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OSVEDČENIE ES

Vyhlásenie o zhode ES
Smernica č. 2006/42/ES o strojovom zariadení
Smernica č. 97/23/ES pre tlakové zariadenia, kategóriu I

Spoločnosť Tapflo AB vyhlasuje, že:

Názov výrobku:

Pneumatické membránové čerpadlá

Modely:

T...

je v súlade s dôležitými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami
a s požiadavkami technickej konštrukčnej zložky smernice č. 2006/42/ES
o strojovom zariadení,
a je v súlade so smernicou č. 97/23/ES pre tlakové zariadenia, kategóriu I.
Vyrobila spoločnosť Tapflo Sp. z o. o., Poland pre:
Tapflo AB
Filaregatan 4
S-442 34 Kungälv,
Švédsko

Tapflo AB, 2. januára 2013

Håkan Ekstrand
Výkonný riaditeľ
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0.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

0.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

0.1.

Úvod
Inteligentné pneumatické membránové čerpadlá radu Tapflo sú kompletným radom čerpadiel
na priemyselné a sanitárne použitie. Tieto čerpadlá sú navrhnuté, aby boli bezpečné,
jednoducho a ľahko sa používali a udržiavali. Konštrukcia neobsahuje žiadne rotačné diely.
Tieto čerpadlá sú vhodné na takmer všetky rôzne chemikálie používané dnes v priemysle.
Pri správnej pozornosti venovanej údržbe zaistia čerpadlá Tapflo efektívnu a bezproblémovú
prevádzku. Tento návod na použitie oboznámi obsluhu s podrobnými informáciami o inštalácii,
prevádzke a údržbe čerpadla.

0.2.

Výstražné symboly
V tomto návode na použitie sú obsiahnuté nasledujúce výstražné symboly. Nižšie je uvedený
ich význam:
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 taktiež ostatných používateľov. Okrem
pokynov uvedených v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať taktiež
všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy zamedzujúce nehodám.
Tento symbol je uvedený na takých miestach v tomto návode na použitie, kde je
zvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice s cieľom zaistiť správny pracovný
postup a zamedziť poškodeniu alebo zničeniu kompletného zariadenia alebo jeho
čiastkových zostáv.
Tento symbol určuje prípadné nebezpečenstvo spôsobené prítomnosťou
elektrických polí alebo vodičov pod napätím.

0.3.

Kvalifikácia a školenie personálu
Personál poverený inštaláciou, prevádzkou a údržbou čerpadiel, ktoré vyrábame, musí byť
kvalifikovaný na vykonávanie úkonov popísaných v tomto návode. Spoločnosť Tapflo
nezodpovedá za úroveň vyškolenia personálu ani za skutočnosť, že personál prípadne
nepozná obsah tohto návodu.
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1.

INŠTALÁCIA

1.

INŠTALÁCIA

1.1.

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 toho, aby ste
s nami prebrali vhodnosť takého použitia.

1.1.1.

Ochrana
V záujme ochrany zdravia a zaistenia bezpečnosti je dôležité nosiť ochranný odev
a bezpečnostné okuliare počas prevádzky a/alebo pri práci v blízkosti čerpadiel Tapflo.

1.1.2.

Elektrické zapojení
Systém musí byť inštalovaný vhodne vyškoleným personálom v súlade s platnými odporúčanými
postupmi.
Dôležitá je účinná inštalácia, prehliadka a údržba systému.

1.1.3.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu – ATEX
Inteligentné čerpadlo nesmie pracovať v prostrediach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

1.1.4.

Tlak vzduchu
Maximálny tlak vzduchu pre čerpadlá Tapflo je 8 barov. Tlak vzduchu presahujúce 8 barov
môže poškodiť čerpadlo a spôsobiť zranenie osôb v blízkosti čerpadla. Ak sa chystáte použiť
tlak vzduchu presahujúci 8 barov, obráťte sa na nás.

1.2.

Pripojenie vzduchu
Zaskrutkujte vzduchovú hadicu do prívodu vzduchu v stredovom bloku čerpadla, napríklad
pomocou rýchlospojky. Aby sa dosiahla optimálna účinnosť, použite hadicu rovnakého priemeru
ako vnútorný priemer pripojenia na prívode vzduchu.
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1.
1.2.1.

INŠTALÁCIA
Vnútorná hlavica (IP) / vonkajšia hlavica (EP)
Inteligentné čerpadlo môže pracovať s dvoma nastaveniami, s vnútornou a vonkajšou
hlavicou. Za štandardných podmienok čerpadlo beží s jediným prívodom vzduchu min.
0,1 baru, ktorý odvodzuje prívod vzduchu k inteligentnému riadiacemu modulu z vnútornej
hlavice – hlavného prívodu vzduchu. V niektorých aplikáciách však môže byť nutné použiť
vonkajšiu hlavicu – oddelený (ďalší) prívod vzduchu k inteligentnému modulu. EP pomáha
v pohybe pneumatického motora pri nasledujúcom použití:


Veľmi nízky tlak – podporuje zdvih pneumatického ventilu;



Vysoký tlak 8 barov – na vytvorenie vzduchového vankúša zamedzujúceho
vystreľovaniu pneumatického ventilu dopredu a dozadu.

UPOZORNENIE! Prívod vzduchu vonkajšou hlavicou by mal byť v rozsahu 1 až 8 barov.
Navzdory vysokému rozmedziu majte na pamäti, že čím nižšia hodnota, tým lepšia funkcia.

Pohľad na vzduchové porty ventilu (TC50/TC70/TC80)

Bod posúvača
pneumatického
ventilu

Prípojka
prívodu
vzduchu
G = ¼”

Odsávanie G = ½”
Pripojenie EP
G = M5

Pohľad na vzduchové porty ventilu (T100 – T425)
Pripojenie EP
G = M5

Bod posúvača
pneumatického
ventilu

Pneumatický
ventil
Prípojka
prívodu
vzduchu
G = ¼”
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1.

