících se tohoto   
za�ízení m�že zp�sobit vážné poran�ní nebo škodu na majetku.



  

Instrukce pro instalaci a provoz 

Je d�ležité, aby všechna ponorná �erpadla byla instalována zkušenými osobami a aby veškerá elektrická zapojení byla v 

souladu s p�íslušnými požadavky ú�ad� zodpov�dných za zásobování elektrickou energii.

Elektrické zapojení a kontroly musí být provád�ny kvalifikovaným elektriká�em a musí být v  

souladu s místními normami.

Tyto instrukce slouží pouze jako orienta�ní návod a p�edpokládají znalost ponorných �erpadel, postup� p�i instalaci  a 

uvád�ní �erpadel do provozu. 

Podmínky vrtu
1. Pro ochranu proti instalaci �erpadla v agresivní �i abrazivní vod� doporu�ujeme, aby byla p�ed instalací �erpadla 

provedena analýza vody ve vrtu autorizovaným zkušebním orgánem. Na poškození �erpadla nebo motoru 

zp�sobené abrazivní nebo agresivní vodou se nevztahuje záruka. Parametry analýzy vody uvedené níže jsou ur�eny 

pouze jako návod, protože r�zné kombinace níže uvedených položek mohou p�sobit jako agresivní kapalina:

                    Dovolený rozsah pH 6 až 8 

                    Celkové rozpušt�né látky (PPM) - 1,000 maximum 

                    Chloridy (PPM) - 500 maximum 

                    Fe (PPM) - 2 maximum 

                    C02 (PPM) - 50 maximum 

                    O2 (PPM) - 2 minimum 

                    Obsah písku - 25 gr/m3 maximum

KVALITA VODY : Výše uvedené ukazatele NEUR�UJÍ, že se jedná o bezpe�nou pitnou vodu. Za tímto  

ú�elem by m�la být provedena analýza vody. 

2. P�edtím, než si vyberete �erpadlo, musíte znát p�ibližnou rychlost napl�ování vrtu. Vyberte si �erpadlo s maximáln�

10% nižším odtokem než je rychlost napl�ování vrtu. 

3. Pokud jsou vrty pono�ené do vodonosné vrstvy skládající se z písku nebo jemného št�rku, je d�ležité, aby byly 

odpovídajícím zp�sobem chrán�ny sítem, aby se zabránilo pronikání t�chto látek do �erpané vody. Je také d�ležité, 

aby byl vrt p�ed instalací �erpadla vy�išt�n, aby se �erpadla nepoužívala pro tzv. "�išt�ní“ vrtu. 

4. V p�ípad�, že voda vstupuje do vrtu z úrovn� nad �erpadlem ("kaskádový vrt"), nebo když je �erpadlo umíst�no ve 

vrtu o velkém pr�m�ru, v �ece nebo v jiných otev�ených vodních zdrojích, m�že být kolem �erpadla požadováno 

oplášt�ní, aby se zajistilo, že �erpaná voda pokrývá celou délku povrchu motoru. Minimální rychlost obtékající vody 

kolem motoru pro p�im��ené chlazení by m�la být 0,08 m/sec a teplota vody max. 20 °C.

5.  Chcete-li pomoci p�i ochran� integrity vašeho vrtu a kvality zásobování vodou, navrhujeme, aby horní �ást vašeho vrtu 

byla po celou dobu osazena víkem. M�že to také pomoci p�i instalaci �erpadla.



  

Spojení �erpadla s motorem 

     POZNÁMKA : P�ed spojením �erpadla s motorem se ujist�te, že dané modely motoru a �erpadla  

 jsou v souladu s danou specifikací. 

Pro snadnou p�epravu a minimalizaci možného poškození p�i p�eprav� jsou ponorná �erpadla ST dodávána v 

demontovaném stavu, tzn. motor a vlastní hydraulická �ást �erpadla jsou zabaleny do krabic odd�len�. Pro správné 

spojení postupujte následovn�:

-     Po sundání zajiš�ovacích šroub� sejm�te ochranný kryt kabelu.

-     Vložte šroubovák do koncovky h�ídele, abyste zajistili volné otá�ení �erpadla. Drobný odpor je normální.

-     Umíst�te �erpadlo a motor tak, aby byly vyrovnány podél stejné osy.

