
NAVODILA ZA MONTAŽO

OBTOČNA ČRPALKA TIP - HST -SET
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25/4, 25/6, 32/4, 32/6 25/8, 32/8
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Vsebina

Stran 4 - Pomembne informacije in opozorila 
Stran 5 - Delovno okolje 
Stran 7 - Navodila in namigi za namestitev 
Stran 10 - Vzdrževanje in servis
Stran 11 - Možne težave in rešitve
Stran 12 - Energija in tehnične podrobnosti
Stran 13 - Konstrukcija in značilnosti
Stran 14 - Kratek opis
Stran 15 - Garancijski list
Stran 16 - Garancijska izjava in pogoji Stran 
17 - Zapiski
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Ostale pomembne informacije
Eletronske naprave po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane 
komunalne odpadke, uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov. S 
pravilno odstranitvijo izdelka boste preprečili negativne vplive na 
človeško zdravje in okolje. Reciklaža materialov prispeva varstvu 
naravnih virov. Več informacij o reciklaži tega izdelka Vam ponudijo 
upravne enote, organizacije za obdelavo gospodinjskih odpadkov ali 
prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti

Pomembna opozorila pred prvo uporabo, namestitvijo in vzdrževanje naprave 
Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo ne samo naprave, ampak 
tudi vseh ostalih stvari v okolici • Pred inštalacijo termostata izklopite dovod 
električnega toka! • Priporočamo, da inštalacijo opravi kvalificiran delavec! • Električni 
krog mora biti zavarovan z varovalko, ki ne presega tokovne obremenitve ožičenja 
(max 16A). • Pri montaži upoštevajte vse varnostne predpise • Izdelka ne 
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, ekstremnemu mrazu, vlagi in naglim 
spremembam temperature. • Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k 
vibracijam in pretresom – to lahko povzroči poškodbe • Izdelka ne izpostavljajte 
prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi saj le te lahko 
povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetsko vzdržljivost in 
deformacije plastičnih delov • Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi, kapljajoči in 
brizgajoči vodi • Na izdelek ne postavljajte virov ognja • Ne posegajte v notranjo 
električno napeljavo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinite veljavnost 
garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak • Za čiščenje zunanjosti 
uporabljajte zmerno navlaženo krpo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – 
lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavo • Izdelka ne potapljajte v 
vodo ali v druge tekočine • Pri poškodbah ali napaki izdelka ne popravljajte sami. 
Predajte ga v popravilo v prodajalno, kjer ste ga kupili • Izdelka ne smejo uporabljati 
osebe (vključno otroci), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali 
pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo 
nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo 
varnost • Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo 
igrali. Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti. Napravo se lahko prosto uporablja 
v EU. Vse izjave o skladnosti so  dostopne na zahtevo preko epošte na 
senica.trgovina@sen-controls.eu.
Proizvajalec izdelka je Heiz- und Sanitärtechnik GmbH. Ziegeleistraße 1. A-5020 
Salzburg, Avstrija
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1.DELOVNO OKOLJE

• Ležaj obtočne črpalke uporablja vodo kot mazilo oz. lubrikant, zato
delovanje brez vode ni mogoče! Prepovedana je uporaba drugega
medija kot tekoča pitna voda, recimo agresivni ali vnetljivi mediji.

Slika 1
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• Okolje oz. okolica prostora, v katerem deluje obtočna črpalka ne
sme presegati ali biti manjša od navedenih v spodnji tabeli.

Slika 2
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1.Navodila in namigi za namestitev
• Črpalka mora biti nameščena kot na spodnji Sliki 3
• Postopek namestitve obtočne črpalke si mora slediti kot na Sliki 4

Slika 3

Slika 4
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Figure 5

Figure 6

• Električno vezavo in namestitev črpalke naj izvede strokovno
usposobljena oseba! Slika 5

• Pred uporabo, preberite vsa navodila in varnostna opozorila vse
priključen naprav in naprav v bližini. Slika 6
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Figure 7

• Po namestitvi, ob prvem zagonu naprave opravite spodaj navedene
postopke (Najvišja hitrost, odzračevanje črpalke) - Slika 7
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Slika 8

3. Vzdrževanje in servis
• Pozor: V primeru težav, izključite črpalko iz električnega

napajanja, da se prepreči nadalnje okvare. Pokličite najbližjega
serviserja. Pazite pri sami uporabi, montaži ali vzdrževanju na
možnost poškodb, opeklin! Slika 8
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Možne težave in rešitve

Napaka Težava v Rešitev

Črpalka se ne zažene Ni napajanja Preverite el. povezavo 
in varovalko

Okvara kondenzatorja Zamenjava kondenzatorja

Blokiran ležaj Odvijte čep vijak (čep) 
na sprednje delu 
črpalke in ročno 
parkrat obrnite osovino

Nečistoča v sistemu Izključite črpalko in 
odpravite vse 
nečistoče v sistemu

Sistem je glasen Previsok pretok Zmanjšajte pretok

Zrak v črpalki Odzračite čpalko

Črpalka je glasna Zrak v črpalki Odzračite črpalko

Pritisk v sistemu je 
pod dovoljenim

Dopolnite sistem da bo 
dosegel optimalen 
pritisk in ga prezračite
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TIP HST 25/6, 25/8, 32/6