INŠTALÁCIA
Usporiadanie IP/EP


Vonkajšia hlavica: čerpadlo sa štandardne dodáva v usporiadaní s IP. Pre
usporiadanie EP demontujte inteligentný riadiaci modul (pozrite kapitolu 3.4.4 a 3.6.4
„Odpojenie inteligentného riadiaceho modulu“) a obráťte ploché tesnenie podľa
obrázka nižšie.

UPOZORNENIE! Poloha
drážky EP

Potom znovu pripojte riadiaci modul jednoducho opačným postupom, ako je uvedené
v kapitole 3.4.4 a 3.6.4 „Odpojenie inteligentného riadiaceho modulu“. Ďalším krokom je
sňatie pripájacej zátky EP (pozrite výkres „Pohľad na vzduchové porty čerpadla“)
a pripojenie ďalšieho prívodu vzduchu k prípojke EP zaskrutkovaním rýchlospojky.


Vnútorná hlavica: pre usporiadanie IP obráťte ploché tesnenie podľa obrázka nižšie,
postupujte rovnako ako pri EP, potom nasaďte pripájaciu zátku EP.
UPOZORNENIE! Poloha
drážky IP

UPOZORNENIE! Pri použití režimu IP nezabudnite zaskrutkovať pripájaciu zátku EP.
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1.
1.2.2.

INŠTALÁCIA
Systém úpravy vzduchu
Vzduchový ventil je navrhnutý na použitie vzduchu bez oleja. Mazanie vzduchu, zvlášť vodou,
nie je prípustné. Maximálny tlak vzduchu je 8 barov. Ako preventívne opatrenia odporúčame
filtráciu vzduchu pomocou filtra či sitka 5 mikrometrov. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa
normy PN-ISO8573-1:2010 je trieda častíc 6, trieda vody 4 a trieda oleja 4. Nečistoty vo
vzduchu môžu byť za nepriaznivých okolností príčinou poruchy.
Aby sa uľahčila prevádzka stroja, odporúčame k prívodu vzduchu pripojiť systém úpravy
vzduchu. Tieto súčasti by mali zahŕňať:
1) Regulátor pre nastavovanie 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 možné objednať
priamo od našej spoločnosti.

1.3.

Odporúčané inštalácie
Čerpadlo Tapflo je flexibilné z hľadiska spôsobu, akým ho môžete inštalovať. Vstupné
a výstupné porty je možné otočiť o viac než 180 ° tak, aby ho bolo možné použiť v rôznych
potrubných systémoch.

1.3.1.

Zaplavované
Tento

potrubný

systém

je

navrhnutý

s kladnou nasávacou 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

nasávania 0,7 baru! Vyšší tlak môže
spôsobiť predčasné zlyhanie membrány
a nepravidelnú prevádzku čerpadla.

1.3.2.

Samoplniace
Čerpadlo Tapflo je navrhnuté, aby vytváralo
vysoký podtlak. Je schopné vytvoriť podtlak
v prázdnej nasávacej trase bez akéhokoľvek
poškodenia čerpadla. Nasávacia výška je až
5 metrov (16,4 stopy) od prázdnej nasávacej
trasy a až 8 metrov (26,2 stopy) od zaplnenej
trasy. Nasávacia kapacita závisí od veľkosti
čerpadla

(pozrite

membránových

úplný

čerpadiel

návod
z PE

a PTFE,

kapitolu 5 „ÚDAJE“).
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1.
1.3.3.

INŠTALÁCIA
Ponorené
inteligentné

čerpadlá

Tapflo

obsahujú

riadiaci modul [97E – pozrite kapitolu
4 „Náhradné

diely“],

preto

nie

je

ponorenie čerpadla prípustné.

UPOZORNENIE!
I 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.

1.4.

Diagram elektrického zapojenia inteligentného riadiaceho
modulu
Riadna prevádzka inteligentného čerpadla Tapflo vyžaduje napájanie +24 VDC. Pripojte
HNEDÝ vodič k +24 VDC a MODRÝ vodič k 0 VDC (ZEM).
Napájanie +24 VDC (HNEDÝ)

0 VDC - ZEM (MODRÝ)
Výstup beznapäťového signálu zdvihu
(ČIERNY)

Vstup beznapäťového signálu zdvihu (BIELY)

3m

Príloha IAODD k príručke IOM

10

2.

PREVÁDZKA

2.

PREVÁDZKA

2.1.

Pred spustením čerpadla


Uistite sa, že je riadiaci modul [97E – pozrite kapitolu 4 „Náhradné diely“] pripojený
podľa kapitoly 1.4 „Diagram zapojenia inteligentného riadiaceho modulu“.



PREČÍTAJTE si pozorne celú príručku IOM kovových, sanitárnych alebo PE a PTFE
AODD*
*Závisí od produktového radu

2.2.

Zastavenie čerpadla
Čerpadlo je možné zastaviť tromi spôsobmi:
1) Zatvorením výtlačného ventilu. Tlak zo systému zastaví čerpadlo automaticky.
Čerpadlo sa jednoducho opätovne spustí pri ďalšom otvorení ventilu.
UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu pamätajte, že do čerpadla musí byť
privádzaný vzduch. To je dôležité pre zachovanie rovnováhy membrán, čo ich chráni
pred predčasným zlyhaním.
2) Odpojením prívodu vzduchu.
UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu zaistite otvorenie výtlačného ventilu na
uvoľnenie tlaku čerpadla.
3) Odpojením napájania 24 VDC od riadiaceho modulu [97E – pozrite kapitolu
4 „Náhradné diely“]. Po opätovnom pripojení napájania sa čerpadlo znovu spustí.
UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu odporúčame čerpadlo odtlakovať –
otvoriť vypúšťací ventil a odpojiť prívod vzduchu.
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3.

ÚDRŽBA

3.

ÚDRŽBA

3.1.

Bežná prehliadka
S cieľom včas zistiť problémy odporúčame často sledovať prevádzku čerpadla
1) Zmena zvuku bežiaceho čerpadla môže byť známkou opotrebovaných dielov (pozrite
kapitolu 3.4 „Vyhľadávanie porúch“ nižšie).
2) Je možné taktiež zistiť únik kvapaliny z čerpadla a zmeny výkonu. Často by sa mali
vykonávať bežné prehliadky.
3) Aby sa zamedzilo zásahu elektrickým prúdom, je nutné venovať pozornosť stavu
izolácie kábla riadiaceho modulu.