-     Zasu�te h�ídel motoru do spojky �erpadla, pomocí šroubováku otá�ejte h�ídelí, abyste srovnali spojku na h�ídeli 

      motoru.

-     Na všechny 4 šrouby motoru umíst�te matice, které upev�ují �erpadlo k motoru a utahujte je postupn� po úhlop�í�ce.

-     Srovnejte kabel motoru podél �erpadla, pak zajist�te kryt kabelu pomocí stav�cích šroub� na �erpadle.

VAROVÁNÍ : UJIST�TE SE, ŽE PARAMETR MOTORU V KW SE SHODUJE (NEBO JE VYŠŠÍ), NEŽ PARAMETR 

MOTORU V KW PRO DANÉ �ERPADLO.

Ujist�te se, že nap�tí a fáze motoru se shodují se skute�ným nap�tím a fází. 

Instalace
POZNÁMKA: K UT�SN�NÍ TRUBKOVÝCH ZÁVIT� U VAŠEHO PONORNÉHO �ERPADLA ST POUŽÍVEJTE POUZE 

ZÁVITOVOU PÁSKU. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE T�SNÍCÍ HMOTU NA POTRUBÍ.

1.  Výtla�né potrubí

      Všechny trubky a spojovací sou�ástky musí být vhodné pro maximální tlak, který je �erpadlo  

      schopné vyvinout.

Po�áte�ní krouticí moment motoru �erpadla má tendenci jej pooto�it, což by mohlo zp�sobit, že pláš� �erpadla se ot�e o 

vnit�ní st�ny krytu vrtu - zvlášt� pokud použijete pevné PVC nebo polyetylénové potrubí. M�žete zakoupit a nainstalovat 

ruši�e krouticího momentu, které utlumí toto otá�ení.



  

2.   Zav�šení �erpadla

Jako preventivní opat�ení by m�la být všechna �erpadla vyv�šena na nezávislém záv�su (lanku, lan�) a to bez 

ohledu na typ výtla�ného potrubí. Druhý konec záv�su by m�l být upevn�n v horní �ásti vrtu. 

Nikdy nenechávejte �erpadlo viset pouze na výtla�ném potrubí.

3.   Hloubka instalace

Pro maximální povolené pono�ení nahlédn�te do specifikací motoru od jeho dodavatele.  

Zajist�te, aby bylo �erpadlo instalováno minimáln� jeden metr (lépe však 3 metry) nade dnem vrtu a minimáln�

jeden metr  pod maximální vy�erpávanou hladinou.

UPOZORN�NÍ : Pokud u �erpadla v po�áte�ní fázi provozu klesne hladina vody ve vrtu pod nasávací vstup, bude 

nutné tam, kde je to proveditelné, spustit �erpadlo níže nebo nainstalovat ochranné za�ízení v podob� hladinové 

sondy, abyste zabránili chodu �erpadla „nasucho“.

POZNÁMKA: �ASTÝ PROVOZ �ERPADLA „NASUCHO“ M�ŽE ZP�SOBIT POŠKOZENÍ �ERPADLA  

NEBO MOTORU A NENÍ KRYT ZÁRUKOU.  

P�ed spušt�ním �erpadla vyhla	te všechna drsná místa nebo ostré hrany na horní hran� krytu  

vrtu, aby nedošlo k poškození �erpadla nebo elektrických kabel� p�i spoušt�ní jednotky do vrtu.

4.  Zp�tná klapka

Všechna ponorná �erpadla Stairs jsou vybavena zp�tnou klapkou a nejsou vyžadovány žádné další zp�tné klapky  

až do maximálního spádu 80 m. Pro instalace p�ekra�ující spád 80 metr� nebo p�i použití tlakového systému 

doporu�ujeme, aby byla instalována další zp�tná klapka do cca 60 metr� kolmo nad �erpadlem a poté po každých 

dalších 60 m kolmo nad �erpadlem. 

Instalace této zp�tné klapky omezí potenciální vodní ráz a následné poškození �erpadla.

5.  Instalace tlakového systému a ovládání �erpadla

Ponorná �erpadla ST mohou být používána jako tlakový systém ve spojení s tlakovými nádobami, které poskytují 

vhodnou od�erpávací kapacitu. P�i výb�ru tlakové nádoby se ujist�te, že jmenovitý tlak nádrže je alespo� o 10% 

v�tší, než je tlak �erpadla u zhlaví vrtu a od�erpávací kapacita nádrže je dostate�n� velká, aby omezila spoušt�ní 

�erpadla na absolutní maximum uvedené v tabulce níže. 

