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Série: 

T(…)30…; T(…)80…; T(…)125…; T(…)225…; T(…)425…; T(…)825…; 

 

 

Výrobca: 

Tapflo AB 

Filaregatan 4 

442 34 Kungälv, Sweden 

 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobca. 

 

Prehlaď vyhlásenia: SANITÁRNE VZDUCH-MEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ 

 

Uvedený predmet vyhlásenia je v súladu s príslušnou EÚ harmonizovanou legislatívou: 

• Smernica 2006/42/EC Európskeho parlamentu a Rady z 17. Mája 2006 O strojovom 

zariadení, ktoré upravuje smernicu 95/16/EC; 

 

Zostavením technickej zložky je poverený pán Michał Śmigiel. 

 Tapflo Sp. z o.o. 

 ul. Czatkowska 4b 

 83-110 Tczew 

 

 

 

 

 

Podpísané v mene spoločnosti Tapflo AB 

 

 

 

Håkan Ekstrand 

Výkonný riaditeľ 

Kungälv, 28.10.2020 
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EÚ VYHLIÁSENIE O ZHODE 02/ATEX/AODD/2020 
 

Série: 

TX(…)9…; TX(…)20…; TX(…)50…; TX(…)100…; TX(…)200…; TX(…)400…; TX(…)800…; 

TX(…)25…; TX(…)70…; TX(…)120…; TX(…)220…; TX(…)420…; TX(…)820…; 

TX(…)30…; TX(…)80…; TX(…)125…; TX(…)225…; TX(…)425…; TX(…)825…; 
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Vyrobené spoločností: 
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Filaregatan 4 

442 34 Kungälv, Sweden 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobca. 
 

Predmet vyhlásenia: VODIVÉ VZDUCH-MEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ NAVRHNUTÁ PRE 

POUŽITIE V PROSTREDIACH S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU 
 

Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnou únijnou harmonizovanou legislatívou: 

• Smernica Európskeho parlamentu a rady z 17. Mája 2006 č. 2006/42/EC o strojovom 

zariadenie 

• Smernica Európskeho parlamentu a rady z 26. Februára 2014 č. 2014/34/EU o zariadeniach 

alebo systémoch ochrany určených na použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu 

Použité harmonizované štandardy: 

• EN ISO 80079-36:2016-07  

• EN ISO 80079-37:2016-07 
 

Značenie ATEX: 

 II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 

II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 

 

Notifikovaná osoba J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (2057) vykonala typovú skúšku EÚ a vydala 

certifikát JSHP 19 ATEX 0018X. 

 

 

Podpísané v mene spoločnosti Tapflo AB 

 

  

 

Håkan Ekstrand 

Výkonný riaditeľ 

Kungälv, 28.10.2020 
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0. Všeobecné informácie 
 

0.1. Úvod 

 Vzduch-membránové čerpadlá spoločnosti Tapflo sú kompletnou sériou čerpadiel pre 

priemyselné použitie. Tieto čerpadlá sú navrhnuté, aby boli bezpečné, jednoducho a ľahko 

sa používala a udržiavala. Konštrukcia je bezupchávková a neobsahuje žiadne rotačné časti. 

Tieto čerpadlá sú vhodné pre rôzne použitia v hygienických inštaláciách.  

 

Pri správne pozornosti venovanej údržbe zaistí čerpadlá Tapflo efektívnu a bezproblémovú 

prevádzku. Tento návod na použitie zoznámi obsluhu s podrobnými informáciami o 

inštalácii, prevádzke a údržbe čerpadla.  

 

0.2. Výstražné symboly  

 V tomto návode na použitie sú obsiahnuté nasledujúce výstražné symboly:  

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto návode na 

použitie, keď môže dôjsť k ohrozeniu života či strate končatiny. V týchto 

situáciách dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšou opatrnosťou. 

Informujte o všetkých bezpečnostných pokynoch tiež ostatných užívateľov. 

Okrem pokynov uvedených v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať tiež 

všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy zamedzujúce nehodám.   

 

Tento symbol je uvedený na takých miestach v tomto návode na použitie, kde 

je obzvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice na účely zabezpečenia 

správneho pracovného postupu a pre zamedzenie poškodenia alebo zničenia 

kompletného zariadenia alebo jeho čiastkových zostáv.   

 

0.3. Kvalifikácia a školenie personálu 

 Personál poverený inštaláciou, prevádzkou a údržbou čerpadiel, ktoré vyrábame, musí byť 

kvalifikovaný pre vykonávania úkonov popísaných v tomto návode. Spoločnosť Tapflo 

nezodpovedá za úroveň vyškolenie personálu ani za skutočnosť, že personál prípadne 

nepozná obsah tohto návodu. V prípade, že nejaké pokyny v tomto návode nie sú jasné 

alebo chýbajú niektoré informácie, pred použitím čerpadla sa obráťte na spoločnosť Tapflo.  
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1. INŠTALÁCIE 
 

1.1. Pracovný princíp 

 

Membránové čerpadlo Tapflo je poháňané stlačeným vzduchom. Obe membrány sú spojené 

hriadeľom membrány a tlačené tam a späť striedavo tlakovanými vzduchovými komorami za 

membránami pomocou systému automaticky cyklujúceho systému vzduchových ventilov. 

Cyklus sanie: 

➢ Sanie 

Jedna membrána vykonáva sacie úkon v jednej komore (napravo), keď je vyťahovaná z 

telesa.  

➢ Výtlak  

Druhá membrána súčasne prenáša tlak vzduchu do kvapaliny v druhej komore (vpravo) 

telesa a vytláča ju smerom k výtlačnému portu.  

 

Počas každého cyklu sa tlak vzduchu v zadnej časti výtlačné membrány rovná dopravnému 

tlaku na strane kvapaliny. Membránové čerpadlá Tapflo možno prevádzkovať proti zavretému 

výtlačnému ventilu bez toho, aby to malo vplyv na životnosť membrán. 

 

1.2. Prehliadka po dodaní 

 Aj keď pri balení a expedícii postupujeme veľmi starostlivo, žiadame vás, aby ste dodávku po 

prevzatí riadne skontrolovali. Uistite sa, že obsahuje všetky časti a príslušenstvo uvedené na 

baliacom liste. Prípadné poškodené alebo chýbajúce dielce okamžite ohláste dopravnej 

spoločnosti a nám.  
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1.3. Zdvíhanie a preprava 

 Pred manipuláciu s čerpadlom overte jeho hmotnosť (viď 6.4. Technické údaje). Spôsob 

manipulácie s čerpadlom je uvedený v miestnych normách. Ak je jeho hmotnosť vysoká pre 

ručnú prepravu, je nutné čerpadlo zdvíhať pomocou závesných popruhov a vhodného 

zdvíhacieho zariadenia, napr. žeriavu alebo vysokozdvižného vozíka. 

Vždy používajte najmenej dva závesy a uistite sa, že sú zabezpečene tak, aby sa zamedzilo 

skĺznutiu čerpadla a aby sa zabezpečilo, že čerpadlo visí rovno. 

Nikdy nezdvíhajte čerpadlo len jedným závesným popruhom. Nesprávne zdvíhanie môže 

spôsobiť vážne zranenie a / alebo poškodenie čerpadla.   

  

Nikdy nezdvíhajte čerpadlo pod tlakom. 

Dbajte na to, aby sa pri zdvíhaní nikto pod čerpadlom nezdržiaval.  

Nikdy sa nepokúšajte zdvíhať čerpadlo za hadice pripojené k čerpadlu.  

Čerpadlo môže byť vybavené zdvíhacími očkami spojenými s telesom čerpadla.  

 

1.4. Skladovanie 

 

 

Ak má byť zariadenie pred inštaláciou uskladnené, umiestnite hon a čisté miesto. Čerpadlo by 

malo byť skladovateľné pri okolitej teplote 15 °C až 25 °C a pri relatívnej vlhkosti pod 65%. 

Nemalo by byť vystavené pôsobeniu žiadneho zdroja tepla, napr. radiátora, slnečnému 

žiareniu apod., inak by to mohlo mať nepriaznivý vplyv na tesnosť čerpadla. Neskladajte 

ochranné kryty z pripojenie sania, výtlaku a vzduchu, slúži na zamedzenie vniknutiu nečistôt 

do vnútorných častí čerpadla. Pred inštaláciou čerpadlo poriadne vyčistite.  

 

1.5. Základy 

 Podpera čerpadiel je vybavená montážnymi otvormi. Pripevnite čerpadlo k stabilnému 

základu, ktorý je schopná absorbovať chvení. Pre prevádzku čerpadiel je dôležité namontovať 

čerpadlo s nohami smerom dolu (viď kapitola 1.10 “Odporúčaná inštalácia”).  

 

1.6. Sacie a výtlačné potrubie 

 Sacie a výtlačné potrubie musí byť úplne podopreté a ukotvené v blízkosti čerpadla, ale 

nezávisle na ňom. Potrubná trasa k čerpadlu musí mať podobu hadice, aby sa zamedzilo 

neprimeranému namáhaniu a napätie na pripojenie čerpadla a na potrubie. 
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1.6.1. Pripojenie sacieho potrubia 

 Nezabudnite, že sacie potrubie / pripojenie je najkritickejším miestom, najmä pri zaplňovanie 

čerpadlá. Aj malý únik dramaticky zníži saciu schopnosť čerpadla. Pri napájaní sacieho potrubia 

odporúčame nasledujúce.  

1) Pre zaistenie uspokojivej prevádzky použite vystuženú hadicu (inak by mohol sací 

výkon hadicu deformovať) alebo iné pružné vedení. Vnútorný priemer hadice by mal 

byť rovnaký ako sacie pripojenie (v spodnej časti čerpadla), aby bolo dosiahnuté 

optimálne nasávanie.  

2) Zaistite, aby bolo spojenie medzi hadicou a čerpadlom úplne tesné, inak bude sacia 

schopnosť znížená.  

3) Vždy používajte čo najkratšie sacie potrubie. Zamedzte vzniku vzduchových vreciek, 

ktoré môžu byť vyvolané dlhým potrubím. 

 

1.6.2. Pripojenie výtlačného potrubia 

 Pre toto pripojenie odporúčame len jednoduché a vhodné pripojenie prietoku. Použite hadicu 

alebo pružné vedenia (minimálne jeden meter) medzi výtlačným potrubím a akýmkoľvek 

pevným potrubím. Oviňte hadicu najmenej o jednu otáčku. Všetky súčasti (hadice, potrubia, 

ventily atď.) na výtlačnom potrubie musia byť navrhnuté minimálne pre PN 10. 

 

 

1.7. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 Čerpadlo musí byť inštalované v súlade s miestnymi a národnými bezpečnostnými predpismi. 

 

 Tieto čerpadlá sú určené pre zvláštne oblasti použitia. Nepoužívajte čerpadlo v 

aplikáciách, ktoré nie sú určenými oblasťami použitia čerpadla bez prerokovanie s nami 

vhodnosť takého použitia. 