3.2.

Kompletná prehliadka
Intervaly pre kompletnú prehliadku závisia od prevádzkových podmienok čerpadla. O tom,
ako často je nutná kompletná prehliadka, rozhodujú charakteristiky kvapaliny, teploty,
materiálov použitých v čerpadle a dĺžka chodu.
Spoločnosť Tapflo však odporúča prezerať čerpadlo najmenej raz za rok. Diely zo súpravy
KIT VAL a KIT LIQ by mali byť počas tejto prehliadky vymenené. Podrobný obsah súprav
je uvedený v odseku 5.3.
Ak došlo k problému alebo ak je nutná kompletná prehliadka čerpadla, postupujte podľa
kapitol 3.3 „Vyhľadávanie porúch“ a 3.4 „Demontáž čerpadla“. V prípade problémov sa na
nás môžete, samozrejme, kedykoľvek obrátiť.
Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, by sa mali uchovávať na sklade; pozrite naše
odporúčania v kapitole 4.3.

Príloha IAODD k príručke IOM
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3.
3.3.

ÚDRŽBA
Vyhľadávanie porúch
PROBLÉM

Čerpadlo nebeží

Zlé nasávanie

Čerpadlo beží
nepravidelne

MOŽNÁ PORUCHA

Zvýšte tlak vzduchu pomocou filtračného regulátora
Skontrolujte/vyčistite pripojenie prívodu vzduchu
Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič
Vyčistite/vymeňte celý vzduchový ventil
Odstráňte nečistoty z komôr
Vymeňte membránu
Skontrolujte elektrické napájanie
Skontrolujte elektrické spoje
Skontrolujte správnu polohu plochého tesnenia pre dané
použitie (IP/EP)
Netesné pripojenie nasávania
Dotiahnite nasávaciu trasu
Zapchaté pripojenie nasávania
Vyčistite nasávaciu trasu
Zapchatý tlmič
Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič
Gule ventilov sú zablokované alebo Skontrolujte rozmery a tvar gule ventilov
poškodené
Sedlá ventilov sú opotrebované
Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov
Čerpadlo sa spúšťa s vysokým
Spustite čerpadlo pomaly (pozrite kapitolu
tlakom
2.2)
Vzduch v nasávacej/výtlačnej
Odvzdušnite nasávaciu/výtlačnú trasu
Namočte čerpadlo / spúšťajte ho bez výtlačného tlaku
trase
Suché nasávanie proti výtlačnému tlaku
Gule ventilov sú zablokované
Skontrolujte rozmery a tvar gule ventilov
Tesnenie stredového bloku
Chybný vzduchový ventil

Vymeňte tesnenie
Vyčistite/vymeňte pneumatický ventil

Prasknutá membrána
Opotrebované sedlá ventilov
Námraza na tlmiči
Nesprávny režim IP/EP

Vymeňte membránu
Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov
Zvýšte kvalitu vzduchu (pozrite kapitoly 1.7.1 a 2.2.2)
V prípade nízkotlakových aplikácií (< 0,5 baru) zmeňte
režim na režim EP
Zvýšte prívodný tlak

Príliš nízky prívodný tlak

Nesprávny prietok/tlak

Z čerpadla uniká
kvapalina

Z tlmiča vychádza
kvapalina

Prasknutá membrána

Únik vzduchu okolo
riadiaceho
modulu

MOŽNÉ RIEŠENIE

Príliš nízky tlak vzduchu
Zapchaté pripojenie vzduchu
Zapchatý tlmič
Chybný vzduchový ventil
Nečistoty v komore čerpadla
Prasknutá membrána
Nie je napájanie
Odpojené elektrické spoje
Nesprávny režim IP/EP

Pokles tlaku v prívode vzduchu
Tlakové straty na strane
nasávania
Netesný prívod vzduchu / pneumatický
ventil
Zapchaté nasávanie alebo pripojenie
vzduchu
Zapchatý tlmič
Guľa ventilu opotrebovaná alebo
poškodená
Sedlá ventilov sú opotrebované
Vzduch v kvapaline
Prasknutá membrána
Námraza v tlmiči

Zvýšte
tlak
vzduchu
filtračným
regulátorom
Skontrolujte/zmeňte inštaláciu na strane nasávania
Skontrolujte/opravte/vymeňte
prívod
vzduchu
/ vzduchový ventil
Skontrolujte/vyčistite
pripojenie
prívodu
/ nasávanie
Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič
Skontrolujte rozmery a tvar gule ventilov

vzduchu

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov
Utesnite nasávaciu trasu; skontrolujte/doplňte zásobník
Skontrolujte/vymeňte membrány
Zvýšte kvalitu vzduchu (pozrite kapitoly 1.7.1 a 2.2.2)

Nedostatočne dotiahnuté skrutky na Skontrolujte uťahovacie momenty skrutiek
telese
Vymeňte O-krúžky
Skontrolujte/vymeňte membrány, pneumatický ventil
Poškodené O-krúžky na kolektoroch
a riadiaci modul
Poškodená membrána
Nastavte inštaláciu, odstráňte namáhanie, pri použití
tlmiča preň zaistite vhodnú podperu (pozrite príručku IOM
Napnutie/namáhanie od inštalácie
k tlmiču).
Prasknutá membrána

Vymeňte membránu, pneumatický ventil a riadiaci modul

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
Za sucha spúšťajte čerpadlo pomaly (pozrite kapitolu 2.2)
Zaistite vyváženie tlaku medzi stranou vzduchu
a kvapaliny na membráne
Riadiaci modul nesprávne nainštalovaný Skontrolujte pevné pripevnené
Chýba ploché tesnenie
Nasaďte ploché tesnenie
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3.
3.4.

ÚDRŽBA
T50/T70/T80 – Demontáž čerpadla
Čísla uvedené v zátvorkách sa odkazujú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch
náhradných dielov v kapitole 4.

3.4.1.

