
 

ČERPADLO KONDENZÁTU, KTERÉ PRACUJE , PRACUJE A PRACUJE 

 

Montážní návod 

 

Čerpadlo MINI BLUE je samonasávacím čerpadlem určeným k rychlému a účinnému odvodu vodního 

kondenzátu z chladicích a klimatizačních zařízení v případech, kdy nelze vést potrubí přímo z jednotky 

samospádem. Námi dodávaná čerpadla jsou spouštěna naměřenými hodnotami dvou čidel, jejichž 

správná instalace je popsána v další části návodu. 

 

Součásti dodávky sady Mini Blue : 

1. Nasávací hadička 

2. Výtlačná hadička 

3. Vedení napájení/komunikace 2 m    

4. Kabelové stahovací pásky – 2 ks 

5. Univerzální připojovací redukce 

6. Samolepicí fixační podložky 

7. Silikonová hadička 

8. Konektor čidel tepla a chladu  

9. 9a, Čidlo tepla (červené čidlo) a 9b, čidlo chladu (modré čidlo)  

• Objemový průtok 8 l/hod 

• Max. sací výška 5m 

• Max. výtlačná výška  8m 

• Napětí 220-240 V (chladící signál 220/240 V) 

Rozměry čerpadla 

• Délka 105 mm 

• Šírka 56 mm 

• Výška 66 m 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ : 
Ujistit se,zda při montáži, servisu nebo demontáži součástí není zařízení pod napětím. Zařízení neskladovat ve vlhkém 
prostředí. Zařízení není určeno pro venkovní montáž, nesmí být ponořeno do vody nebo vystaveno nízkým teplotám. 

Před montáží musejí být všechny součásti čisté. Neinstalovat zařízení,je-li poškozené. 

 

 

Montáž 

1. Umístění čerpadla 

Čerpadlo kondenzátu může být umístěno v libovolné poloze. Při montáži je potřeba zajistit, aby 

čerpadlo nebylo umístěno výše než 5 m od výstupu kondenzátu (2) a ne výše než 8 m od výstupního 

hradla čerpadla (1). Není rovněž předepsaná orientace montáže a čerpadlo může být provozováno 

„na sucho“. 

 

 

 



2. Zajištění čerpadla 

Dvě samolepicí fixační podložky a kabelové stahovací pásky jsou dodávány výrobcem pro zajištění 

soupravy čerpadla v požadované poloze. Zabezpečit, aby plochy, na které se osadí samolepicí 

podložky byly čisté a řádně odmaštěné. V případě nutnosti je možné čerpadlo zajistit čerpadlo 

v přední části krytu kabelovými stahovacími páskami. 

 

 

 

 

 

 

 

Možné fixační plochy                                                      čerpadlo může být upevněný k potrubí nebo k 

                                                                                            armatuře (viz obrázek) 

  

Důležité upozornění : 
Zajistit, aby všechny plochy byly čisté a odmaštěné pro správné přilnutí fixační podložky. Použít odpovídající detergent. 

MiniBlue lze připevnit k potrubí pomocí výše uvedených úchytů ve spodní části čerpadla. Dostupné upevňovací plochy na 
čerpadle. 

 

 

3. Osazení/montáž čidla tepla&chladu 

Zapojit konektory čidel chladu a tepla na čerpadle a konektor tepla umístit vhodně tak, aby snímal 

teplotu v prostoru(položka č.9a) . Nedoporučuje se umisťovat tyto do prostoru podhledů z důvodu 

nebezpečí vysokých teplot a nesprávného ovlivňování čidla. Čidlo chladu (9b) umístit na výstup 

vzduchu z vnitřní klimatizační jednotky. Při spuštění klimatizačního systému a dosažení rozdílu 6°C se 

čerpadlo automaticky rozběhne. 

 

 

 

 

 

 

V systémech s reverzibilním chodem (chlazení+vytápění) se v režimu vytápění čerpadlo nespustí  !!! 

 

 



4. Připojení hadiček 

Čerpadlo MiniBlue je navrženo na světlost připojovacích hadiček 6.3 mm(tj. ¼“), které nejsou součástí 

dodávky/sady čerpadla. Je-li potřeba, lze použít i jiné světlosti připojovacích hadiček pomocí redukce 

(adaptéru), který je součástí dodávky/sady čerpadla. Dodávaná silikonová hadička se používá na 

propojení hadice ze sběrné vaničky vnitřní klimatizační jednotky a redukce/adaptéru. Zajistit, aby 

vnitřek potrubí byl řádně odmaštěn a vyčištěn a tím byl garantován správný odtok vodního 

kondenzátu. Při delším vedení  a použití mělké sběrné vaničky kondenzátu lze použít i zpětný ventil.  

Redukce /adaptér- Odříznutím zvolit průměr. Výstup do vhodného odpadu 

 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění : 
Sběrná vanička by měla být zbavena nečistot. Vstup&výstup čerpadla musí být správně zapojeny. Hadičky musejí být těsné 

a odmaštěné. 
 

 

5. Elektrické zapojení 

a, Standardní provedení čerpadla – signál chlazení                                                                                                                             

Tato verze čerpadla se dodává se 4-žilovým kabelem.Tento kabel se doporučuje jistit pojistkou 0,5A a 

připojit k svorkovnici klimatizační jednotky.Čerpadlo může být v provozu nepřetržitě (i za účelem 

zkušebního provozu) – spouští se signálem (signál chlazení) 220 V-240V na černém Kabelu/ vodiči. 

b, Spouštěním čidly chladu a tepla                                                                                                                                                              

Tato verze je dodávána s 3.žilovým kabelem,který by měl být jištěn pojistkou 0,5 A a připojen 

k svorkovnici klimatizační jednotky. 

 

 

 

 

 

 



Důležité upozornění : 
Zařízení musí být řádně uzemněno a opatřeno pojistkou 0,5 A. 

Fáze (hnědý), Signál chlazení (černý), Nulový vodič (Modrý), Uzemnění (zelený) 

  

   
 
 
 
              6. Zkušební provoz 

 
Po zkontrolování a zapojení čerpadla podle bodů 1. až 4.  a správném zapojení (bod 5.) lze přistoupit 
ke zkušebnímu provozu a kontrole funkčnosti čerpadla. Přepnout klimatizační systém do režimu 
chlazení a po dobu min. 20 min zkontrolovat správnou funkci čerpadla MiniBlue. Při chodu čerpadla 
zkontrolovat těsnost hadiček a odstranit event. překážky v odvodním potrubí, aby se zajistil 
bezporuchový chod čerpadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologická likvidace výrobku 
Veškeré výrobky obsahují elektrické a elektronické součásti musejí být likvidovány odděleně od směsného odpadu, tj. na 

vyznačených sběrných místech do nádob určených pro sběr odpadu elektro podle platné legislativy EU a také místní 
legislativy ČR a SR. 

 

 

 

 

 

Záruční podmínky 
Na čerpadla Charles Austen Mini Blue se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se 

nevztahuje na závady, které vznikly nesprávným použitím výrobku nebo výrobek byl nainstalován v rozporu s montážním 
závodem. 

 

 