I když mohou být použity nádrže o malé kapacit�, je t�eba dávat velký pozor na zajišt�ní toho, aby �erpací jednotka 

"necyklovala". M�že být nutná instalace více než jedné tlakové nádoby, aby zaru�ily požadované od�erpávání nebo 

aby pomohly zabránit cyklování �erpadla.



  

       Jmenovitý výkon motoru       Pr�m�rný po�et spušt�ní za 24h  

            HP                         kW  

         do 0,75                                do 0,55 

       1,0 až   5,5                   0,75 až   4,0 

7,5 až 30,0            5,5   až 22,0  

        Jedna fáze             T�i fáze 

             300                      300 

             100                      300 

               50                      100

Pro další informace se obra�te na svého prodejce spole�nosti Stairs.

POZNÁMKA:  Jakékoliv automatické zapínání �erpadla p�ekra�ující povolený po�et spušt�ní za hodinu zkrátí 

životnost �erpadla a zp�sobené poškození m�že mít vliv na poskytnuté záru�ní podmínky.

Typická instalace ponorného �erpadla

A. �ERPADLO INSTALOVANÉ PRO MANUÁLNÍ PROVOZ. 

B. �ERPADLO INSTALOVANÉ JAKO AUTOMATICKÝ TLAKOVÝ SYSTÉM ZAHRNUJÍCÍ TLAKOVOU NÁDOBU A 

TLAKOVÝ SPÍNA�. 



  

Popis obrázku:

Contol box - Ovládací sk�í�

Isolating switch - Odpojova�

Gate valve - Uzavírací šoupátko 

To sprinklers, tank, etc. - Do sprinkler�, nádrže, atd. 

Elbow - Koleno 

Bore cap - Víko vrtu 

Tape cable to pipe - P�ilepte páskou kabel k potrubí 

Pump - �erpadlo 

Pressure switch - Tlakový spína�

Pressure tank - Tlaková nádoba 

Pressure gauge - Tlakom�r 

Tee piece - T-kus 

Delivery - Výkon 

Tape cable to pipe every 3m - P�ilepte páskou kabel k potrubí každé 3m 

Safety line - Bezpe�nostní vedení 

Check valve approx. 3m above pump for more than 80m of drop pipe - Zp�tná klapka cca. 3 m nad �erpadlem 

p�i potrubí delším než 80 m

      

UPOZORN�NÍ : Použití nesprávného jišt�ní a p�etížení mohou poškodit váš ponorný motor. Toto 

poškození nemusí být kryto zárukou.

Doporu�ujeme používání r�zných spínacích za�ízení. Alternativní systémy mohou být p�ipojeny p�ímo do vedení 230 V u 

ovládacích sk�íní motor�, za p�edpokladu, že spínací za�ízení má odpovídající jmenovitý proud. Pokud jmenovitý proud 

spína�e není dosta�ující, musí být do vedení zapojen styka� a spínací za�ízení, které slouží k ovládání cívky styka�e. V 

každém p�ípad�, když má jednofázový motor ovládací sk�í� (startér), nem�lo by být mezi motor a sk�í� p�ipojeno žádné 

další spínací za�ízení. 

V p�ípad� t�ífázových motor� je nutné chránit elektromotor nadproudovým jisti�em s motorovou charakteristikou nebo 

motorovým spoušt��em nastaveným na hodnotu jistícího proudu uvedeným na štítku motoru.

U VŠECH T
ÍFÁZOVÝCH MOTOR� MUSÍ BÝT ZAPOJEN SCHVÁLENÁ OCHRANA PROTI P
ETÍŽENÍ ! 

6.  Elektrické zapojení

Veškerá elektrická vedení by m�la být v souladu požadavky místních a národních na�ízení pro elektrická za�ízení. V 

p�ípad� nejasnosti kontaktujte vašeho dodavatele elektrické energie. Kabely by m�ly být izolované a oplášt�ného 

typu, v souladu s AS3100 a m�ly by být specifikovány pro trvalé pono�ení ve vod�.



  

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ A ROZVODY BY M�LY BÝT PROVEDENY KVALIFIKOVANÝM 

ELEKTRIKÁ
EM. 