 

1.7.1. Ochrana 

 V záujme ochrany zdravia a zaistenie bezpečnosti je dôležité nosiť ochranný odev a 

bezpečnostné okuliare za prevádzky a/alebo pri práci v blízkosti čerpadiel Tapflo.  
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1.7.2. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu – ATEX 

 Štandardné čerpadlá sanitárnej rady nesmie pracovať v prostrediach, v ktorých hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu. V Tlmiči sa za prevádzky môže vytvoriť statická elektrina, čo môže 

spôsobiť výbuch a zranenie. Pre takéto použitia sú k dispozícii špeciálne čerpadlá TX. Dodržujte 

nižšie uvedené pokyny a miestne národné predpisy pre bezpečné používanie. 
 

ATEX (smernica 2014/34/EU) klasifikácie čerpadiel Tapflo TX: 
 

II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 

II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 
 

Skupina zariadenia:  II – všetky ostatné výbušné priestory, než bane;  

Kategória prostredie: 2 – vysoký stupeň ochrany (môže byť použité v zóne 1); 

Prostredie:   G – plyn; 

   D – prach; 

Skupiny výbušnosti: IIC – skupina plynu (ako napr. acetylén, hydrogén); 

 IIIC – vodivý prach (kovové častice); 

Druh ochrany:               h – kontrola zdrojov vznietenie; 

Teplotná trieda:  T4, T6 – v prípade poruchy, maximálna teplota povrchu môže byť 

vystavená pôsobeniu plynu T4 = 135 °C, T6 = 85 °C; 

Stupeň ochrany EPL:  Gb, Db – vysoká ochrana. 

 

 Teplotné triedy a prípustné teploty 

Triedy teplôt čerpadiel sa odvíjajú od teploty čerpaného média. 

Teplota média 

Maximálna teplota povrchu 

čerpadlá Teplotná trieda 

-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C 

Až do 40 °C 60 °C T6 – 85 °C 

Až do 60 °C 74 °C T6 – 8 5°C 

Až do 80 °C 94 °C T5 – 100 °C 

Až do 110 °C 125 °C T4 – 135 °C 

Pokiaľ je teplota okolia mimo rozsah -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C, kontaktujte spoločnosť Tapflo. 

 

 Uzemnení čerpadiel a ďalších zariadení  

Pripojte vhodný uzemňovací vodič k uzemňovaniu z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa nachádzajú 

vnútri jedného z telesa čerpadlá. Prípoje druhý koniec uzemnenie a také sa uistite že ostatné 

vybavenie ako napr. hadice/potrubie/zásobníky sú správne uzemnené/pripojené. 

 

 Antistatický povrch 

Čerpadlá v prevedenie ATEX je potrebné čistiť, aby boli zachované ich antistatické vlastnosti. 

Vrstvy prachu alebo iných pevných častíc na vonkajšom povrchu sú neprípustné.  

 

 Chod nasucho čerpadiel ATEX  
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Čerpadlá schválená podľa ATEX môžu pracovať nasucho bez zvýšenia rizika vytvorenia 

potenciálnych zdrojov zapálenia. Avšak dobu chodu na sucho je nutné minimalizovať, pretože 

sa zvyšuje opotrebenie častí vnútri čerpadla. A navyše by pri chode nasucho (napr. pri 

samonasávanie) malo čerpadlo bežať nízkymi otáčkami regulovanými ihlovým ventilom.  

 

1.7.3. Tlak vzduchu 

 Maximálny tlak vzduchu pre čerpadla Tapflo je 8 barov. Tlak vzduchu presahujúca 8 barov 

môže poškodiť čerpadlo a spôsobiť zranenie osôb v blízkosti čerpadla. Pokiaľ hodláte použiť 

tlak vzduchu presahujúci 8 barov, obráťte sa na nás. 

 

1.7.4. Hladina hluku 

 Pri skúškach nepresiahla hladina hluku z čerpadla Tapflo 85 dB (A). Za určitých okolností, napr. 

keď čerpadlo pracuje pri vysokom tlaku vzduchu pri nízkej výtlačnej dopravnej výške, môže 

byť hluk obťažujúce alebo nebezpečný pre personál zdržiavajúci sa dlhodobo v blízkosti 

čerpadla. Tomuto nebezpečenstvu sad á zamedziť nasledovne:  

➢ pomocou vhodných chráničov sluchu; 

➢ znížením tlaku vzduchu a/alebo zvýšením výtlačnej dopravnej výšky; 

➢ odvedením vystupujúceho vzduchu z miestnosti pripojením hadice na pripojenie tlmiča 

k čerpadlu; 

➢ pomocou elastomérových guľou ventilu (EPDM, NBR alebo polyuretán) namiesto PTFE, 

keramiky alebo nehrdzavejúcej ocele, avšak za predpokladu, že elastomér je kompatibilný 

s čerpanou kvapalinou.  

 

1.7.5. Teplotné nebezpečenstvo 

 ➢ Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie čerpadla alebo potrubia a môže byť tiež 

nebezpečná pre personál v blízkosti čerpadla či potrubia. Zabráňte rýchlym zmenám 

teploty a neprekračujte maximálnu teplotu stanovenú pri objednávaní čerpadla. Viď tiež 

všeobecné max. teploty podľa teploty vody v kapitole 6. “DÁTA”. 

➢ Keď je čerpadlo vystavené kolísanie vonkajších teplôt, alebo ak je veľký rozdiel medzi 

teplotou produktu a okolie, uťahovacie momenty matíc telesa je nutné pravidelne 

kontrolovať v rámci preventívnej údržby. Prosíme, kontaktujte spoločnosť Tapflo pre 

odporúčania k intervalom doťahovanie.  

➢ Ak sa čerpá horúci produkt, čerpadlo by nemalo dlho stáť v nečinnosti, keď je naplnené. 

Mohlo by dôjsť k úniku z ventilov a znečistenie / poškodenie vzduchového ventilu.  

➢ Pod teplotou 0 °C (32°F) krehnú plastové materiály, to môže spôsobiť rýchlejšie 

opotrebovanie dielov vyrobených z týchto materiálov. Ide o nebezpečenstvo, ktoré je pri 

čerpaní takýchto studených výrobkov akceptovať. V takom prípade, ak nie je čerpadlo v 

prevádzke, by z nej mala byť vypustená všetka kvapalina.  

➢ Majte na pamäti, že viskozita produktu sa mení s teplotou. To je nutné zohľadniť pri výbere 

čerpadla.   

 

1.8. Pripojenie vzduchu 
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 Zaskrutkujte vzduchovú hadicu do prívodu vzduchu v stredovom bloku čerpadla, napríklad 

pomocou bajonetovej spojky. Aby bolo dosiahnuté optimálnej účinnosti, použite hadicu 

rovnakého priemeru ako vnútorný priemer pripojenie na prívode vzduchu.  

 

1.8.1. Systém úpravy vzduchu 

 Vzduchový ventil je navrhnutý pre použitie vzduchu bez oleja. Mazanie vzduchu nie je 

prípustné. Avšak ak je vzduch veľmi suchý (laboratórny vzduch), odporúčame použiť plastový 

vzduchový ventil. Maximálny tlak vzduchu je 8 barov. Ako preventívne opatrenie odporúčame 

filtráciu vzduchu pomocou 5 mikronového filtra či sitka. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa 

normy PN-ISO8573-1:2010 je trieda častíc 6, trieda vody 4 a trieda oleja 4. Za nepriaznivých 

okolností môžu byť nečistoty príčinou zvady.   

Pre uľahčenie prevádzky stroje odporúčame k prívodu vzduchu pripojiť systém úpravy 

vzduchu. Tieto súčasti by mali zahŕňať:  

1) Regulátor pre nastavenie tlaku vzduchu;  

2) Manometer na meranie skutočného tlaku; 

3) Ihlový ventil na reguláciu prietoku vzduchu (najmä pri prevádzkovaní ventilu v nižšom 

výkonovom rozsahu); 

4) Filter. 

Tieto súčasti sú obsiahnuté v systéme úpravy vzduchu Tapflo, ktorý je možno objednať od 

našej spoločnosti.  

1.8.2. Triedy kvality vzduchu 

 ISO 8573-1:2010 Nečistoty v stlačenom vzduchu a triedy čistoty 

 

 

Trieda 

Pevné častice Water Oil 

Maximálne množstvo častíc na 

m³ 
Koncentrácie 

hmoty 

[mg/m³] 

Tlakový 

rosný bod 

[°C] 

Kvapalina 

 

[g/m³] 

Celkový obsah oleja 

(tekutina, aerosól a 

pára) 
[mg/m³] 

0.1 – 0.5 
µm 

0.5 – 1 
µm 

1 – 5 µm 

0 Podľa špecifikácie užívateľa alebo dodávateľa zariadenia a prísnejší ako trieda 1 

1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 − ≤ −70 − 0.01 

2 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 − ≤ −40 − 0.1 

3 − ≤ 90,000 ≤ 1,000 − ≤ −20 − 1 

4 − − ≤ 10,000 − ≤ +3 − 5 

5 − − ≤ 100,000 − ≤ +7 − − 

6 − − − ≤ 5 ≤ +10 − − 

7 − − − 5 – 10 − ≤ 0.5 − 

8 − − − − − 0.5 – 5 − 

9 − − − − − 5 – 10 − 

X − − − > 10 − > 10 > 10 
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1.9. Príklad inštalácie 

 

 

1) Uzatvárací ventil stlačeného 

vzduchu  

2) Filter a regulátor tlaku  

3) Pružná hadica  

4) Ihlový ventil  

5) Pružné potrubie  

6) Posúvač na strane nasávania  

7) Posúvač na strane výtlaku  

8) Vinuté pružné potrubie  

9) Prietokomer 

 

 

 

 

 

  

1.10. Odporúčané inštalácie 

 Čerpadlo Tapflo je flexibilné z hľadiska spôsobu, akým ho môžete inštalovať. 

 

1.10.1. Zaplavované 

 Tento potrubný systém je navrhnutý s kladnou sacou výškou. Ide o optimálny spôsob inštalácie 

tam, kde je nutné úplne vyprázdniť všetku kvapalinu z nádoby alebo pri prečerpávaní 

viskóznych (hustých) produktov.  

UPOZORNENIE! Neprekračujte tlak sanie 0,7 bar. Vyšší tlak môže spôsobiť predčasné 

zlyhanie membrány a nepravidelnou prevádzku čerpadla.   

 

1.10.2. Samonasávanie 

 Čerpadlo Tapflo je navrhnuté na vytváranie vysokého vákua. Je schopné odčerpať prázdne 

sacie potrubie bez akéhokoľvek poškodenia čerpadla. Sacia výška je až 5 metrov od prázdneho 

sacieho potrubie a až 8 metro od zmáčaného potrubie. Sací výkon závisí na veľkosti čerpadla 

(viď kapitola 6. “Dáta”). 

  

UPOZORNENIE! 

Aj pri dodržaní a splnení vyššie uvedených bezpečnostných pokynov stále hrozí malé 

nebezpečenstvo v prípade netesnosti alebo mechanického poškodenia čerpadla. V takom 

prípade sa môže čerpaný produkt objaviť na tesniacich plochách a spojoch.   
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2. PREVÁDZKA 
 

2.1. Pred spustením čerpadla 

 ➢ Zaistite, aby bolo čerpadlo nainštalované podľa pokynov k inštalácii (kapitola 1). 

 

➢ Úplne otvorte všetky ventily sacieho potrubia. Ponechanie sacích ventilov 

uzatvorených vedie k predčasnému zlyhaniu membrány. 