Úkony pred demontážou
Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Dôkladne čerpadlo prepláchnite alebo
neutralizujte. Odpojte napájanie od riadiaceho modulu, prívod vzduchu a potom pripojenie
nasávania a výtlaku.

3.4.2.

Postup pri demontáži
UPOZORNENIE! Nižšie uvedený príklad zobrazuje postup demontáže čerpadla PE,
avšak demontáž závisí od produktového radu!

Obr. 3.4.1
Vyskrutkujte matice telesa [37] a podložky [38].

Obr. 3.4.2
Položte čerpadlo na jednu stranu a zdvihnite jedno
z telies [11].

Obr. 3.4.3
Zdvihnite povolené kolektory [13] a stredový blok [12]
z druhého telesa [11]. Potom opatrne vyberte kolíkové
skrutky [14].

Obr. 3.4.4
Pri demontáži rozperného puzdra [19] ho vyklepnite
plastovou tyčou a kladivkom.
UPOZORNENIE! Pozor, aby
rozperného puzdra.
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ÚDRŽBA
Obr. 3.4.5
Zasuňte náš špeciálny nástroj alebo kolíkovú skrutku
[14] do clony v rozpernom puzdre [19] a otočte ho.

Obr. 3.4.6
Vytiahnite rozperné puzdro [19].

Obr. 3.4.7
Vytiahnite spodné puzdro [212], sedlo ventilu [222]
a O-krúžok [43].

Obr. 3.4.8
Vytiahnite horné puzdro [202] spolu so sedlom ventilu
[222], O-krúžkom [43] a blokovacím kolíkom [2021].

Obr. 3.4.9
Vyskrutkujte membránu [15] z jednej strany čerpadla.

Obr. 3.4.10
Vyberte druhou membránu [15] spolu s hriadeľom
[16E]. Pozor na O-krúžky [36E].
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3.
3.4.3.

ÚDRŽBA
Demontáž pneumatického ventilu

Obr. 3.4.11
Pomocou imbusového kľúča odstráňte skrutku s hlavou
s vnútorným šesťhranom [27E] zo stredového bloku
[12E].
Obr. 3.4.12
Zostavu

pneumatického

ventilu

[61E]

je

možné

jednoducho vytlačiť rukou pomocou tyče s hladkým
koncom alebo šesťhranným kľúčom ako priebojníkom.
Nasaďte

priebojník

do

otvoru

posúvača

pneumatického ventilu (otvor je znázornený na výkrese
v kapitole 1.2.1. „Pohľad na vzduchové porty čerpadla“)
a vytlačte pneumatický ventil von.
UPOZORNENIE!
k poškodeniu

Postupujte

zostavy

opatrne,

pneumatického

aby
ventilu

nedošlo
[61E].

Nepoužívajte tyč s ostrým koncom.
Obr. 3.4.13
Preventívne jednou rukou zablokujte pneumatický ventil
[61E] vystupujúci z druhej strany stredového bloku [12E].

3.4.4.

Odpojenie inteligentného riadiaceho modulu

Obr. 3.4.14
Vyskrutkujte pripevňovacie skrutky ventilu modulu
2× [272E] a 2× [273E] z hornej strany stredového bloku
[12E].

Obr. 3.4.15
Vyberte riadiaci modul [97E]. Pozor na tesnenie [971E].

Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebovanie alebo
poškodenie a prípadne ich vymeňte.
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3.
3.5.

ÚDRŽBA
T50/T70/T80 – Montáž čerpadla
Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži.
Je tu však niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.

3.5.1.

Montáž pneumatického ventilu
UPOZORNENIE! Pri montáži treba nosiť ochranné rukavice, aby sa zamedzilo znečisteniu
pneumatického ventilu prachom a nečistotami.
Obr. 3.5.1
Pri

vkladaní

stredového

pneumatického
bloku

[12E]

ventilu

[61E]

nezabudnite

do

zachovať

správnu orientáciu.
UPOZORNENIE! I keď sa pneumatický ventil [61E]
skladá z niekoľkých voľných súčastí, ide o jediné
zariadenie. Z tohto dôvodu zachovajte poradie pri
vyťahovaní zo škatule.
Obr. 3.5.2
Pred montážou naneste niekoľko kvapiek maziva
dovnútra otvoru pneumatického ventilu.
UPOZORNENIE! Používajte len presne definované
mazivo – Optimol Obeen UF2

Obr. 3.5.3
Nasaďte bielu plastovú časť do otvoru stredového
bloku

s reznými

čelami

smerom

do

otvoru

pneumatického ventilu.

Obr. 3.5.4
Zatlačte plastovú časť do otvoru stredového bloku
na krátku vzdialenosť.

Obr. 3.5.5
Nasaďte hlavný diel pneumatického ventilu do otvoru
stredového bloku.
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3.

ÚDRŽBA
Obr. 3.5.6
Otočte koncovú krytku, aby ju bolo možné prichytiť
skrutkami

[27E],

potom

zatlačte

zostavu

pneumatického ventilu [61E] až na doraz do otvoru
stredového bloku.

Obr. 3.5.7
Dôkladne zlícujte koncovú krytku, keďže pri
nesprávnej orientácii nie je možné poistné skrutky
[27E] zasunúť.

Obr. 3.5.8
Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte obe skrutky
s hlavou s vnútorným šesťhranom [27E] na
pripevnenie pneumatického ventilu [61E].

3.5.2.

Montáž hriadeľa membrány.
Obr. 3.5.9
Pred montážou naneste malé množstvo maziva na
hrany otvoru hriadeľa a do otvoru.

Obr. 3.5.10
Ďalej naneste malé množstvo maziva na O-krúžok
nasadený na hriadeľ [16E].
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3.

ÚDRŽBA
Obr. 3.5.11
Ochranný krúžok [36E] je dodaný vo forme plochého
pásu; na dosiahnutie valcového tvaru ohnite oba
konce podľa obrázka.

Obr. 3.5.12
Nasaďte ochranný krúžok do drážky hriadeľa [16E].