TIP HST 25/4, 32/4

HST 25/4 HST 25/6

P1(W) I(A) P1(W) I(A)

III 62 0,28 100 0,45

II 48 0,22 70 0,35

I 32 0,15 55 0,25

12

HST 32/4 HST 32/6

P1(W) I(A) P1(W) I(A)

III 62 0,28 100 0,45

II 48 0,22 70 0,35

I 32 0,15 55 0,25

HST 25/8 HST 32/8
P1(W) I(A) P1(W) I(A)

III 245 1,1 245 1,1
II 190 0,85 190 0,85
I 135 0,6 135 0,6

TIP HST 32/8
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Konstrukcija in značilnosti

Črpalke HST so mokri rotorji, tj. črpalka in motor 
tvorita integrirano enoto brez tesnjenja gredi s 
samo dvema tesnilnima obročema.
Ležaji so mazani s črpano tekočino.

a. Ogljično odporen ležaj
b. Keramična gred in radialni ležaji
c. Ohišje rotorja in ležajna plošča iz nerjavečega jekla

d. Rotor iz korozijsko odpornih materialov

e. Ohišje črpalke iz litega železa, brona ali
nerjavečega jekla

f. Tri stopnje izbire hitrosti
g. Temperatura medija od + 2oC do + 110oC
h. Enofazna 1 x 230 V / 50 Hz
i. Holadnerji in tesnila so vključena v ceno
j. Najvišji tlak v sistemu 10 barov
k. Izolacijski razred F / H
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Visoka varnost

Obtočne črpalke HST so posebej zasnovane za 
solarne sisteme.

Ogrevanje

Za sisteme solarnega ogrevanja lahko uporabimo 
črpalko tipa HST, ki lahko deluje pri treh hitrostih. 
Črpalke se uporabljajo predvsem za eno- in 
dvocevne ogrevalne sisteme. Po prodaji velikega 
števila HST obtočnih črpalk je HST lahko prispeval k 
prihranku energije z izboljšanjem te zanesljive 
obtočne črpalke. Program obtočne črpalke HST je 
svetovno znan. Svojo verodostojnost je dokazal že v 
nešteto številnih gospodinjstvih. Zasnova črpalk HST 
je zasnovana tako, da odpravlja vse dejavnike 
tveganja. Zaradi tega lahko varno rečemo, da HST 
črpalke skoraj ne potrebujejo vzdrževanja.

Trdna zasnova in skrbno izbrani materiali glede na 
področje uporabe pomenijo, da obtočne črpalke HST 
zdržijo izjemno dolgo.
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GARANCIJSKI LIST  - IZPOLNI PRODAJALEC IN SERVISER
PROIZVOD: OBTOČNA ČRPALKA
TIP

GARANTNI ROK: 3 leta od dneva prodaje
DATUM PRODAJE:

ŠTEVILKA RAČUNA:
KUPON 1    Datum:

Številka servisnega 
naloga:

ŽIG

KUPON  2Datum:
Številka servisnega 
naloga:

ŽIG

KUPON 2  Datum:
Številka servisnega 
naloga:

ŽIG

KUPON  4Datum:
Številka servisnega 
naloga:

ŽIG

KUPON 5    Datum:
Številka servisnega 
naloga:

ŽIG

KUPON  6Datum:
Številka servisnega 
naloga:

ŽIG

UVOZNIK DISTRIBUTER IN SERVISER 
NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

ŠENICA - SEN PAVEL ŠENICA S.P.
Belokranjska cesta 29, 8340 Črnomelj

     TEL +386  7 305 17 19 15
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Garancijska izjava in pogoji

OPOZORILO: Vsebina teh navodil se lahko spremeni brez predhodnega opozorila – 
zaradi omejenih možnosti tiskanja se lahko predstavljeni simboli neznatno razlikujejo od 
simbolov na zaslonu – vsebine teh navodil brez soglasja proizvajalca ni mogoče 
razmnoževati. Napravo se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti 
(Nizkonapetostna direktiva 2014/35/EU (EN 60335-1:2012+A11 ; EN60335-2-51:2003
+A1+A2 ; EN62233:2008 ; AfPS GS 2014:01)) je dostopne preko epošte na zahtevo 
(senica.sen@siol.net). 
Garancijska izjava
1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku. 
2. Garancijski rok prične teči z datumom prodaje blaga in velja 36 mesecev. 3. 
Distributer jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse 
pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša. 
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta 
stranka zahteva novega. 
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi: nestrokovnega-nepooblaščenega 
servisa, predelave brez odobritve proizvajalca, neupoštevanja navodil za uporabo 
naorave
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za 
napake na blagu. 
8. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in 
priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka. 
9. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za 
poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.
10. Omenjena garancija velja na območju Republike Slovenije

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni 
delavnici, serviserju oz. prodajnem mestu, pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s 
prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha 
pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list 
z originalnim računom. Distributer se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v 
tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.  Prosimo vas, da zraven pravilno 
izpolnjenega garancijskega lista dodate še čim bolj podrobno obrazložitev napake, 
zaradi katere reklamirate napravo.
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