 

➢ V prípade novej alebo opakovane montovanej inštalácie by mal byť vykonaný 

skúšobný chod čerpadla s vodou, aby sa overilo, že čerpadlo pracuje normálne a nikde 

nedochádza k úniku.  

 

➢ V prípade nove, alebo opakovane montovanej inštalácie skontrolujte uťahovací 

moment matíc telesa čerpadla (viď kapitola 6.5 “Uťahovacie momenty”). Po približne 

jednom týždni prevádzky je potrebné uťahovací moment znova skontrolovať. Ďalšie 

odporúčania k intervalom doťahovanie vám na požiadanie oznámi spoločnosť 

Tapflo. Je dôležité zamedziť prípadným únikom. 

 

➢  

2.2. Spustenie a prevádzka 

 ➢ Otvorte výtlačný ventil. 

➢ Upozornenie! Pri uváženia sacej kapacity, keď je v sacej trase stále vzduch, 

odporúčame spočiatku začať s nízkym tlakom / prietokom vzduchu (pomaly). To 

nie je potrebné, ak je čerpadlo pred spustením naplnené kvapalinou. 

➢ Po zaplnení čerpadla kvapalinou je možno lak  prietok vzduchu zvýšiť, aby sa zvýšila 

sacie kapacita čerpadla.  

➢ Výkon čerpadla možno upravovať prívodom vzduchu pomocou ihlového ventilu a 

regulátora tlaku. Výkon možno upravovať ďalej normálnym ovládaním prietoku na 

výtlačnej strane systému.  

 

2.2.1. Chod nasucho 

 Aj keď je čerpadlo pripravené pre chod nasucho, je dôležité pamätať na to že dlhodobý 

chod nasucho môže spôsobiť poškodenie vzduchového ventilu a poistných krúžkov. Tiež 

vyprázdňovanie čerpadla by malo prebiehať pri nízkych táčkach ovládaných ihlovým 

ventilom.   

 

2.2.2. Optimalizácie životnosti čerpadla 

 ➢ Prevádzka na plné frekvencii (pri maximálnom tlaku vzduchu / prietoku) spôsobí 

predčasné opotrebovanie súčastí. Keď je občas nutný chod čerpadla nasucho a/alebo 

na plné frekvencii odporúčame použiť vzduchový ventil s piestom z PET. V zásade 

odporúčame chod na polovičnú hodnotu maximálnej kapacity čerpadla. Napr. čerpadlo 

T80 by malo nepretržite bežať max. s prietokom 40 l/min. 

➢ Ak je uvedené v kapitole 1.8.1 spoločnosť Tapflo odporúča použiť vhodný systém úpravy 

vzduchu, aby sa predlžila prevádzková životnosť čerpadla.   
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➢ Pri vysokej vlhkosti vzduchu odporúčame použiť odlučovač vody alebo sušičku vzduchu. 

Inak sa vplyvom zníženia tlaku na strane výtlaku vzduchu môže na tlmiči vytvárať 

námraza a spôsobiť jeho zmrštenie, čo môže nakoniec viesť až k vystreleniu jeho 

konektora.  

➢ Ak je okolitý vzduch vlhký, môže sa na vonkajšej strane tlmiča vytvárať námraza. V takom 

prípade odporúčame použiť dlhší výfuk stlačeného vzduchu (cca 500 mm / 19,7’’). 

➢ Ak je u štandardného tlmiče námraza stále problémom, odporúčame použiť náš vysoko 

odolný kovový tlmič. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás.  

 

2.3. Zastavenie čerpadla 

 Čerpadlo je možné zastaviť dvoma spôsobmi: 

 

1) Zatvorením vypúšťacieho ventilu. Tlak zo systému automaticky zastaví čerpadlo. 

Čerpadlo sa pri ďalšom otvorení ventilu ľahko znovu spustí.   

UPOZORNENIE! Pri použití tejto metódy nezabudnite, že do čerpadla sa musí privádzať 

vzduch. Je to dôležité na udržanie rovnováhy membrán a ich ochranu pred predčasným 

zlyhaním.   

 

2) Odpojením prívodu vzduchu. 

     UPOZORNENIE! Pri použití tejto metódy sa uistite, že je otvorený výtlačný ventil, aby sa 

uvoľnil tlak čerpadla.  

 

2.4. Čistenie čerpadla 

2.4.1. CIP – Čistenie na mieste 
 

 

 

 

 

 

  

Pri hygienických aplikáciách je dôležité jednoduché čistenie. Aseptické čerpadlá Tapflo sú 

určené na čistenie na mieste (CIP) a sterilizáciu na mieste (SIP). To umožňuje vnútorné 

čistenie čerpadla bez demontáže. Čerpadlo sa môže čistiť prepláchnutím tekutinou CIP 

(Zvyčajne mierny roztok hydroxidu sodného a dezinfekčnej prísady) alebo vstreknutím 

horúcej pary (SIP). Napriek všeobecnému teplotnému obmedzeniu (viď 6.4. “Technické 

údaje”), je povolená krátka prevádzka (max. 30 minút) pri teplote 130°C na sterilizačný 

proces. Uistite sa, že kvapalina CIP je kompatibilná s materiálmi v čerpadle / potrubí. 

 

Počas CIP a SIP musí čerpadlo pracovať pomaly (1-2 zdvihy za sekundu), aby sa dosiahla 

rovnováha tlaku na oboch stranách membrány. Nedostatočné vyrovnanie tlaku bude mať 

vplyv na životnosť čerpadla. Smer núteného prietoku by mal byť rovnaký ako počas 

normálnej prevádzky, od vstupu k výstupu. Pre viac informácií nás kontaktujte.  
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2.4.1.1. Vypúšťanie čerpadla (T80 – T825) 

 Po vykonaní CIP je zvyčajne z čerpadla nutné vypustiť 

tekutinu CIP. Sanitárna séria Tapflo je vybavená 

hygienickým strojom, ktorý umožňuje otočenie 

čerpadlovej jednotky o 360 °. 

 

1) Odpojte čerpadlo od potrubia. 

 

2) Jednoducho povoľte dve skrutky s vnútorným 

šesťhranom (poz. 174 – viď kapitola 5. “NÁHRADNÉ 

DIELY”), otočte čerpadlo o 180 ° a nechajte zostávajúcu 

tekutinu vytiecť. Počas tohto úkonu smie zostať 

vzduchová trasa pripojená.  

 

3) Otočte čerpadlo späť do normálnej polohy, pripojte čerpadlo k potrubiu a pripevnite k 

skrutke s vnútorným šesťhranom (poz. 174). 

  

2.5. Zvyškové riziká 

 Aj pri správnom používaní a dodržiavanie všetkých bodov uvedených v tejto prevádzkovej 

príručke je s používaním čerpadla spojene nezanedbateľné a neočakávané zvyškové riziko. 

Môže presakovať alebo zlyhať v dôsledku opotrebenia, kvôli spôsobu používania alebo 

systémovým okolnostiam.  

 

2.6. Likvidácie po uplynutí predpokladanej životnosti 

 Kovové súčasti (hliníkové, z nerezovej ocele alebo karbónovej ocele) je možno recyklovať. 

Plastové súčasti nie sú recyklovateľné a je nutné ich likvidovať ako ostatný odpad. 

Čerpadlo je nutné riadne zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Je potrebné 

poznamenať, že čerpadlo môže obsahovať zvyšky potenciálne nebezpečných kvapalín, 

ktoré môžu spôsobiť riziko pre obsluhu alebo okolie, pred likvidáciou, preto je čerpadlo 

dôkladne vyčistiť.  

 

2.7. Akcie v prípade núdze 

 V prípade úniku kvapaliny počas jej prenosu je nutné uzavrieť prívod vzduchu a uvoľniť tlak. 

Pri vyliatí agresívna kvapaliny je nutné dodržiavať miestne I národné bezpečnostné pravidlá.  
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3. ÚDRŽBA 
 

3.1. V prípade nového čerpadla alebo opätovné montáže 

  Ak je čerpadlo nové alebo sa znovu montuje po údržbe, je dôležité znovu dotiahnuť 

matice telesa čerpadla (poz. 37) približne po jednom týždni prevádzky. Používajte 

správne uťahovacie momenty – viď kapitola 6.5 “Uťahovacie momenty”. 

 

3.1.1. Skúška výkonu 

 Pri inštalácii nového čerpadla by sa mal vykonať skúšobný chod. Zmerajte kapacitu pri 

konkrétnom tlaku / prietoku vzduchu. Táto informácia je užitočná pre kontrolu výkonu v 

budúcnosti, keď dôjde k opotrebovaniu. Budete môcť stanoviť plány pre údržbu čerpadla a 

vyberať náhradné diely, ktoré je treba mať na sklade.  

 

3.2. Bežná prehliadka 

 

 

 

Pre zisťovanie problémov odporúčame často sledovať prevádzku čerpadla. Únik vzduchu 

alebo kvapaliny čerpadlá a zmeny výkonnosti, (prípadne nezvyčajné zvuky) môžu byť 

príznakom opotrebovania súčastí alebo zlyhania čerpadlá (viď kapitola x.x ""Hľadanie 

chýb""). 

Odporúčame vykonávať tieto každodenné kontroly a viesť o nich záznamy: 

➢ Akékoľvek úniky z čerpadla 

➢ Tesnosť všetkých upínadiel čerpadlá 

➢ Vykonanie celkovej kontroly v pravidelných intervaloch 

Ak niektorá z podmienok vyššie nie je splnená, neštartujte čerpadlo a prijmite nápravné 

opatrenia. Vytvorte si časový rozvrh preventívnej údržby v súlade s servisnou históriou 

čerpadla. Plánovaná údržba je dôležitá najmä pre prevenciu rozliatie alebo únikov v 

dôsledku zlyhania membrány.  

 

3.3. Kompletná prehliadka 

 Intervaly pre kompletnú prehliadku závisí od prevádzkových podmienok čerpadla. O tom, 

ako často je nutná kompletná prehliadka, rozhodujú charakteristiky kvapaliny, teploty, 

materiálov použitých v čerpadle a doba chodu. 