Pro další detailní informace o p�ipojení motoru nahlédn�te do instrukcí pro instalaci a použití daného typu motoru.

UPOZORN�NÍ: 

A.   P
ED instalací nebo údržbou vašeho �erpadla zajist�te, aby byla vypnuta a odpojena od elektrické sít�.

B.   Jednofázové motory s vestav�ným tepelným p�etížením se mohou automaticky a neo�ekávan� restartovat. 

      Zajist�te, aby bylo vždy dodržováno výše uvedené upozorn�ní A.

Všechna elektrická zapojení by m�la být zkontrolována p�edtím, než bude �erpadlo instalováno ve vrtu. Pokud je to 

možné, je dobré nechat �erpadlo po krátkou dobu b�žet v nádob� s vodou (vodní hladina musí být dostate�n� nad sítem 

vstupu sání), abyste zkontrolovali jeho chod p�ed instalací do vrtu. Ponorný kabel musí být p�ipevn�n k ponornému 

potrubí ve t�ímetrových intervalech pomocí vodot�sné plastové pásky.

7. Sm�r otá�ení – pouze u t�ífázových motor�
P�ed dokon�ením zapojení vodi�� zkontrolujte, zda se motor otá�í ve sm�ru šipky (ve sm�ru 

hodinových ru�i�ek, p�i pohledu na h�ídel od konce zapojení vodi��). Chcete-li zm�nit sm�r otá�ení, 

zam��te jakékoliv dva napájecí vodi�e na svorkách motoru.

Jakýkoliv t�ífázový motor p�ipojený poprvé k napájecímu vedení se m�že otá�et v obou sm�rech. Je proto 

t�eba zjistit, zda se motor otá�í ve správném sm�ru. Je-li t�eba zkontrolovat sm�r otá�ení na povrchu, postupujte 

následovn� :

-   Nalijte �istou vodu do vypoušt�cí strany tak, že podržíte otev�ený jednosm�rný ventil tak, aby se namo�ilo    

    ložisko h�ídele a rotor.

            -   Zapn�te a vypn�te napájení na velmi krátkou dobu a zkontrolujte rotaci h�ídele.

     

  UPOZORN�NÍ : Otá�ení nasucho by nem�lo p�ekro�it dobu jedné nebo dvou vte�in. 

  V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít k zad�ení z d�vodu nedostate�ného promazávání.

- Chcete-li opravit obrácený sm�r otá�ení, p�eho	te jakékoliv dva vodi�e (krom� uzemn�ní) ze t�i fází na    

startéru motoru.

8.     T�ífázové zapojení

T�ífázové modely musí být zapojeny se styka�em se schválenými správn� nastavenými prvky proti p�etížení. 

Doporu�uje se použít ochrany proti p�etížení, které mají rovn�ž schopnost detekovat "jednofázové" podmínky 

nebo "výpadek fáze" p�i napájení. 

Když je jednotka zapojena a pracuje, m�la by být prov��ena vyrovnanost fází. Ta by m�la být v rozmezí 5%. 



  

9.    Uzemn�ní jedno a t�ífázových �erpadel
Všechny motory �erpadel jsou vybaveny uzem�ovacím vodi�em, který musí být p�ipojen k 

uzemn�ní vstupního napájení.

Krom� toho, musí být také uzemn�ny ovládací sk�ín� a startéry. Pokud probíhá testování mimo studny, musí být 

motor p�ipojen k uzem�ovacímu vodi�i p�ívodu elekt�iny, aby se zabránilo smrtelnému nebezpe�í úrazu 

elektrickým proudem.

Za žádných okolností nepoužívejte kovové sací potrubí jako jednoduché vedení. 

10.     Po�áte�ní spušt�ní

P�ed p�ipojením výstupního potrubí �erpadla z vrtu doporu�ujeme našroubovat na horní �ást víka vrtu ohyb a 

uzavírací armaturu.

                         Nikdy nespoušt�jte �erpadlo bez vypoušt�ní na více než n�kolik vte�in, protože se voda zah�eje a  

                         zp�sobí poškození �erpadla nebo potrubí, na n�ž se nevztahuje záruka.

Poprvé nikdy nespoušt�jte �erpadlo na plný pr�tok.