Obr. 3.5.13
Zasuňte

hriadeľ

membrány

[16E]

do

otvoru

stredového otvoru. Po stlačení ochranného krúžku
zatlačte hriadeľ membrány [16E], pokým nie je
ochranný krúžok úplne zakrytý.
UPOZORNENIE! Pri zasúvaní hriadeľa [16E] dbajte,
aby nedošlo k poškodeniu zabudovaného O-krúžku
hriadeľa. Zasuňte hriadeľ [16E] zvisle v osi otvoru
stredového bloku.
Obr. 3.5.14
Vyššie popísané kroky
ochrannom krúžku.

vykonajte

na

druhom

Obr. 3.5.15
Pred zasunutím kolíkových skrutiek [14] nezabudnite
zvisle zlícovať otvory puzdra [1204E] s otvormi
membrány [15] a stredového bloku [12E]. Niekedy je
nutné otočiť membránou trochu dozadu, aby tieto
otvory lícovali.

3.5.3.

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 nespustení
vplyvom nesprávnej montáže čerpadla.
Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite matice predpísaným uťahovacím
momentom [pozrite úplnú príručku IOM].
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3.
3.6.

ÚDRŽBA
T100 – T425 – Demontáž stredového bloku
Čísla uvedené v zátvorkách sa odkazujú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch
náhradných dielov v kapitole 4.

3.6.1.

Úkony pred demontážou
Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Dôkladne čerpadlo prepláchnite alebo
neutralizujte. Odpojte napájanie od riadiaceho modulu, prívod vzduchu a potom pripojenie
nasávania a výtlaku.

3.6.2.

Postup pri demontáži

Obr. 3.6.1
Vyskrutkujte membránu [15] z oboch strán čerpadla.

Obr. 3.6.2
Vyberte kolíkové skrutky [14], pozor na puzdrá [1204E]

Obr. 3.6.3
Vyskrutkujte poistné skrutky opornej dosky [1202E]
a [1203E].
UPOZORNENIE! Poistné skrutky opornej dosky [1203E] sú
iba na veľkostiach T400/T420/T424.

Obr. 3.6.4
Zdvihnite opornú dosku membrány [1201E].

Obr. 3.6.5
Odstráňte O-krúžky opornej dosky [1211E], [1212E],
[1213E].
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ÚDRŽBA

Obr. 3.6.6
Vyberte hriadeľ membrány [16E].

Obr. 3.6.7
Odstráňte štvorhranný O-krúžok opornej dosky [1202E]
z drážky stredového otvoru.

Obr. 3.6.8
Vyskrutkujte poistné skrutky opornej dosky [1202E]
a [1203E].
UPOZORNENIE! Poistné skrutky opornej dosky [1203E] sú
iba na veľkostiach T400/T420/T424.

Obr. 3.6.9
Zdvihnite opornú dosku membrán [1201E].

Obr. 3.6.10
Odstráňte O-krúžky opornej dosky [1211E], [1212E],
[1213E].

Obr. 3.6.11
Odstráňte štvorhranný O-krúžok opornej dosky [1202E]
z drážky stredového otvoru.
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3.
3.6.3.

ÚDRŽBA
Demontáž tlmiča

Obr. 3.6.12
Vyskrutkujte poistnú skrutku tlmiča [252E].

Obr. 3.6.13
Vyberte tlmič [25E] spoločne s poistnou doskou [251E].

3.6.4.

Odpojenie inteligentného riadiaceho modulu

Obr. 3.6.14
Vyskrutkujte pripevňovacie skrutky ventilu

modulu

2× [272E] a 2× [273E] z hornej strany stredového bloku
[12E].

Obr. 3.6.15
Vyberte riadiaci modul [97E]. Pozor na tesnenie [971E].

Obr. 3.6.16
Vyskrutkujte pripájaciu zátku EP
UPOZORNENIE! Iba
s vonkajšou hlavicou.
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3.
3.6.5.

ÚDRŽBA
Demontáž pneumatického ventilu

Obr. 3.6.17
Pomocou plochého skrutkovača odstráňte obe poistné
skrutky [27E] zo stredového bloku [12E].

Obr. 3.6.18
Zostavu

pneumatického

ventilu

[61E]

je

možné

jednoducho vytlačiť rukou pomocou tyče s hladkým
koncom alebo šesťhranným kľúčom ako priebojníkom.
Nasaďte priebojník do otvoru posúvača pneumatického
ventilu (otvor je znázornený na výkrese v kapitole 1.2.1.
„Pohľad na vzduchové porty čerpadla“) a vytlačte
pneumatický ventil von.
Preventívne jednou rukou zablokujte pneumatický
ventil [61E] vystupujúci z druhej strany stredového
bloku [12E].
UPOZORNENIE!

Postupujte

opatrne,

aby

nedošlo

k poškodeniu zostavy pneumatického ventilu [61E].
Nepoužívajte tyč s ostrým koncom.
Obr. 3.6.19
Pomocou ostrého nástroja odstráňte 2 vyrezané ochranné
krúžky [361E] z vnútornej drážky stredového bloku [12E].
UPOZORNENIE!

Pozor,

aby

nedošlo

k poškrabaniu

vnútrajška stredového bloku [12E].
Obr. 3.6.20
Pomocou ostrého nástroja odstráňte oporný O-krúžok
[362E], pritom pozor na O-krúžok [47E] umiestnený pod
ochranným krúžkom [362E], pozrite obrázok.
UPOZORNENIE! Pozor, aby nedošlo
vnútrajška stredového bloku [12E].
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3.
3.7.

ÚDRŽBA
T100 - 425 – Postup montáže
Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. Je tu však niekoľko vecí, na ktoré
nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.

3.7.1.

Montáž stredového bloku
Obr. 3.7.1
Ochranný krúžok [361E] je dodaný vo forme plochého
pásu; na dosiahnutie valcového tvaru ohnite oba konce
podľa obrázka.

Obr. 3.7.2
Nasaďte ohnutý ochranný krúžok [361E] do vnútornej
drážky stredového bloku, to isté opakujte s druhým
ochranným krúžkom [361E].

Obr. 3.7.3
Nasaďte O-krúžok [47E] do vnútornej drážky stredového
bloku.