Spoločnosť Tapflo však odporúča skontrolovať čerpadlo aspoň raz ročne a počas tejto 

kontroly vymeniť súčasti KIT AIR a KIT LIQ. Podrobný obsah sady je uvedený v kapitole x.x 

“Odporúčaná zásoba dielov”. 
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3.4. Vyhľadávanie zvád 

PROBLÉM MOŽNÁ PORUCHA MOŽNÉ RIEŠENIE 

Čerpadlo nebeží 

Príliš nízky tlak vzduchu Zvýšte tlak vzduchu filtrom - regulátorom 

Upchaté pripojenie vzduchu Skontrolujte / vyčistite pripojenie prívodu vzduchu 

Upchatý tlmič Skontrolujte / vyčistite / vymeňte tlmič 

Chybný vzduchový ventil Vyčistite / vymeňte celý vzduchový ventil 

Nečistoty v komore čerpadla Odstráňte nečistoty z komôr 

Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

Špatné nasávanie 

Netesné pripojenie nasávania Utiahnite sacie trasu 

Upchaté pripojenie nasávania Vyčistite sacie trasu 

Upchatý tlmič Skontroluje / vyčistite / vymeňte tlmič 

Guľa ventilov sú zablokované alebo 

poškodené 

Skontrolujte rozmery a tvar guľou ventilu 

Opotrebovaná sedlá ventilov  

Čerpadlo sa spúšťa s vysokým tlakom 

Vzduch v sacej / výtlačnej trase 

Suché nasávanie proti výtlačnému tlaku 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Spustite čerpadlo pomaly (viď kapitola 2.2) 

Odvzdušnite sacie / výtlačnú trasu 

Namočte čerpadlo / spúšťajte ho bez výtlačného 

tlaku 

Čerpadlo beží nepravidelne 

Upchaté gule ventilov Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilov 

Tesnenie v stredovom bloku 

Chybný vzduchový ventil 

Vymeňte tesnenie 

Vyčistite / vymeňte vzduchový ventil 

Prasknutá membrána 

Opotrebovaná sedlá ventilov 

Námraza v tlmiči 

Vymeňte membránu 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Zvýšte kvalitu vzduchu (viď kapitoly 1.7.1 a 2.2.2) 

Nesprávny prietok / tlak 

Pokles tlaku v prívode vzduchu 

Straty tlaku na strane nasávania 

Netesný prívod vzduchu / vzduchový 

ventil 

Zvýšte tlak vzduchu filtrom - regulátorom 

Skontrolujte / zmeňte inštaláciu na strane nasávania 

Skontrolujte / opravte / vymeňte prívod vzduchu / 

vzduchový ventil 

Upchaté nasávanie alebo pripojenie 

vzduchu 

Skontrolujte / vyčistite prívod vzduchu / pripojenie 

nasávanie 

Upchatý tlmič Skontrolujte / vyčistite / vymeňte tlmič 

Opotrebovaná alebo prasknutá gule 

ventilu 

Sedlá ventilu sú opotrebovaná  

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilov 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Vzduch v kvapaline Utesnite nasávacie trasu; skontrolujte / doplňte 

nádobu 

Prasknutá membrána 

Námraza v tlmiči 

Skontrolujte / vymeňte membrány 

Zvýšte kvalitu vzduchu (viď kapitoly 1.7.1 a 2.2.2) 

Z čerpadla uniká kvapalina 

Nedostatočne utiahnuté skrutky na 

telese 

Poškodené o-krúžky na potrubie 

Poškodená membrána 

Napnutie / namáhanie od inštalácie 

Skontrolujte uťahovacie momenty skrutiek 

 

Vymeňte O-krúžky 

Skontrolujte / vymeňte membrány 

Nastavte inštaláciu, odstráňte namáhanie, pri 

použití tlmiče pre neho zaistite vhodnú podperu 

(viď príručka k tlmiči). 

Z tlmiče vychádza kvapalina 
Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

 

Prasknutá membrána 

Nesprávne vybraný materiál 

Príliš vysoký tlak v inštalácii 

Dlhodobý chod nasucho 

Príliš vysoký tlak na strane nasávania 

Obráťte sa na nás pri výbere materiálu 

Zaistite ochranu pomocou systému úpravy vzduchu 

Pri chode nasucho prevádzkujte čerpadlo pomaly 

(viď kapitola 2.2) 

Zaistite vyváženie tlaku medzi stranou vzduchu a 

kvapaliny na strane membrány 
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3.5. T30 – Demontáž čerpadla 

 Čísla uvedené v zátvorkách sa odvolávajú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch náhradných 

dielov v kapitole 5 “NÁHRADNÉ DIELY”. 

 

3.5.1. Úkony pred demontážou 

 Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Starostlivo čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. 

Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie nasávania a výtlaku.  

 

3.5.2. Postup pri demontáži 

 

  

 Obr. 3.5.1 

Vyskrutkujte a odstráňte tlmič [25]. 

 

 

Obr. 3.5.2 

Vyskrutkujte a odstráňte dve trojité svorky [138] 

spájajúcej výtlačný potrubie [132] s telesami [11]. 

 

  

 Obr. 3.5.3a 

Odstráňte výtlačný potrubie [132]. 

Obr. 3.5.3b 

Odstráňte gule ventilu [23]. 
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 Obr. 3.5.3c 

Odstráňte tesnenie [18]. 

 

 

Obr. 3.5.4 

Vyskrutkujte a zložte dve trojité svorky [138] 

spájajúcej sacie potrubie a stojan [131] s telesami [11]. 

 

  

 Obr. 3.5.5 

Odstráňte zostavu stredového bloku [12] a telesa 

[11] zo sacieho potrubie a stojanu. 

Obr. 3.5.6 

Odstráňte gule ventilu [23] a tesnenie [18]. 

 

  

 Obr. 3.5.7 

Vyskrutkujte uzavreté matice [37]. 

Obr. 3.5.8 

Odstráňte teleso [11] z jednej strany čerpadla. 
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 Obr. 3.5.9 

Odstráňte uzavreté matice [37], spojovacie tyče [14] 

a podložky [38]. 

Obr. 3.5.10 

Odstráňte druhé teleso [11]. 

 

 

  

 
Obr. 3.5.11 

Vyskrutkujte membránu [15]. 

Obr. 3.5.12 

Vytiahnite druhú membránu [15] spolu s hriadeľom 

[16]. 

 

  

 Obr. 3.5.13 

Pomocou ockových klieští odstráňte oba poisťovací 

krúžky [27] zo stredového bloku [12].  

Pozor! Pritom sa chráňte druhou rukou, pretože 

poisťovací krúžky ľahko vystrelí 

Obr. 3.5.14 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo k 

poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu.  
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Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebenie alebo poškodenie a 

prípadne ich vymeňte. 

Keď je vzduchový ventil odstránený zo stredného telesa, skontrolujte stav vonkajších O-krúžkov (poz. 30) a 

podľa potreby ich vymeňte.  

 

3.6. T30 – Montáž čerpadla 

 Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

Je tu však niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť. 

 

  

 Obr. 3.6.1 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] do 

stredového bloku [12], naneste vodu alebo lieh na o-

krúžky pre zaistenie hladkého nasadenie 

vzduchového ventilu. Pre tento úkon odporúčame 

použiť tlačné zariadenie.  

UPOZORNENIE! Pri vkladaní vzduchového ventilu 

veľkosti T30 nasaďte hriadeľ so skrutkou a maticou, 

aby sa zabezpečilo riadne upevnenie zostavy 

vzduchového ventilu.  

Obr. 3.6.2 

Pri skrutkovaní membrán [15] na hriadeľ [16], musí 

otvory v membránach lícovať s otvormi v stredovom 

bloku [12]. Niekedy je nutné otočiť membránou 

trochu dozadu, aby tieto otvory lícovali.  

 

 

 

 Obr. 3.6.4 

Pri montáži telies [11] dbajte na ich správnu polohu – 

vstupné potrubie má zarážku gulí ventilu.  
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 Obr. 3.6.5 

Uzavreté matice uťahujte v správnom poradí a 

správnym uťahovacím momentom. 

UPOZORNENIE! Nezabudnite pravidelne doťahovať 

matice kolíkových skrutiek.  

Obr. 3.6.6 

Pri pripevňovaní trojitých svoriek naneste na závit 

trochu maziva triedy FDA.  

 

 

 

   

3.6.1. Skúšobný test 

 Odporúčame vykonať skúšobný chod čerpadla pred jeho inštaláciou do systému, aby sa zbytočne 

neplytvalo kvapalinou v prípade netesností v čerpadle alebo pri jeho nespustenie vplyvom 

nesprávnej montáže čerpadla. 

Po jednom týždni prevádzky dotiahnite matice predpísaným uťahovacím momentom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3

4 2
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3.7. T80-T425 – Demontáž čerpadla 

 Čísla uvedené v zátvorkách sa odvolávajú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch 

náhradných dielov v kapitole 5 “NÁHRADNÉ DIELY”. 

 

3.7.1. Úkony pred demontážou 

 Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Starostlivo čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. 

Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie nasávania a výtlaku. S ohľadom na veľkosť a 

hmotnosť musia servisné úkony prevádzať dve osoby.  

 

3.7.2. Postup pri demontáži 

 

 

 

  

 Obr. 3.7.1 

Odskrutkujte a odstráňte dve trojité svorky [138] 

spájajúcej potrubie [132] s telesami [11]. 

 

Obr. 3.7.2a 

Odstráňte potrubie [132]. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_eiUlY3-HVo&feature=youtube_gdata_player
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 Obr. 3.7.2b 

Odstráňte gule ventilu [23]. 

Obr. 3.7.2c 

Odstráňte tesnenie [18]. 

 

  

 Obr. 3.7.3 

Povoľte skrutky s vnútorným šesťhranom [174] a 

otočte čerpadlo, potom zopakujte kroky zachytené 

na obrázkoch 3.7.1 a 3.7.2 a, b, c . 

Obr. 3.7.4 

Odstráňte skrutky v vnútorným šesťhranom [174] a 

odstráňte čerpadlo zo stojana [17]. 

 

  

 Obr. 3.7.5 

Vyskrutkujte uzavreté matice [37]. 

 Obr. 3.7.6 

Odstráňte teleso [11] z jednej strany čerpadla. 
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  Obr. 3.7.7 

Odstráňte uzavreté matice [37], skrutky 

spojovacích tyčí [14] a podložky [38]. 

Obr. 3.7.8 

Odstráňte druhé teleso [11].  

 

  

 Obr. 3.7.9 

Vyskrutkujte membránu [15] z jednej strany 

čerpadla. 

Obr. 3.7.10 

Vytiahnite druhú membránu [15] spolu s hriadeľom 

[16]. 

 

 a) Vzduchový ventil namontovaný s poistným krúžkom – T/TX80, T125 

 

  

 Obr. 3.7.11 

Pomocou ockových klieští odstráňte oba poisťovací 

krúžky [27] zo stredového bloku [12].  

Pozor! Pritom sa chráňte druhou rukou, pretože 

poisťovací krúžky sa ľahko vystrelí. 

Obr. 3.7.12 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo k 

poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu.  

Pressing device
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 b) Vzduchový ventil namontovaný na doske – TX125 od s/n 0907-…, T/TX225, 

T/TX425 

 

  

 Obr. 3.7.13 

Odskrutkujte skrutky dosky [2711] z oboch strán 

stredového telesa [12] a vytiahnite ľavú a pravú 

dosku [271]. 

Obr. 3.7.14 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo k 

poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu.  

  

Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebenie alebo poškodenie a 

prípadne ich vymeňte. 

Keď je vzduchový ventil odstránený zo stredného telesa, skontrolujte stav vonkajších O-krúžkov (poz. 30) 

a podľa potreby ich vymeňte.  
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3.8. T80-T425 – montáž čerpadla 

 Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

Je tu však niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.  

 

 

 

  

 Obr. 3.8.1 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] do 

stredového bloku [12], naneste vodu alebo lieh na 

O-krúžky pre zaistenie hladkého nasadenie 

vzduchového ventilu. 

Pre tento úkon odporúčame použiť tlačné 

zariadenie.  

Obr. 3.8.2 

Pri skrutkovaní poistné závrtné skrutky membrány 

[1652], zaistia, aby sa pri skrutkovaní do membrány 

[15] zaskrutkoval až na doraz. 

 

  

 Obr. 3.8.3 

Počas montáže membrány [15]  ponechajte otvory 

membrány aj stredového bloku [12] zarovnané. 