Doporu�ujeme, aby uzavírací armatura byla p�i spušt�ní �erpadla jen mírn� otev�ená. 

Nikdy neotvírejte uzavírací armaturu p�íliš prudce, protože by to mohlo zvednout písek nebo usazeniny bahna. 

B�hem prvních deseti až dvaceti minut provozu doporu�ujeme, aby byla uzavírací armatura jen mírn� otev�ená, pro 

udržení nízkého pr�toku. Tento nízký pr�tok zabrání (v p�ípad� nadm�rného množství písku ve vod�) zad�ení �erpadla. 

Ihned po spušt�ní �erpadlo zachy�te n�jakou vypoušt�nou vodu do velké nádoby a nechte usadit pevné �ástice. Pokud 

se objeví malé nebo žádné množství písku, otev�ete armaturu z jedné t�etiny a �erpejte, dokud vypoušt�ná voda nebude 

�istá. 

V p�ípad� nadm�rného množství písku �erpaného �erpadlem by m�lo být �erpadlo vypnuto a p�ed restartováním 

�erpadla by m�l být zkontrolován vrt.

Ponorná �erpadla ST nemají záruku proti selhání v d�sledku �erpání písku. �erpání písku, dokonce i malého množství 

velmi jemného písku, zkrátí efektivní životnost jakéhokoliv �erpadla.

�erpadlo by m�lo být spušt�no po dobu nejmén� 30 minut, poté by m�la být zkontrolována hladina vody ve vrtu, aby bylo 

zajišt�no, že hladina vody ve vrtu nepoklesla na nebezpe�n� nízkou úrove�. Doporu�ujeme nep�etržité sledování hladiny 

vody ve vrtu. 

Nep�etržitý provoz p�i nízkém stavu vody m�že zp�sobit poškození �erpadla a mechanických �ástí motoru zp�sobené 

st�ídavými tlakovými rázy na �erpadlo.



  

Provoz a údržba
               Toto �erpadlo nesmí být provozováno do uzav�eného výtlaku na dobu delší než pár vte�in, 

                jinak m�že dojít k p�eh�átí motoru, které m�že zp�sobit jeho trvalé poškození, 

                na které se nevztahuje záruka.

Zatímco ponorná �erpadla ST nevyžadují pravidelnou údržbu, je dobrým zvykem sledovat podmínky a výkon �erpadla a 

motoru. Tato diagnostika m�že být provedena kontrolou maximálního tlaku (uzav�ením ventilu na velmi krátkou dobu) 

vytvo�eného �erpadlem a kontrolou proudové intenzitu tahu motoru p�i standardním pracovním pr�toku. 

Ob� tato �ísla by m�la být srovnána s tlaky a proudem zaznamenanými, když byla tato jednotka p�vodn� nainstalována. 

Jakékoli snížení tlaku m�že znamenat opot�ebení v �erpadle, zatímco jakékoli zvýšení proudu u motoru indikuje možný 

stav p�etížení. Pro další diagnostiku možných p�í�in nahlédn�te do servisní tabulky �erpadla.

  Servisní tabulka �erpadla
   Následující tabulka nabízí možnost diagnostikovat všeobecné problémy �erpadla.

Problém Možné p�í�iny
1. Aktivuje se ochrana proti 

p�etížení 

� Ovládací sk�í� nebo tepelný jisti� je na slunci nebo poblíž 

zdroje tepla 

� Instalovaná ovládací sk�í� nebo tepelný jisti� není správný 

� Nízké nap�tí v síti 

� Selhání fáze (pouze u t�ífázových model�) 

� Vadný motor 

2. Neprotéká žádná voda � Hladina vody ve vrtu je p�íliš nízká 

� Zkontrolujte zda není uzav�ená nebo ucpaná uzavírací 

armatura 

� Zkontrolujte, zda je správn� namontovaná p�ídavná zp�tná 

klapka 

� Je ucpané vstupní síto �erpadla 

� Díra v potrubí pod horní �ást vrtu 

� Porucha motoruou 

� Vadná h�ídel nebo spojka �erpadla  

3. Protéká málo vody � �erpadlo se otá�í opa�ným sm�rem (pouze u t�ífázových 

model�) 