Obr. 3.7.4
Stlačte ochranný krúžok [362E] na uľahčenie prichytenia
kliešťami.

Obr. 3.7.5
Uchopte oporný ochranný krúžok [362E] kliešťami
a zakryte O-krúžok [47E].
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3.
3.7.2.

ÚDRŽBA
Montáž pneumatického ventilu
UPOZORNENIE! Pri montáži treba nosiť ochranné rukavice, aby sa zamedzilo znečisteniu
pneumatického ventilu prachom a nečistotami.
Obr. 3.7.6
Pred montážou pneumatického ventilu [61E] naneste
niekoľko

kvapiek

maziva

dovnútra

otvoru

pneumatického ventilu.
UPOZORNENIE!

Používajte len presne definované

mazivo – Optimol Obeen UF2
Obr. 3.7.7
Pri vkladaní pneumatického ventilu [61E] do stredového
bloku [12E] nezabudnite zachovať správnu orientáciu.
UPOZORNENIE! I keď sa pneumatický ventil [61E]
skladá

z niekoľkých

voľných

súčastí,

ide

o jediné

zariadenie. Z tohto dôvodu zachovajte poradie pri
vyťahovaní zo škatule.
Obr. 3.7.8
Nasaďte hlavný diel pneumatického ventilu [61E] do
otvoru stredového bloku.
Otočte koncovú krytku, aby ju bolo možné prichytiť
skrutkami [27E], potom zatlačte zostavu pneumatického
ventilu [61E] až na doraz do otvoru stredového bloku.

Obr. 3.7.9
Dôkladne zlícujte koncovú krytku, keďže pri nesprávnej
orientácii nie je možné poistné skrutky zasunúť.

Obr. 3.7.10
Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte obe poistné
skrutky pneumatického ventilu [27E] na pripevnenie
pneumatického ventilu [61E].
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ÚDRŽBA
Obr. 3.7.11
Nasaďte O-krúžky [1212E, 1213E a 1214E] do drážok
stredového otvoru.

Obr. 3.7.12
Pripevnite riadiaci modul [97E] spoločne s plochým
tesnením riadiaceho modulu [971E].
UPOZORNENIE! Nezabudnite nasadiť ploché tesnenie
do správnej polohy podľa kapitoly 1.2.1.„Vnútorná
hlavica (IP) / vonkajšia hlavica (EP)“.

Obr. 3.7.13
Nasaďte štvorhranný O-krúžok [1211E] do oporných
dosiek membrány.

Obr. 3.7.14
Zostavte

oporné

dosky

membrány

s univerzálnym

stredovým blokom [12E].

Obr. 3.7.15
Pripevnite

opornú

dosku

membrány

pomocou

poistných skrutiek [1202E] a [1203E]*.
*Oporná doska – poistné skrutky [1203E] iba

v

prípade

veľkostí T400/T420/T424

Obr. 3.7.16
Nasaďte O-krúžky [1212E, 1213E a 1214E] do drážok
stredového otvoru.
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3.

ÚDRŽBA
Obr. 3.7.17
Držte opornú dosku druhej membrány [1201E] trochu
nad univerzálnym stredovým blokom [12E].

Obr. 3.7.18
Pred zasunutím kolíkových skrutiek [14] nezabudnite
zvisle

zlícovať

otvory

puzdra

[1204E]

s otvormi

oporných dosiek membrány [1201E] a stredového bloku
[12E].
Obr. 3.7.19
Pripevnite

opornú

dosku

membrány

pomocou

poistných skrutiek [1202E] a [1203E]*.
*Oporná doska – poistné skrutky [1203E] iba v prípade veľkostí
T400/T420/T424

Obr. 3.7.20
Zvyšok

montáže

by

mal

byť

vykonaný

podľa

kompletnej príručky IOM kovových, sanitárnych a PE
& PTFE čerpadiel*

3.7.3.

Skúšobný chod
Pred inštaláciou čerpadla do systému ho odporúčame skúšobne spustiť, aby sa vplyvom
nesprávnej montáže čerpadla zbytočne neplytvalo kvapalinou v prípade netesností
v čerpadle alebo pri jeho nespustení.
Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite matice predpísaným uťahovacím
momentom [pozrite úplnú príručku IOM].
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4.

NÁHRADNÉ DIELY

4.

NÁHRADNÉ DIELY

4.1.

TC50, TC70, T80: Stredový blok inteligentného čerpadla –
výkres náhradných dielov

4.2.

TC50, TC70, TC80: Stredový blok inteligentného čerpadla –
zoznam náhradných dielov
Poz.

Množstvo

12E
1204E
16E
25
26E
261E
27E
36E

1
2
1
1
1
1
2
2

Stredový blok
Puzdro
Hriadeľ membrány
Tlmič
Pneumatická rýchlospojka
Skrutka vonkajšej hlavice
Poistná skrutka pneumatického ventilu
Ochranný krúžok hriadeľa

61E

1

Zostava vzduchového ventilu

97E

1

Riadiaci modul

Popis
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Hliník
Hliník
AISI 316L, pozinkovaný neodým
PP
Mosadz
A4-70
A4-70
NBR
Teleso: Tvrdý ionizovaný hliník
potiahnutý PTFE, Delrin
O-krúžky: NBR
Hliník

KIT
AIR
x
x

x
x

4.

NÁHRADNÉ DIELY
971E
972E
973E
974E

4.3.

1
2
2
4

TC100,

Ploché tesnenie IP/EP
Pripevňovacia skrutka riadiaceho modulu
Pripevňovacia skrutka riadiaceho modulu
Podložka

TC120,

TC125:

NBR
A4-70
A4-70
A4-70

Stredový

x

blok

inteligentného

blok

inteligentného

čerpadla – výkres náhradných dielov

4.4.

TC100,

TC120,

TC125:

Stredový

čerpadla – zoznam náhradných dielov
Poz.