 

Obr. 3.8.4a 

6 skrutiek spojovacích tyčí. Uzavreté matice uťahujte 

podľa uťahovacieho postupe a správnym 

uťahovacím momentom.  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w_jtPPxLw0s&feature=youtube_gdata_player
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 Obr. 3.8.4b 

8 závrtných skrutiek. Uzatvorené matice uťahujte 

podľa uťahovacieho postupu a správnym 

uťahovacím momentom.  

Obr. 3.8.5 

Pri pripevňovaní trojitých svoriek naneste na závit 

trochu maziva triedy FDA.  

 

 

3.8.1. Skúšobný chod 

 Odporúčame vykonať skúšobný chod čerpadla pred jeho inštaláciou do systému, aby sa zbytočne 

neplytvalo kvapalinou v prípade netesností v čerpadle alebo pri jeho nespustenie vplyvom 

nesprávnej montáže čerpadla.  

Po jednom týždni prevádzky dotiahnite matice predpísaným uťahovacím momentom.  
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3.9. T825 – Demontáž čerpadla 

 Čísla uvedené v zátvorkách sa odvolávajú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch 

náhradných dielov v kapitole 5 “NÁHRADNÉ DIELY”. 

 

3.9.1. Úkony pred demontážou 

 Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Starostili čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. 

Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie sania a výtlaku.  

 

3.9.2. Postup pri demontáži 

 

 

  

 Obr. 3.9.1 

Vyskrutkujte a zložte dve trojité svorky [138] 

spájajúcej potrubie [132] s telesami [11]. 

Obr. 3.9.2a 

Odstráňte potrubie [132]. 

 

 

 

  

 Obr. 3.9.2b 

Odstráňte guličky ventilu [23]. 

Obr. 3.9.2c 

Odstráňte tesnenie [18]. 
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Obr. 3.9.3 

Zopakujte kroky zachytené na obrázkoch 3.9.1 a 

3.9.2 a, b, c na strane nasávania. 

Obr. 3.9.4 

Vytiahnite blokovací kolík [176] a uvoľnite skrutky s 

vnútorným šesťhranom [174], a zložte čerpadlo zo 

stojana [17]. 

 

  

 Obr. 3.9.5 

Vyskrutkujte uzavretej matice [37]. 

 Obr. 3.9.6 

Odstráňte teleso [11] z jednej strany telesa. 

 

  

  Obr. 3.9.7 

Odstráňte uzavreté matice [37], závrtné skrutky 

[14] a podložky [38]. 

Obr. 3.9.8 

Odstráňte druhé teleso [11].  
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 Obr. 3.9.9 

Vyskrutkujte membránu [15] z jednej strany 

čerpadla. 

Obr. 3.9.10 

Vytiahnite druhú membránu [15] spolu s hriadeľom 

[16]. 

 

  

 Obr. 3.9.11 

Pomocou ockových klieští odstráňte oba poisťovací 

krúžky [27] zo stredového bloku [12].  

Pozor! Pritom sa chráňte druhou rukou, pretože 

poisťovací krúžky sa ľahko vystrelí.  

Obr. 3.9.12 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo k 

poškodeniu hrán vzduchového ventilu.  

   

 Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebenie alebo poškodenie a 

prípadne ich vymeňte.  

Keď je vzduchový ventil odstránený zo stredného telesa, skontroluje stav vonkajších o-krúžkov (poz. 30) a 

podľa potreby je vymeňte.  

 

  

Pressing device
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3.10. T825 – montáž čerpadla 

 Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

Je tu však niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.  

  

 

  

 Obr. 3.10.1 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] do 

stredového bloku [12], naneste na O-krúžku vodu 

alebo lieh, aby ste zaistili hladké nasadenie 

vzduchového ventilu. 

Pre tento úkon odporúčame použiť tlačné 

zariadenia.  

Obr. 3.10.2 

Pri skrutkovanie závrtnej skrutky membrány [1652] 

do membrány [15] sa uistite, že ste ji zaskrutkovali 

až na doraz. 

 

  

 Obr. 3.10.3 

Pri skrutkovaní membrán [15] na hriadeľ [16], musí 

otvory v membránach lícovať s otvormi v 

stredovom bloku [12]. 

Obr. 3.10.4a 

8 závrtných skrutiek. Uzavreté matice uťahujte podľa 

uťahovacieho postupu a správnym uťahovacím 

momentom.  

1
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 Obr. 3.10.4b 

Pri pripevňovaní trojitých svoriek naneste na závit 

trochu maziva triedy FDA. 

 

 

 

3.10.1. Skúšobný chod 

 Odporúčame vykonať skúšobný chod čerpadla pred jeho inštaláciou do systému, aby sa zbytočne 

neplytvalo kvapalinou v prípade netesností v čerpadle alebo pri jeho nespustenie vplyvom 

nesprávnej montáže čerpadla. 

Po jednom týždni prevádzky dotiahnite matice predpísaným uťahovacím momentom.  
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4. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 
 

4.1. Možnosti ventilov 

 Pre čerpadlá veľkosti T80 - T425 sú klapkové ventily a vysoko účinné guľôčkové miskové 

ventily dostupné ako voliteľné príslušenstvo k štandardným guľôčkovým ventilom. Čerpadlo 

s veľkosťou T825 navyše môže byť v konfigurácii s klapkovými ventilmi.  

4.1.1. Klapkové ventily 

 Ide o vynikajúcu možnosť, ak produkt, ktorý 

hodláme čerpať obsahuje veľké pevné látky 

alebo látky, ktoré môžu poškodiť gule ventilu 

(napr. ovocie). 

Klapkové ventily vyrobené z ocele AISI 316 sú 

namontované v špeciálnej miske klapkového 

ventilu pomocou svoriek medzi telesom a 

potrubím. Čerpadlu s klapkovými ventilmi sa líši 

od štandardného čerpadla typom ventilu, 

potrubím (poz. 131, 132) a telesom čerpadla (poz. 11).  

 DÔLEŽITÉ! 

Klapkové ventily nie sú vhodné pre čerpanie produktov podobných vode. Pokiaľ má 

kvapalina nízku viskozitu, ventil sa bude otvárať a zatvárať veľmi rýchlo a nebude tlmiť rázy 

vytvárané produkty s časticami. Aj dlhodobý chod čerpadla nasucho spôsobí rýchle 

opotrebovanie ventilu a nakoniec zastavenie čerpadla. 

Škrtiace klapky sa tiež neodporúčajú u vysoko viskóznych kvapalín. Klapka samotná má v 

porovnaní s gulí ventilu malý objem a môže mať problém prekonať stĺpec viskózne 

kvapaliny pre správne zatvorenie sedla.  

 

Zoznam náhradných dielov je uvedený v kapitole 5. Náhradné diely. 
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4.1.2. Guľôčkové miskové ventily 

 Táto možnosť je dokonalým riešením, ak existuje riziko 

poškodenia sediel ventilov produktom. Ak hrozí 

nebezpečenstvo vzniku takejto situácie, nie je nutné vymieňať 

celé kolektory alebo telesa, ale iba misku ventilu, čo dramaticky 

znižuje náklady na náhradné diely. Rovnako ako klapkový 

ventil je vyrobená z nerezovej ocele AISI 316L a montuje sa 

medzi teleso a potrubie pomocou svoriek. Rovnakým 

spôsobom je nutné potrubie (poz. 131 a 132), teleso čerpadla 

(poz. 11) a stojan čerpadla (poz. 17) vymeniť vzhľadom k 

štandardnému sanitárnemu čerpadlu.  

 

Zoznam náhradných dielov je uvedený v kapitole 5. Náhradné diely. 

  

4.2. Vykurovací plášť 

 Vykurovací plášť je vynikajúci možností, pokiaľ má čerpaný 

produkt sklon tuhnúť pri nižších teplotách, napr. čokoláda alebo 

parafín. Keď čerpadlo dokončí svoju prácu a je určitú dobu 

ponechané mimo prevádzky, produkt vnútri môže zatuhnúť. A 

tu je príležitosť pre vykurovací plášť. Pred nasledujúcim 

spustením čerpadla sa do vyhrievacieho systému po určitú dobu 

privádza vyhrievacej médium, napr. voda alebo para a roztaví 

produkt vnútri čerpadla. Až potom možno opäť čerpadlo spustiť 

bez rizika poškodenia.  

Odporúčanie: 

➢ Keď ako vyhrievacie médium používate paru, musí tok 

prúdiť zhora nadol (vplyvom kondenzácie pary). V prípade 

horúcej vody alebo inej kvapaliny je smer opačný. 

➢ V vykurovacom plášti neprekračujte tlak 2 bar. 

 

Zoznam náhradných dielov je uvedený v kapitole 5. Náhradné diely. 
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4.3. Magnetické zdviháky gulí 

 Do čerpadiel veľkostí T80-T225 sú zabudované nové magnetické zdviháky gulí. Sú 

zabudované tak, aby umožnili vyprázdňovanie čerpadla, keď nie je k dispozícii žiadna iná 

možnosť. Otáčanie čerpadla už nie je nutné. 

Guličky sa zdvíhajú jednoduchým priblížením magnetov ku potrubie čerpadla. 

Guličky ventilov sú k dispozícii z magnetickej nerezovej ocele ANSI 420 alebo z PTFE s 

oceľovým jadrom.  

 

   

    Ďalšie / rozdielne diely: 

Č. dielu Poč. Popis 

6-xxx-23-15 
4 

Guľa ventilu – PTFE/oceľové 

jadro 

6-xxx-23-59 4 Guľa ventilu - AISI420 

6-xxx-95M 4 Magnetický zdvihák gulí 

6-xxx-170 1 Držiak magnetu 
 

 Postup vyprázdňovanie čerpadla: 

➢ Nainštalujte magnety na kolektory čerpadlá do oblasti sedla ventilu.  

➢ Pomaly prevádzkujte čerpadlo. 

➢ Po niekoľkých cykloch čerpadlo začne bežať nasucho.  

➢ Vypnite čerpadlo. 

➢ Odstráňte magnety z kolektorov. 

 

Odporúčania k procesu čistenia CIP a SIP: 

Počas procesov čistenie nepoužívajte magnetické zdviháky guličiek. Keď je gulička 

vytiahnutá zdvihákom a mieri k stene potrubie, môže zachytiť určité množstvo kvapaliny, 

ktorá zostane vo vnútri. 

UPOZORNENIE! Nezabudnite pri čistení prevádzkovať čerpadlo pomaly, aby sa 

zabezpečilo, že sú membrány vyvážene zo strany vzduchu a kvapaliny.  

 

UPOZORNENIE! 

Systém zdvíhanie guličiek je vybavený magnetmi vysokej intenzity NdFeB a preto sa k 

súčastiam systému zdvíhanie guličiek nesmie približovať osoby s kardiostimulátorom! 

Intenzívne magnetické pole môže narušiť srdcový pulz. Naviac sa nesmie do blízkosti 

zdvihákov guličiek umiestňovať žiadne prístroje, ktoré môžu byť poškodené intenzívnym 

magnetickým poľom. 

Je dôležité nespájať magnety, pretože môže byť ťažké ich od seba potom vzájomne oddeliť. 

