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Řídící jednotka pro jedno čerpadlo TLAKAN-P2-N3
zajišťuje automatickou regulaci chodu 3-fázových čerpadel,

tedy automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky

snímání výšky hladiny je zajištěno dvěma plovákovými spínači

spodní plovák zajišťuje provozní spínání hladiny

vrchní plovák zajišťuje signalizaci havarijní hladiny

signalizuje chod čerpadla a napájecí napětí

spodní plovákový spínač zabraňuje chodu čerpadla naprázdno

motorový spínač chrání motor čerpadla před jeho zničením, v případě vniknutí

mechanických nečistot, před jeho přetížením nebo při výpadku jedné z fází

poruchy jsou signalizovány sirénou

proudový chránič je součástí řídící jednotky

TLAKAN-P2-N1 pro ovládání 1-fázových čerpadel

lze rozšířit o čítač provozních hodin (typ TLAKAN-P2C-N3)

sirénu lze nahradit červenou kontrolkou (typ TLAKAN-P2S-N3)

Komplet plováků PREX - 5 ATM
plováky z netoxického materiálu použitelné pro tlak až 5 ATM, s pozlaceným
kontaktem spínače a oleji odolným kabelem
plováky jsou připevněny na čerpadle LUCA - stačí postavit na dno nádrže
a vodiče připojit
při montáži se nemusí řešit nastavení plováků, které je velmi důležité pro správný
chod ovládací automatiky - vše je již správně nastaveno výrobcem
připojení plováků k ovládací automatice se provádí zapojením označených vodičů
do svorek - označení vodičů a svorek je shodné

Technické údaje
vyrobeno dle IEC: 61439-2
elektrické napájení: 3x400 V AC, pro síť TN-C-S
kmitočet sítě: 50 Hz
jmenovité izolační napětí: 415 V AC
ovládací napětí: 230 V AC
zkratová odolnost: do 6 kA
zatížení motorového spínače: 2,5-4 A (AC3 / 3x400 V / 1,5 kW)
jmenovitý proud motoru (ln): 4A
zatížení kontaktu stykače: 10 A (AC3 / 3x400 V / 4 kW)
elektrická životnost sepnutí: 0,3 x 106

rozměry: v. 258 x š. 318 x hl. 142 mm
hmotnost: cca 2 kg
pracovní teplota: -20 až +40°C
krytí: IP65 / ovládací panel IP30



Vřetenová kalová čerpadla Noria LUCA, kompletně vyvinutá a vyráběná v České republice, jsou určena na čerpání splaškových
a kalových vod o teplotě maximálně +35°C, s obsahem krátkovláknitých a dlouhovláknitých látek (jako jsou tráva, sláma, slupky od ovoce
a zeleniny apod.) a pevných částic zrnitosti max. 5 mm. Čerpadla nejsou určena na čerpání kapalin s obsahem abrazivních příměsí (písek
apod.), provazů, umělých vláken, umělých textilií apod.
Veškeré kovové součásti těchto čerpadel, kromě těla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny z nerezové oceli. V nerezovém provedení je
i sací těleso s drtičem a ponorný, vodou chlazený asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s robustními, trvale mazanými kuličkovými
ložisky.
Díky jednoduché konstrukci a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé životnosti čerpadel bez nutnosti
nákladných servisních zásahů. Čerpadla jsou velmi snadno opravitelná, takže cena případné opravy a náhradních dílů je pouze
v řádech stokorun.

Objemová kalová čerpadla s řezacím zařízením - LUCA

dopravní tlak 100 - 1000 kPa 100 - 1000 kPa

max. ponor 30 m 30 m

max. počet startů za hodinu 30 30

příkon elektromotoru 1,1 kW 1,1 kW

otáčky elektromotoru 2850 / min 2900 / min

jmenovité pracovní napětí 3x400 V pro síť TN-C-S 230 V pro síť TN-C-S

kmitočet sítě 50 Hz 50 Hz

jmenovitý proud motoru (In) 3,4 A 9,5 A

max. hustota čerpané kapaliny 1100 kg/ m3 1100 kg/ m3

max. teplota čerpané kapaliny +35 °C +35 °C

rozsah PH čerpané kapaliny 6,5 - 12 6,5 - 12

průměr výtlačné přípojky 5/4" 5/4"

max. hlučnost 70 dBA 70 dBA

typ elektromotoru TMZ 90/2 Noria JMZ 90-2L Noria

typ kabelu H07RN-F 4G1 H07RN-F 4G1,5

délka kabelu 10, 20 m 10, 20 m

rozsah nadproudové ochrany 2,5 - 4 A 6,3 - 10 A

délka čerpadla 825 mm

hmotnost čerpadla 25 kg

ČERPADLO LUCA-100-16-N3 LUCA-100-16-N1

objemový průtok (Qr) 0,75 l/s (45 l/min) 0,75 l/s (45 l/min)

max. dopravní výtlak (Hmax) 100 m 100 m

Servis - opravy u zákazníka
Při poruše čerpadla společnost NORIA jako jediná na trhu poskytuje službu opravy přímo u zákazníka. Servis provádíme přímo na místě,
zákazník nemusí čerpadlo kamkoli dopravovat. Stačí závadu nahlásit na Servisní linku a náš technik se k Vám nejpozději do 48 hodin
dostaví. V případě závady v rámci záruky zákazník nic neplatí, závada je řešena okamžitě bez ohledu na 30 denní reklamační lhůtu.
Pokud však bude závada způsobena ze strany zákazníka, bude mu naúčtován výjezd technika i samotná oprava.

záruka 3 roky
servis do 48 hodin u zákazníka



Stavební připravenost
Elektropřívod:
Do místa, kde bude umístěna ovládací automatika, je třeba přivést napájecí kabel z domovního rozvaděče. Napájecí kabel je nutno
zapojit na jistič 10A charakteristiky B. Typ napájecího (přívodního) kabelu CYKY-J 5x1,5. Proudový chránič je součástí automatiky.
Pokud domovní elektrorozvod již proudový chránič obsahuje, je třeba přívodní kabel zapojit mimo tento proudový chránič.
Na elektropřívod musí být vystavena revize.

Dopojení nátoku z domu:
Do místa výkopu pro šachtu je nutné přivést gravitační nátok kanalizace z domu. (lze  provést i po montáži, před samotným
napojením do tlakového řádu.

Propojení kabelového vedení (silové a ovládací):
Mezi šachtu a ovládací automatiku je potřeba položit chráničku DN40 v min. hloubce 30 cm.

Připojení k uliční větvi tlakové kanalizace:
Do místa výkopu pro šachtu je nutné přivést výtlakové potrubí, které je napojeno do uliční větve tlakové kanalizace (lze provést
i po montáži před samotným spuštěním tlakové kanalizace).
Připojení na uliční větev musí být provedeno správcem kanalizace.