Množstvo

12E
1201E
1202E
1204E
1211E
1212E
1213E
1214E
16E
25
251E
252E
261E
27E
361E
362E

1
2
8
6
2
4
8
4
1
1
1
4
1
2
2
1

47E

1

Stredový blok
Oporná doska membrány
Poistná skrutka opornej dosky
Puzdro
Štvorhranný O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
Hriadeľ membrány
Tlmič
Poistná doska tlmiča
Poistná skrutka tlmiča
Skrutka vonkajšej hlavice
Poistná skrutka pneumatického ventilu
Ochranný krúžok výrezu hriadeľa
Ochranný krúžok hriadeľa (opora pre
47E)
O-krúžok

61E

1

Zostava vzduchového ventilu

97E
971E
972E
973E
974E

1
1
2
2
4

Riadiaci modul
Ploché tesnenie IP/EP
Poistná skrutka riadiaceho modulu
Poistná skrutka riadiaceho modulu
Podložka

Popis
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Hliník
Hliník
A4-70
Hliník
NBR
NBR
NBR
NBR
AISI 316L, pozinkovaný neodým
PPM-F
Hliník
A2-70
Mosadz
A2-70
NBR
NBR
?
Teleso: Tvrdý ionizovaný hliník
potiahnutý PTFE, Delrin
O-krúžky: NBR
Hliník
NBR
A2-70
A2-70
A2-70

KIT
AIR

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

4.
4.5.

NÁHRADNÉ DIELY
TC200,

TC220,

TC225:

Stredový

blok

inteligentného

blok

inteligentného

čerpadla – výkres náhradných dielov

4.6.

TC200,

TC220,

TC225:

Stredový

čerpadla – zoznam náhradných dielov
Poz.

Množstvo

12E
1201E
1202E
1204E
1211E
1212E
1213E
1214E
16E
25
251E
252E
261E
27E
361E
362E

1
2
8
6
2
4
8
4
1
1
1
4
1
2
2
1

47E

1

Stredový blok
Oporná doska membrány
Poistná skrutka opornej dosky
Puzdro
Štvorhranný O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
Hriadeľ membrány
Tlmič
Poistná doska tlmiča
Poistná skrutka tlmiča
Skrutka vonkajšej hlavice
Poistná skrutka pneumatického ventilu
Ochranný krúžok výrezu hriadeľa
Ochranný krúžok hriadeľa (opora pre
47E)
O-krúžok

61E

1

Zostava vzduchového ventilu

97E
971E
972E
973E
974E

1
1
2
2
4

Riadiaci modul
Ploché tesnenie IP/EP
Poistná skrutka riadiaceho modulu
Poistná skrutka riadiaceho modulu
Podložka

Popis
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Hliník
Hliník
A4-70
Hliník
NBR
NBR
NBR
NBR
AISI 316L, pozinkovaný neodým
PPM-F
Hliník
A2-70
Mosadz
A2-70
NBR
NBR
?
Teleso: Tvrdý ionizovaný hliník
potiahnutý PTFE, Delrin
O-krúžky: NBR
Hliník
NBR
A2-70
A2-70
A2-70

KIT
AIR

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

4.
4.7.

NÁHRADNÉ DIELY
TC400,

TC420,

TC425:

Stredový

blok

inteligentného

blok

inteligentného

čerpadla – výkres náhradných dielov

4.8.

TC400,

TC420,

TC425:

Stredový

čerpadla – zoznam náhradných dielov
Poz.

Množstvo

Popis

Materiál

12E
1201E
1202E
1203E
1204E
1211E
1212E
1213E
1214E
16E
25
251E
252E
261E
27E

1
2
12
4
6
2
4
8
4
1
1
1
4
1
2

361E
362E

2
1

47E

1

Stredový blok
Oporná doska membrány
Poistná skrutka opornej dosky
Poistná skrutka opornej dosky
Puzdro
Štvorhranný O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
Hriadeľ membrány
Tlmič
Poistná doska tlmiča
Poistná skrutka tlmiča
Skrutka vonkajšej hlavice
Poistná skrutka pneumatického
ventilu
Ochranný krúžok výrezu hriadeľa
Ochranný krúžok hriadeľa (opora pre
47E)
O-krúžok

61E

1

Zostava vzduchového ventilu

97E
971E
972E
973E
974E

1
1
2
2
4

Riadiaci modul
Ploché tesnenie IP/EP
Poistná skrutka riadiaceho modulu
Poistná skrutka riadiaceho modulu
Podložka
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Hliník
Hliník
A4-70
A4-70
Hliník
NBR
NBR
NBR
NBR
AISI 316L, pozinkovaný neodým
PPM-F
Hliník
A2-70
Mosadz
A2-70
NBR
NBR
?
Teleso: Tvrdý ionizovaný hliník
potiahnutý PTFE, Delrin
O-krúžky: NBR
Hliník
NBR
A2-70
A2-70
A2-70

KIT
AIR

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

4.
4.9.

NÁHRADNÉ DIELY
Odporúčania pre skladovanie
I za normálnej prevádzky sa budú niektoré časti v čerpadle opotrebovať. Aby sa zamedzilo
nákladným odstávkam, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných dielov.
V závislosti od podmienok prevádzky a významu zaistenia nepretržitej prevádzky ponúkame
tri rôzne súpravy náhradných dielov; ďalšie pokyny sú uvedené v kompletnej príručke IOM
pre kovové, sanitárne a PE & PTFE čerpadlá*. Upozorňujeme, že súprava KIT AIR čerpadla
IAODD sa líši od štandardného kovového, sanitárneho alebo PE & PTFE čerpadla*.
UPOZORNENIE! Riadiaci modul [97E] však nepodlieha opotrebovaniu, nezabudnite ho vymeniť
v prípade úniku cez tlmič.
*závisí od produktového radu
T50, T70, T80

KIT AIR

Poz.

Popis

Množstvo

16E

Kompletný hriadeľ
membrány
Súprava O-krúžkov na
vstupe/výstupe
Tlmič
Zostava vzduchového
ventilu
Ploché tesnenie IP/EP

1

18
25
61E
971E

4
1
1
1

T100, T120, T125, T200, T220, T225, T400, T420, T425
Poz.
Popis
Množstvo
18
16E
1211E

KIT AIR

1212E
1213E
1214E
361E
362E
25E
61E
971E

Príloha IAODD k príručke IOM

Súprava O-krúžkov na
vstupe/výstupe
Kompletný hriadeľ membrány
Štvorhranný O-krúžok
opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
O-krúžok opornej dosky
Ochranný krúžok výrezu
hriadeľa
Ochranný krúžok hriadeľa
(opora pre 36E)
Tlmič
Zostava vzduchového ventilu
Ploché tesnenie IP/EP
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4
1
2
4
8
4
2
1
1
1
1

5.