Navyše sú magnety krehké a pri spojení môžu prasknúť.  
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5. NÁHRADNÉ DIELY 
 

5.1. T30 – Výkres náhradných dielov 
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5.2. T30 – Zoznam náhradných dielov 

 

 

 

 

Poz. Poč. Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

11 2 Teleso AISI 316L   

12 1 Stredový blok PP, Vodivé PP   

131 1 Vstup potrubie a stojan AISI 316L   

132 1 Výstup potrubie AISI 316L   

138 4 Trojitá svorka AISI 304   

14 4 Skrutka tyče A4-80   

15 2 Membrána 
EPDM, PTFE, NBR, PTFE/Biele EPDM, 

biele EPDM 
X  

16 1 Hriadeľ membrány AISI 316L   

18 4 Tesnenie EPDM, PTFE X X 

23 4 Guľa ventilu PTFE, AISI 316, EPDM, NBR, PU X  

25 1 Tlmič PP  X 

27 2 Poisťovací krúžok Cr3 poťažené ocelí   

30 6 O-krúžok NBR, FKM, EPDM   

37 8 Matica závrtnej skrutky A4-70   

38 8 
Podložka závrtnej 

skrutky 
A4-70   

61 1 
Kompletný vzduchový 

ventil 

AISI 316L/FKM, Mosadz/NBR, 

Mosadz/EPDM, AISI 316L/FKM, 

PET/FKM 

 X 

90 1 Uzemnenie (kompletné) AISI 316L / A4-70   
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5.3. T80-T125 – Výkres náhradných dielov 

  
  

37

x12

174

x2

175

x2

38

x12

17

x6

14

x4

138

26

x2

11
27

x2

47

x215

x2

36

x2

61

131

30

x6

12

16

132

18

x4

23

x4

25

90
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5.4. T80-T125 – Zoznam náhradných dielov 

 

 

 

Poz. Poč. Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

11 2 Teleso AISI 316L   

12 1 Stredový blok PP, PP Vodivé   

131 1 Vstup potrubie AISI 316L   

132 1 Výstup potrubie  AISI 316L   

138 4 Trojitá svorka AISI 304   

14 6 Závrtná skrutka A4-80   

15 2 Membrána 
EPDM, PTFE, NBR, PTFE/Biele EPDM, biele 

EPDM 
X  

16 1 Hriadeľ membrány AISI 304L  X 

17 1 Podpera AISI 304L   

174 2 

Skrutka s hlavou s 

vnútorným 

šesťhrannom 

A4-70   

175 2 Podložka A4-70   

18 4 Tesnenie EPDM, PTFE X X 

23 4 Gule ventilu PTFE, PTFE 1635, AISI 316, EPDM, NBR, PU X  

25 1 Tlmič PP  X 

26 1 
Adaptér prívodu 

vzduchu 
Mosadz   

27 2 Poistný krúžok Cr3 potiahnuté ocelí   

30 6 O-krúžok NBR, FKM, EPDM   

36 2 
Tesnenie stredového 

bloku 
PE  X 

37 12 Matica závrtnej skrutky A4-70   

38 12 
Podložka závrtnej 

skrutky 
A4-70   

47 2/4* 
O-krúžok (oporný pre 

36) 
NBR  X 

61 1 
Kompletný vzduchový 

ventil 

AISI 316L/FKM, Mosadz/NBR (std), 

Mosadz/EPDM, AISI 316L/FKM, PET/FKM 
 X 

90 1 
Uzemnenie 

(kompletné) 
AISI 316L / A4-70   

* iba T125  
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5.5. T80 – T125 – Možnosti náhradných dielov 
 

 

 

 

Magnetické zdviháky guličiek 5ML 

23-15 4 Guľa ventilu PTFE/SS stred 

23-59 4 Guľa ventilu AISI420 

95M 4 
Magnetický zdvihák 
gulí 

PE1000 

170 2 Držiak AISI316L 

 

 

 

Výstuž vzduchového ventilu 5TS (T125 iba) – 

obvykle v TX125  

122 1 Stredový blok PP, PP Vod. 

271 1 
Set 2 výstužných 
dosiek 

AISI 316L 

2711 8 Skrutky A4-70 

 

 

Vykurovací plášť J 

1110L 1 Teleso (ľavé) AISI316L 

1110R 1 Teleso (pravé) AISI316L 

1311 1 Vstup potrubie AISI316L 

1321 1 Výstup potrubie AISI316L 

17V 1 Stojan AISI304 

77 4 Hadice AISI316Ti/304 

  

 

Snímač zdvihu membrány 5C 

121 1 
Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

PP 

751 1 O-krúžok 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Indukčný snímač CuZn 

75 1 Krytka snímača PP 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 

750 1 Káblová spojka PP 

x2

170

x4

95M

1110L

1311

1110R

17V

1321

77

x4

x8

2711 271 122 121750 751 74 75 76 15
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Externý prívod vzduchu 5EC 

124 1 Stredový blok PP, PP Kond. 

26 2 
Adaptér prívodu 
vzduchu 

Mosadz 

x – materiál guľového ventilu.  

 

Guľôčkové miskové ventily 5SC 

11F 2 Teleso AISI316L 

131F 1 Vstup potrubie AISI316L 

132F 1 Výstup potrubie AISI316L 

1381 8 Trojitá svorka AISI304 

17V 1 Stojan AISI304 

18F 4 Tesnenie PTFE, EPDM 

181F 4 Tesnenie PTFE, EPDM 

18B 4 O-krúžok zarážky FEP/FKM 

22B 4 Zarážka gule ventilu AISI316L 

241B 4 Miska guľového ventilu AISI316L 

6-125-24B-x-SET * 4 Sadá guľôčkového miskového ventilu  

124

26

x2

131F

x4

241B

x4

22B

1381

x8

11F
x2

x4

18F

x4

18B

181F

x4

x4

Valve ball cup set

17V

132F
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Guľové miskové ventily 

11F 2 Teleso AISI316L 

131F 1 Vstup potrubie AISI316L 

132F 1 Výstup potrubie AISI316L 

1381 8 Trojitá svorka AISI304 

17V 1 Stojan AISI304 

18F 4 Tesnenie PTFE, EPDM 

181F 4 Tesnenie PTFE, EPDM 

241F 4 Sedlo klapkového ventilu AISI 316L 

242F 4 Klapka AISI316L 

241B 4 Guľový miskový ventil AISI316L 

6-125-24F-SET 4 Sadá klapkového ventilu  - 

131F

x2

11F

18F
x4

242F

x4

Flap valve set

x4

x8

1381

x4

241F

181F

x4

132F

17V

Pos. Description  uantity Materia l Pa rt number  

11F Housing 2 AISI 316L 6 080  11F 1

131F Manifold inle t 1 AISI 316L 6 080 131F/A 2

132F Manifold outle t 1 AISI 316L 6 080 132F/A 3

1381 Tri clamp 8 AISI 304 6 125 1381 4

17V S ta nd 1 AISI 304 6 080 17V/A 5

18F Sea ling 4 PTFE 6 125 18F 6

181F Se a l ing 4 PT FE 6 125  181F 7

241F Fla p va lve  se a t 4 AISI 316L 6 125  241F 8

242F Fla p 4 AISI 316L 6 125 242F 9

Fla p va lve  se t 4 6 125 24F SET 10
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5.6. T225-T425 – Nákres náhradných dielov 
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5.7. T225-T425 – Zoznam náhradných dielov 

Poz. Poč. Popis Materiál KIT LIQ KIT AIR 

11 2 Teleso AISI 316L   

122 1 Stredový blok PP, PP Vodivé   

131 1 Vstup potrubie AISI 316L   

132 1 Výstup potrubie AISI 316L   

138 4 Trojitá svorka AISI 304   

14 8 Závrtná skrutka A4-80   

15 2 Membrána 
EPDM, PTFE, NBR, PTFE/Biele EPDM, 

biele EPDM 
x  

16 1 
Komplet hriadeľa 

membrány 
AISI 304L  x 

17 1 Podpera AISI 304L   

174 2 
Skrutka s hlavou s 

vnútorným šesťhranom 

A4-70 
  

175 2 Podložka A4-70   

18 4 Tesnenie EPDM, PTFE x x 

23 4 Guľový ventil 
PTFE, PTFE 1635, AISI 316, EPDM, 

NBR, Polyuretán 
x  

25 1 Tlmič PP  x 

26 1 Adaptér prívodu vzduchu Mosadz   

271 1 Sadá 2 dosiek (ľavá a pravá) AISI 316L   

2711 8 Skrutka AISI 316   

30 6 O-krúžok NBR, FKM, EPDM   

36 2 Tesnenie stredového bloku PE  x 

37 16 Matica závrtnej skrutky A4-70   

38 16 Podložka závrtnej skrutky A4-70   

47 2 O-krúžok (opora pre 36) NBR  x 

61 1 
Zostava vzduchového 

ventilu 

AISI 316/FKM, Mosadz/NBR (std), 

PET/FKM, Mosadz/EPDM, AISI 

316/FKM 

 x 

90 1 Uzemnenie (kompletné) AISI 316L / A4-70   
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5.8. T225 – T425 – Možnosti náhradných dielov 
 

 

 

Magnetické zdviháky gulí 5ML 

23-15 4 Guľa ventilu PTFE/SS core 

23-59 4 Guľa ventilu AISI420 

95M 4 
Magnetický zdvihák 
gulí 

PE1000 

170 2 Držiak AISI316L 

 

 
 

 

 

Externý prívod vzduchu 5EC 

124 1 Stredový blok PP, PP Cond. 

26 2 
Adaptér prívodu 
vzduchu 

Mosadz 

 

 

 

 

 

Snímač zdvihu membrány 5C 

121 1 
Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

PP 

751 1 O-krúžok 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Indukčný snímač CuZn 

75 1 Krytka snímača PP 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 

750 1 Káblová spojka PP 

 

 

Vykurovací plášť J 

1110L 1 Teleso (ľavé) AISI316L 

1110R 1 Teleso (pravé) AISI316L 

1311 1 Vstup potrubie AISI316L 

1321 1 Výstup potrubie AISI316L 

17V 1 Stojan AISI304 

77 4 Hadica AISI316Ti/304 
 

x2

170

x4

95M

124

26

x2

121750 751 74 75 76 15

1110L

1311

1110R

17V

1321

77

x4
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Guľové miskové ventily 5SC 

11F 2 Teleso AISI316L 

131C 2 Vstup potrubie AISI316L 

138 8 Trojitá svorka AISI304 

17V 1 Stojan AISI304 

18F 8 Tesnenie PTFE, EPDM 

182 4 O-krúžok zarážky FEP/FKM 

22B 4 Zarážka gule ventilu AISI316L 

241B 4 Miska guľového ventilu AISI316L 

6-425-24B-x-SET 4 Sadá guľového miskového ventilu - 

x – materiál gule ventilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131F

17V

241B

x4

x4

22B

138
x8

18F
x4

x2

11F

Valve ball cup set

18B
x4

x4

181F

132F
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Klapkové ventily 

11F 2 Teleso AISI316L 

131F 1 Vstup potrubie AISI316L 

132F 1 Výstup potrubie AISI316L 

17V 1 Stojan AISI304 

181F 4 Tesnenie PTFE, EPDM 

18F 8 Tesnenie PTFE, EPDM 

138 8 Trojitá svorka AISI304 

241F 4 Sedlo klapkového ventilu AISI316L 

242F 4 Klapka AISI316L 

6-425-24F-SET 4 Sadá klapkového ventilu - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