� Hladina vody ve vrtu je p�íliš nízká 

� Je ucpané nebo prasklé výtla�né potrubí 

� �erpadlo je umíst�no p�íliš nízko ve vrtu a je pokryté pískem 

nebo jinou pevnou látkou 

� Je �áste�n� ucpané síto na vstupu 



  

� Opot�ebované �erpadlo 

� Zkontrolujte, zda není uzavírací armatura ucpaná nebo 

�áste�n� uzav�ená 

� Problémy týkající se motoru 

4. �erpadlo se p�íliš �asto 

zapne a vypne 

� Tlaková nádoba je napln�na vodou 

� Nesprávné se�ízení rozdílu tlakového spína�e 

� P�íliš malá tlaková nádoba 

� Jiné problémy s ovládáním (nap�. sondy jsou p�íliš blízko) 
             u sebe 

5. Spálí se pojistky, ale 

neaktivuje se ochrana proti 

p�etížení 

� P�íliš malé pojistky 

� Špinavá nebo zkorodovaná zástr�ka pojistky 

� Volný spoj v krabici pojistek 

� Vadné vstupní vedení elekt�iny 

� Uzem�ovací drát je zapojený na špatnou svorku 

� Porucha motoru 

6. Rána proudem z vodní 

trubky nebo elektrických 

sou�ástek  

� Špatn� zapojené napájecí elektrické vedení 

� Uzem�ovací drát je zapojen do ovládacího za�ízení motoru 

� Vadný startér motoru nebo ovládací sk�í�

� Špatn� uzemn�ný motor 

7. Tlakom�r kolísá pod nárazy 

toku vody 

� Hladina vody ve vrtu je p�íliš nízká 

8. Koroze motoru nebo 

�erpadla zap�í�in�ná 

elektrolýzou 

� Uzemn�ní �erpadla provedeno p�es špatnou spojku 

� Neuspokojivé hladiny pH 

� Aktivní jednoduché uzemn�ní se vrací do systému elektrického 

rozvodu�



  

                                  ES PROHLÁŠENÍ O SHOD�
                                                                                                                                              

dle následujících sm�rnic ES 

- Sm�rnice o strojních za�ízeních: 2006/42ES/  

- Sm�rnice o nízkém nap�tí: 2006/95/ES 
- Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit�: 2004/108/ES 
je v souladu s (EU) �. 547/2012 a spl�uje Evropskou sm�rnici: 2009/125/ES

SIGMONA IMPORT, s.r.o. jako dovozce prohlašujeme, že níže popsané za�ízení:

Ponorné �erpadlo 
Série ST 4

Za p�edpokladu, že jsou používána a udržována podle všeobecn� p�ijímaných zásad dobré praxe a doporu�ení 

uvedených v návodu k obsluze, spl�ují základní bezpe�nostní a zdravotní požadavky Sm�rnice o strojních 

za�ízeních, Sm�rnice o nízkém nap�tí a Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit�. U v�tšiny specifických 

rizik tohoto za�ízení, bezpe�nost a shoda se základními požadavky Sm�rnice spl�ovala základní prvky:

• EN ISO 12100: 2010 / Bezpe�nost strojních za�ízení – Všeobecné zásady pro konstrukci / Posouzení rizika a 

snižování rizika 

• EN 60204-1: 2006/A1:2009 / Bezpe�nost strojních za�ízení – Elektrická za�ízení stroj� Všeobecné požadavky 

• EN 809:1998+A1:2009 / �erpadla a �erpací jednotky na kapaliny. Všeobecné bezpe�nostní požadavky 

• EN ISO 13857:2008/ Bezpe�nost strojních za�ízení. Bezpe�ná vzdálenost k zamezení dosahu do 

nebezpe�ných prostor horními a dolními kon�etinami 

• EN414:2000/ Bezpe�nost strojních za�ízení. Pravidla pro navrhování a prezentaci bezpe�nostních norem 

• EN 953:1997+A1:2009/ Bezpe�nost strojních za�ízení. Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci 

a výrobu pevných a pohyblivých ochranných kryt�. 

• EN 61000-6-2: 2005/ Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – �ást 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro 

pr�myslové prost�edí 

• EN 61000-6-4: 2007+A1:2011/ Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – �ást 6-4: Kmenové normy – Emisní 

normy pro pr�myslová prost�edí 
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SIGMONA IMPORT, s.r.o. 

Tovární 605 

753 01 Hranice 

Email: sigmona@sigmona.com