ZÁRUKA

5.

ZÁRUKA

5.1.

Záručný formulár

Spoločnosť:
Telefón:

Fax:

Adresa:
Krajina:

Meno kontaktnej osoby:

E-mail:
Dátum dodania:

Dátum inštalácie čerpadla:

Typ čerpadla:
Výrobné číslo (pozrite typový štítok alebo je vyrazené na telese čerpadla):
Popis poruchy:

Inštalácia:
Kvapalina:
Teplota [°C]:

Viskozita [cPs]:

Merná hmotnosť
[kg/m3]:

Obsah častíc:

%, max. veľkosť [mm]:

Prietok [l/min]:

Prevádzka
[hod./deň]:

Počet spustení za deň:

Výtlačná výška
[m vodného stĺpca]:
Tlak vzduchu [bar]:

Nasávacia výška/zdvih [m]:
Kvalita vzduchu (filter, mikróny, mazanie):

Ďalšie:

Miesto pre nákres inštalácie:
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Hodnota pH:

5.
5.2.

ZÁRUKA
Vrátenie dielov
Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupujte nasledovne:


Prediskutujte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania.



Vyčistite

alebo

neutralizujte

a prepláchnite

súčasť/čerpadlo.

Uistite

sa,

že

v súčasti/čerpadle nie je žiadna kvapalina.


Vracané diely dôkladne zabaľte, aby sa zamedzilo ich poškodeniu pri preprave.

Ak nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté.

5.3.

Záruka
Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok na obdobie
nepresahujúce 5 rokov od inštalácie a na obdobie nepresahujúce 6 rokov od dátumu výroby.
1. Nasledujúci 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 bez chýb materiálu, návrhu a vyhotovenia 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 uzatvorením tejto zmluvy;
c. sú v návrhu čerpadla použité vysokokvalitné materiály a že obrábanie a montáž sú
vykonané podľa najprísnejších noriem.
Ak nie je vyššie výslovne uvedené inak, spoločnosť Tapflo neposkytuje žiadne záruky,
výslovné alebo mlčky predpokladané, týkajúce sa výrobku, vrátane akýchkoľvek záruk
vhodnosti na konkrétny účel.
3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti než chyby v materiáli, konštrukcie
a vyhotovenia. Táto záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné:
a. Pravidelné prehliadky, údržbu, opravu a výmenu dielov vplyvom bežného
opotrebovania (tesnenia, O-krúžky, gumové diely, membrány, vzduchové ventily
atď.);
b. Poškodenie výrobku spôsobené:
b.1. Úpravou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, okrem iného vrátane
nepoužívania výrobku na jeho bežné účely stanovené v okamihu nákupu alebo
v súlade s návodmi na použitie a údržbu výrobku spoločnosti Tapflo, alebo
inštalácie či nesprávneho odvetrávania či používania výrobku spôsobom
nezodpovedajúcim platným technickým alebo bezpečnostným normám;
b.2. Opravy vykonané neskúseným a neznalým personálom alebo nepoužívanie
originálnych dielov Tapflo;
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ZÁRUKA
b.3. Nehody alebo iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Tapflo, okrem iného
vrátane blesku, vody, požiaru, zemetrasenia, verejných nepokojov atď.;
4. Táto záruka pokrýva výmenu alebo opravu akéhokoľvek dielu, na ktorom je
zdokumentovaná porucha 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 v čase od dátumu dodania podľa aktuálnych zákonov za
podmienky, že oznámenie domnelej chyby výrobkov alebo dielov bude doručené
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 lehoty.
6.

Oprava alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie
alebo opätovné začatie záručnej lehoty. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných
podmienok môže byť splnená funkčne ekvivalentnými repasovanými jednotkami. Na
vykonanie opravy alebo výmeny chybných dielov je po dôkladnej 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
vyhotovenia, ak je nutné ich prispôsobiť, zmeniť alebo nastaviť tak, aby zodpovedali
národným alebo miestnym technickým alebo bezpečnostným normám platným v krajine
inej, než pre ktorú bola jednotka pôvodne navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa
nevzťahuje na taktiež úpravy, zmeny alebo nastavenia ani na pokusy o ne, aj keď sú
napríklad správne vykonané, ani na akékoľvek nimi spôsobené škody, ani na žiadne
úpravy, zmeny alebo nastavenia na účel vhodnosti výrobku nad rámec jeho bežného
účelu popísaného v prevádzkovej príručke výrobku, ak to nie je dopredu písomne
schválené spoločnosťou Tapflo.
8. Inštalácia vrátane elektrického a iného pripojenia k inžinierskym sieťam v súlade
s výkresmi spoločnosti Tapflo prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, ak 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 toho, aby bola dotknutá platnosť 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.
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Tapflo s.r.o.
Česká a Slovenská republika
Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno

Tel.:
Fax:

+420 513 033 920
+420 513 033 921

E-mail:
Obchodné otázky: tapflo@tapflo.sk

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch.
Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi
zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.
AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | KANADA |
CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO | FÍNSKO |
FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO |
IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA | LITVA | MACEDÓNSKO |
MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY |
KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ
KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM

Tapflo s.r.o.
IČO: 28776984 | DIČ: CZ28776984 Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne

Kancelária
Kulkova 4045/8, 615 00, Brno
Mail: tapflo@tapflo.cz
Tel.: +420 513 033 920
Fax + 420 513 033 921

Tapflo SK s.r.o
Mail: tapflo@tapflo.sk
Obchodno-technický zástupca pre SR:

PO, KE, ZA, BB – vychod@tapflo.sk 0911883137
BA, TN, NR, ZA, TT, BB – zapad@tapflo.sk 0911137883