131F

18F
x4

242F

x4

11F
x2

138
x8

241F

x4

181F

x4

17V

Flap valve set

132F
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5.9. T825 – Výkres náhradných dielov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1792
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x16
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175
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174
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1791

x2

131

11
x2

176
x2
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15
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61
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16
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138
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5.10. T825 – Zoznam náhradných dielov 

 

Poz. Poč. Popis Materiál 

11 2 Teleso AISI 316L 

12 1 Stredový blok PP, PE1000 vodivé 

131 1 Vstup potrubie AISI 316L 

132 1 Výstup potrubie AISI 316L 

138 4 Trojitá svorka AISI 304 

14 8 Závrtná skrutka A4-80 

15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR 

16 1 Sadá hriadeľa AISI 304L 

17 1 Stojan AISI 304 

174 2 
Skrutka s hlavou s vnútorným 

šesťhranom 
A2-70 

175 2 
Podložka skrutky s vnútorným 

šesťhranom 
A4-70 

176 2 Blokovacie kolík AISI316L 

1791 2 Skrutka s očkom A2-70 

1792 2 Podložka skrutky s očkom A2-70 

18 4 Tesnenie PTFE 

23 4 Guľa ventilu PTFE, EPDM 

25 1 Tlmič PP 

26 1 Adaptér nasávania vzduchu Mosadz 

27 2 Poistný krúžok Cr3 poťažené ocelí 

30 6 O-Krúžok NBR, FKM, EPDM 

36 2 Tesnenie stredového bloku PE 

37 16 Matica závrtnej skrutky A4-70 

371 32 Matica skrutky potrubia A4-70 

38 16 Podložka závrtnej skrutky A4-80 

47 2 O-krúžok (opora pre 36) NBR 

61 1 Zostava vzduchového ventilu 

PET/NBR (štandard); AISI 316/FKM, 

Mosadz/NBR, Mosadz/EPDM, AISI 316/FKM, 

PET/FKM 
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138
x8

243H

x4

13H

x2

x4

18H

243H

x4

x8

138

11H

x2

138
x8

242H

x4

x8

18

138H

x4

17H

24H

x4

 

5.11. T825 – Možnosti náhradných dielov 

 

 

 

Vystuženie vzduchového ventilu 5TS 

122 1 Stredový blok PP 

271 1 Sadá 2 výstužných dosiek AISI 316L 

2711 8 Skrutky A4-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klapkové ventily 

11H 2 Teleso AISI316L 

13H 2 Vstup / výstup potrubie AISI316L 

138 8 Trojitá svorka (DN100) AISI304L 

138H 4 Trojitá svorka (DN150) AISI304L 

17H 1 Stojan AISI304L 

18 8 Tesnenie (DN100) PTFE 

18H 4 Tesnenie (DN150) PTFE 

241H 4 
Sedlo klapkového 
ventilu 

AISI316L 

242H 4 Klapka AISI316L 

243H 4 
Teleso klapkového 
ventilu 

AISI316L 

24H 4 

Kompletný klapkový 
ventil 
(241H+242H+243H) 

AISI316L 

 

  

x8

2711 271 122
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5.12. Odporúčania pre skladovanie 

 Aj za normálnej prevádzky sa budú niektoré časti v čerpadle opotrebovávať. Aby sa 

zamedzilo nákladným odstávkam, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných dielov.   

 

V závislosti on náročnosti prevádzky a dôležitosti zabezpečiť nepretržitú pracovnú 

prevádzku ponúkame dve rôzne sady náhradných dielov – KIT LIQ zahŕňa diely na 

zmáčané strane čerpadla a KIT AIR zahŕňajúce časti na vzduchovej strane čerpadla, ktoré 

podliehajú opotrebovaniu.  

 

 T30, T80, T125, T225, T425: 

 

 Poz. Popis Poč. 

KIT LIQ 

15 Membrána 2 

18 Tesnenie 4 

23 Guľa ventilu 4 

    

T30:     

 Poz. Popis Poč. 

KIT AIR 

18 Membrána 4 

61 
Kompletný vzduchový 

ventil 
1 

25 Tlmič 1 

    

T80, T125, T225, T425:  

 Poz. Popis Poč. 

KIT AIR 

18 Tesnenie 4 

61 
Kompletný vzduchový 

ventil 
1 

16 Hriadeľ membrány 1 

36 
Tesnenie stredového 

bloku 
2 

47 O-krúžok (opora pre 36) 2/4* 

25 Tlmič 1 
 

  

* Pre čerpadlo T125  

 

5.13. Ako objednávať náhradné diely 

 Pri objednávaní náhradných dielov pre čerpadlá Tapflo vždy uveďte číslo modelu a  

výrobné číslo zo stredového telesa čerpadla. Potom už len uveďte čísla dielov zo zoznamu 

náhradných dielov a množstvo každej položky. 
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5.14. Kód čerpadlá 

 Číslo modelu na čerpadle a na prednej strane tohto návodu na použitie vypovedá o 

veľkosti a materiáloch čerpadla.  

 

    I. Membránové čerpadlo Tapflo IV. Materiál zmáčaných kovových častí 

         II. Základné možnosti V. Materiál membrán 

  III. Max. kapacita [l/min]  VI. Materiál gulí ventilu 

      VII. Špepecial executions 

       

T J 80 S T T -7PV 
 

 

I. T = membránové čerpadlo Tapflo 

 

II. Základné možnosti: 

B = záložné membránové čerpadlo 

C = nízkoenergetické vzduch-membránové 

čerpadlo 

D = Sudové čerpadlo 

J = Vykurovací plášť 

P = Práškové čerpadlo 

X = schválené pre ATEX, skupinu II, kat. 2 

Z = schválené pre ATEX, skupinu II, kat. 1 

 

IV. Materiál zmáčaných kovových častí: 

F = 1.4435 nerezová oceľ (norma Bassler) 

H = Hastelloy 

S = nerezová oceľ AISI 316L 

 

V. Materiál membrán: 

E = EPDM 

W = Biele (potravinárske) EPDM 

N = NBR (nitrilová guma) 

T = PTFE 

Z = PTFE s bielou zadnou časťou (potravinárske) 

B = PTFE TFM 1705b 

 

VI. Materiál gulí ventilov: 

E = EPDM 

N = NBR (nitrilový kaučuk) 

T = PTFE 

S = AISI 316 nerezová oceľ 

P = PU (polyuretán) 

K = Keramika 

B = PTFE TFM 1635 

prázdne = verzia s klapkovým ventilom 

 

VII. Špeciálne prevedenie: 

1 = Voliteľný materiál vstupu/výstupu 

3 = Voliteľný typ pripojenia 

4 = Usporiadanie oporného systému membrány 

5 = Ďalšie špeciálne prevedenie 

6 = Voliteľný materiál stredového telesa 

7 = Voliteľný materiál vzduchového ventilu 

8 = Voliteľný materiál tesnenia na poz. 18 

9 = Voliteľný materiál závrtných skrutiek telesa 

14 = Voliteľné nôžky ventilu 

15 = Prevedenie s klapkovým ventilom 

16 = Voliteľný typ svorky 
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6. ÚDAJE 
 

6.1. Výkonové krivky 

 Výkonové krivky vychádzajú z vody o teplote 20 °C. Ďalšie podmienky môžu mať vplyv na 

výkon. Nižšie je uvedené, ako sa kapacita mení s rôznymi viskozitami a sacími výškami.  

 

Príklad:  

Požadujeme prietok 30 litrov za minútu. Výtlačný tlak je vypočítaný na 25 mWC. Zvolíme 

čerpadlo T80. To si vyžaduje tlak vzduchu 4 bary a spotrebuje približne 0.20 Nm3 vzduchu za 

minútu.  

  

  

 
 

 Odporúčaný prietok je polovicou maximálneho prietoku, napr. odporúčaný prietok pre T80 

je 40 l/min. 
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6.2. Zmeny kapacity 

Zmeny kapacity s rôznymi sacími výškami Zmeny kapacity s rôznymi viskozitami 

  

6.3. Rozmery 

 Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak)  

Rozmery v palcoch (a nie je uvedené inak) 

Minimálne celkové rozmery, pre podrobné výkresy sa obráťte na nás. Zmeny vyhradené bez 

predchádzajúceho upozornenia.  

 Rozmery 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

T30 T80 T125 T225 T425 T825 

A 
169 295 320 404 468 750 

6.7 11.6 12.6 15.9 18.4 29.5 

B 
153 303 328 412 476 760 

6 11.9 12.9 16.2 18.7 29.9 

D 
313 

393 / 

513** 

458 / 

578** 

647 / 

792** 

808 / 

950** 

1288 / 

1495** 

12.3 15.5/20.2 18 / 22.7 25.5 / 31.1 31.8 / 37.4 50.7 / 58.8 

E 
240 

294 / 

409** 

350 / 

488** 

528 / 

690** 

664 / 

775** 

1034.5 / 

1270** 

9.4 11.6 / 16.1 13.8 / 19.5 20.6 / 27.2 26.1 / 30.5 40.7 / 50 

G 
34 10 10 10 10 20 

1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 

H 
30 30 30 30 30 60 

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.4 

I 
48 74.5 / 79** 83 / 64**  86.5 / 70** 

98.5 / 

140** 
206.5 / 165** 

1.9 2.9 / 1.2 3.2 / 2.5 3.4 / 2.8 3.9 / 5.5 8.1 / 6.5 

J   

TC1  

DIN2  

SMS3  

RJT4 

25 

DN20 

25 

1" 

25 

DN25 

25 

1" 

38  

DN40 

38 

1 ½" 

51 

DN50 

51 

2” 

70  

DN65 

63.5  

3” 

76.1 

DN80 

76.1 

3 ½” 

ØK 
9 9 9 9 9 25x13 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1x0.5 

L G 1/8” G ¼” G ¼” G ½” G ½” G ½” 

ØM* 
50.5 50.5 50.5 64 91 98 / 119** 

2.0 2.0 2.0 2.5 3.6 3.9 / 4.7 

ØN* 
22.6 22.6 35.6 48.6 66.8 72.9 / 100** 

0.9 0.9 1.4 1.9 2.6 2.9 / 3.9 

X 
125 275 300 384 448 710 

4.9 10.8 11.8 15.1 17.6 28 
 

  

*  = Rozmery iba pre štandardné svorkové pripojenie  

** = Rozmery s klapkami a odolnou miskou ventilu 

1 = Svorkové pripojenie podľa noriem SMS3017 (T30 – T225) / ISO2037 (T425-T825) 

2 = Závitové pripojenie podľa normy DIN 11851  
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3 = Závitové pripojenie podľa SMS 1145 

4 = Závitové pripojenie podľa BS 4825-5 
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6.4. Technické údaje 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

T30 T80 T125 T225 T425 T825 

Max. kapacita [l/min] / [US GPM] 28 / 7.4 78 / 20.6 159 / 42 340 / 89.8 590 / 156 830 / 219 

Objem za zdvih* [ml] / [cu in] 40 / 2.4 135 / 8.2 314 / 19.2 1000 / 61 2300 / 140 3281 / 200 

Max. výtlačný tlak [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 
Max. sací výška v suchom stave** 

[m] / [Ft] 
2 / 6.6 2.4 / 7.9 4 / 13 5 / 16 5 / 16 4 / 13 

Max. sací výška v mokrom stave [m] 

/ [Ft] 
7 / 23 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 

Max. priemer pevných častíc ø v 

[mm] / [in] 
3 / 0.12 

4 / 0.16 

18 / 0.7*** 

6 / 0.24 

18 / 0.7*** 

10 / 0.39 

51 / 2*** 

15 / 0.59 

51 / 2*** 

20 / 0.59 

100 / 4*** 

Max. teplota s EPDM [°C] / [°F] 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 

Max. teplota s NBR [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 

Max. teplota s PTFE [°C] / [°F] 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 

Hmotnosť [kg] / [lb] 5 / 11 8 / 18 11 / 24 21 / 46 35 / 77 133 / 293 
 

   * = Testované s PTFE membránami; pri použitie gumových membrán sa zvyšuje objem za zdvih. 

 ** = S guľovými ventily z nehrdzavejúcej ocele, iné materiály môžu znižovať nasávanie. V takom prípade sa na nás 

obráťte. 

*** = Verzia s klapkovým ventilom. 

 

SÚČASŤ MATERIÁL 

Detaily zmáčaného kovu Nerezová oceľ AISI 316L elektrolyticky leštená 

Hrubosť povrchu v kontakte s 

kvapalinou 

Ra < 1.6(Štandard) 

Ra < 0.8 and 0.5 ako voliteľná 

Stredový blok (nezmáčaný) PP, PP vodivý, hliník 

Membrány 
PTFE, PTFE s bielym podkladom, EPDM, biele EPDM,  

, NBR biele, NBR (ne FDA) 

Gule ventilu PTFE, AISI 316, keramika, SiC, EPDM (ne FDA, NBR (ne FDA) 

Vzduchový ventil 
Mosadz (std.), nerezová oceľ AISI 316L alebo PET  

s NBR (std.), EPDM alebo FKM O-krúžky 

Tesnenie (zmáčané) PTFE alebo EPDM 

Závrtná skrutka telesa A4-80 

Hriadeľ membrány Nerezová oceľ AISI 316L (T30, T825) / 304L (T80 – T425) 
 

  

6.5. Uťahovacie momenty 

 Je nutné skontrolovať uťahovacie momenty po období zastavenie prevádzky, ak počas tejto 

doby kolísala teplota, ďalej tiež po preprave alebo údržbe čerpadla. 

Pre správnu činnosť a bezpečnosť je navyše potrebné hodnoty momentov kontrolovať často 

v rámci preventívnej údržby (pre odporúčané intervaly kontaktujte spoločnosť Tapflo). Hoci 

sa oblasť použitia čerpadiel líšia, všeobecne sa odporúča utahovať čerpadlo vždy po dvoch 

týždňoch.  

Uťahovacie momenty [Nm] 

VEĽKOSŤ 

ČERPADLA 
Poz. 37 - Matice 

Poz. 16 – Skrutka membrány 

T30 5.5 - 

T80 8 10 

T125 16 13 
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T225 20 20 

T425 23 22 

T825 30 26 

6.6. Prípustné zaťaženie na potrubie 

 Odporúčame neprekračovať nasledujúce zaťaženie a sily pôsobiaci na potrubiach. 

T30 

Smer 

Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstu

p)  

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 16,2 3,4 

Y 16,2 3,4 

Z 16,2 3,4 

      

T80 

Smer 

Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstu

p) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 31 6,3 

Y 31 6,3 

Z 31 6,3 

      

T125 

Smer 

Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstu

p) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 35 7,3 

Y 35 7,3 

Z 35 7,3 

      

T225 

Smer 

Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstu

p) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 43 8,8 

Y 43 8,8 

Z 43 8,8 

      

T425 

Smer 

Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstu

p) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 56 11,5 

Y 56 11,5 

Z 56 11,5 
 

T825 

Smer 

Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstu

p))  

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 93 13,2 

Y 93 13,2 

Z 93 13,2 
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7. ZÁRUKA 
 

7.1. Záručný formulár 

 Spoločnosť:   

 Telefón:  Fax:   

 Adresa:   

 
Krajina:  

Kontaktná 

osoba: 
 

 

 E-mail:   

 Dátum 

dodania: 
 Dátum inštalácie čerpadlá:  

 

 Typ čerpadlá:   

 Výrobné číslo (viď. typový štítok alebo razidlo na telese 

čerpadlá): 
 

 

 Popis zvady:   

   

   

   

 Inštalácie:   

 Kvapalina:   

 
Teplota [°C]:    Viskozita [cPs]:  

Merná hmotnosť. 

[kg/m3]: 
 pH-hodnota:  

 

 Obsah častíc:  %, max. veľkosť [mm]:   

 Prietok 

[l/min]: 
 

Prevádzka 

[h/day]: 
 

Poč. spustenie za 

deň: 
 

 

 Výtlačná výška [mWC]:  Sacie výška / zdvih [m]:   

 Tlak vzduchu 

[bar]: 
 Kvalita vzduchu (filtre, mikróny, mazanie):  

 

 Iné:   

   

   

 Miesto pre nákres inštalácie:   
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7.2. Vrátenie dielov 

 Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupujte nasledovne:  
 

➢ Prerokujte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania.  

➢ Vyčistite alebo neutralizujte a prepláchnite súčasť / čerpadlo. Uistite sa, že v súčasti / 

čerpadle nie je žiadna kvapalina.   

➢ Starostlivo vracané diely zabaľte, aby sa zamedzilo ich poškodeniu pri preprave.   
 

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté.  

 

7.3. Záruka 

 Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok po dobu 

nepresahujúcu 5 rokov od inštalácie a po dobu nepresahujúcu 6 rokov od dátumu výroby.   
 

1. Nasledujúce všeobecné podmienky sa vzťahujú na predaj strojov, súčastí a súvisiacich 

služieb a výrobkov spoločnosti (ďalej označované ako “výrobky”).  
 

2. Spoločnosť Tapflo (výrobca) ručí za to, že:  
 

a. jej výrobky sú prosté chýb materiálu, návrhu a prevedenie v čase prvého nákupu;  

b. jej výrobky budú fungovať v súlade s prevádzkovými príručkami Tapflo. Tapflo neručí 

za to, že výrobok bude spĺňať špecifické potreby zákazníka, okrem účelov 

stanovených vo výzve na poskytnutie dokumentácie alebo v iných dokumentoch, 

ktoré sú špecificky sprístupnené spoločnosti Tapflo pred uzavretím tejto zmluvy;  

c. sú v návrhu čerpadlá použité vysoko kvalitné materiály a že obrábanie a montáž sú 

vykonané podľa najprísnejších noriem.   
 

 Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, spoločnosť Tapflo neposkytuje žiadne záruky, výslovné 

alebo mlčky predpokladané, týkajúce sa výrobku, vrátané akýchkoľvek záruk vhodnosti 

pre konkrétny účel.   

 

3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti než vady v materiáli, konštrukcia a prevedenie. 

Táto záruka sa predovšetkým nevzťahuje na nasledovné:   
 

a. Pravidelné prehliadky, údržba, oprava a výmena dielov vplyvom bežného 

opotrebovania (tesnenie, o-krúžky, gumové diely, membrány, vzduchové ventily 

atď.);  

b. Poškodenie výrobku spôsobené:  

 b.1. Úpravou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, okrem iného vrátane 

nepoužívaní výrobku k jeho bežným účelom uvedeným v čase nákupu, alebo v 

súlade s návodmi na použitie a údržbe výrobku spoločnosti Tapflo, alebo 

inštalácie či nesprávne odvetrávanie či používanie výrobku spôsobom 

nezodpovedajúcim platným technickým alebo bezpečnostným normám;  

b.2. Opravy vykonané neskúseným a neznalým personálom alebo nepoužívaní 

originálnych dielov Tapflo;  

b.3. Nehody alebo iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Tapflo, okrem iného vrátane 

blesku, vody, požiaru, zemetrasenie, verejných nepokojov atď.; 

 

 



 

7.  ZÁRUKA 

 

Manuál - sanitárna séria 63  

4. Táto záruka pokrýva výmenu alebo opravu akéhokoľvek dielu, u ktorého je 

zdokumentovaná zvada vplyvom konštrukcie alebo montáže, za nové alebo opravené 

diely bezplatne dodané spoločnosťou Tapflo. Táto záruka sa nevzťahuje na diely 

podliehajúce bežnému opotrebovaniu. O tom, či bude chybný diel vymenený alebo 

opravený rozhoduje výhradne spoločnosť Tapflo.  

 

5. Záruka na výrobky je platná na obdobie od dátumu dodania podľa aktuálnych zákonov 

za podmienky, že oznámenie domnelé vady výrobkov alebo dielov bude doručený 

spoločnosti Tapflo písomne počas zákonnej lehoty 8 dní od zistenia poruchy. Oprava 

alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie alebo 

opätovné začatie záručnej doby.   

 

6. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie 

alebo opätovné začatie záručnej doby. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných 

podmienok môže byť splnená funkčne ekvivalentnými repasovanými jednotkami. Na 

vykonanie opravy alebo výmeny chybných dielov je po starostlivej prehliadke čerpadla 

oprávnený iba odborne spôsobilý personál spoločnosti Tapflo. Vymenené chybné diely 

alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Tapflo.   

 

7. Výrobky sú vyrobené v súlade s normou CE a (prípadne) skúšané spoločnosťou Tapflo. 

Schvaľovanie a skúšky inými regulačnými úradmi idú na náklady a zodpovednosť 

zákazníka. Výrobky sa nepovažujú za chybné z hľadiska materiálu, konštrukcie alebo 

prevedenie, ak je nutné ich prispôsobiť, zmeniť alebo nastaviť tak, aby zodpovedali 

národným alebo miestnym technickým alebo bezpečnostným normám platným v krajine 

inej, než na ktorú bola jednotka povodne navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa nevzťahuje 

na také úpravy, zmeny alebo nastavenia ani na pokusy o nej, aj keď sú správne vykonané, 

ani na akékoľvek nimi spôsobené škody, ani na žiadne úpravy, zmeny alebo nastavenia na 

účel vhodnosti výrobku nad rámec jeho bežného účelu opísaného v prechádzkovej 

príručke výrobku, pokiaľ to nie je vopred písomne schválené spoločnosťou Tapflo.  

 

8. Inštalácia, vrátane elektrického a iného pripojenie k inžinierskym sieťam v súlade s 

výkresmi spoločnosti Tapflo, prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, pokiaľ nie 

je písomne dohodnuté inak.  

 

9. Spoločnosť Tapflo nezodpovedá za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu 

či na inom základe, v súvislosti s akýmikoľvek nepriamymi, špeciálnymi, náhodnými alebo 

následnými škodami spôsobenými zákazníkovi alebo tretím stranám vrátane straty zisku, 

vyvolanými nedodržaním odseku 3 vyššie alebo tým, že zákazník alebo tretia strana 

nemôže výrobky používať.   

 

Bez ujmy platnosti vyššie uvedeného, zodpovednosť spoločnosti Tapflo voči zákazníkovi 

alebo tretím stranám za nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu či na inom základe, sa 

obmedzuje na celkovú sumu uhradenú zákazníkom za výrobok, ktorý škody spôsobil.  



 

 

 

 

 


