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Návod k obsluze a provozu 

Membránové čerpadlo poháněné stlačeným vzduchem 
 
 

čerpadla v materiálovém provedení hliník, 

litina a nerezová ocel AlSl 316 

 

Instalace, zapojení, provoz, manipulace a opravy 

         Náhradní díly 

     

 
 

                 Metal  série    

 

Typy čerpadel 
 T25         TX25 
 T70         TX70 
 T120         TX120  
 T220         TX220 
 T420         TX420 
         TX820  

CZ 

Návod musí být dostupný po celou dobu používání zařízení a v případě 

předání dalšímu uživateli nebo prodeji je nutné ho předat zároveň se 

zařízením. 
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CE CERTIFIKÁT  

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Evropská norma o požadavcích mechanických zařízení 2006/42/EC a  

směrnice o tlakových zařízení 97/23/EC, kategorie I. 

 

Společnost Tapflo AB tímto prohlašuje, že: 

 

Název výrobku: Membránové čerpadlo poháněné stlačeným vzduchem 

Modely:   T . . .  

 

je v souladu se základními požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví a je 

v souladu s technickými požadavky konstrukční a výrobní dokumentace 

evropské normy o požadavcích mechanických zařízení 2006/42/EC. 

a je v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení (PAD) 97/23/EC, kategorie I.  

 

Výrobce: Tapflo AB 

Adresa:   Filaregatan 4 
               442 34 Kungälv 
               Sweden 
 

       Tapflo AB, 2009-1-1 

 

 
Börje Johansson 
     Generální ředitel 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

1.1. Úvod 

 Membránová čerpadla poháněná stlačeným vzduchem vyráběná společností Tapflo jsou 
ucelenou řadou čerpadel pro průmyslové účely. Konstrukce těchto čerpadel se vyznačuje 
jednoduchou a bezpečnou obsluhou a údržbou. Neobsahuje otáčivé součástí, a počet těsnících prvků 
byl omezen na nutné minimum. Různorodá materiálová provedení umožňují používání čerpadel pro 
dopravování všech tekutin aktuálně používaných v průmyslu. 
 Správná obsluha a údržba čerpadel Tapflo umožňuje úplné využívání jejich předností a 
bezporuchový provoz. Tento návod k obsluze umožní uživateli seznámit se s obsluhou a s podrobnou 
informací na téma instalace, provozu a údržby těchto čerpadel. 
 

1.2. Výstražné symboly 

V tomto návodu se používají následující výstražné symboly: 
 
Tento symbol se nachází u všech bezpečnostních doporučení a opatření varující před 
nebezpečím ohrožení zdraví a života. Je třeba dodržovat všechna tato doporučení a 
v uvedených situacích zachovat zvláštní pozornost. Informaci o těchto opatřeních je třeba 
předat všem dalším uživatelům. 
Mimo opatření obsažených v tomto návodu je třeba také dodržovat všeobecné 
bezpečnostní pokyny obsažené v bezpečnostních předpisech. 

 
Tento symbol upozorňuje na body návodu, které se týkají hlavně shody s předpisy a 
normami, vhodného pracovního režimu v průběhu obsluhy čerpadla a předcházení 
předčasnému opotřebení a zničení zařízení nebo jeho součástí. 
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2. INSTALACE 

2.1. Kontrola dodávky 

Kromě kontroly dodávky prováděné společností Tapflo, zkontrolujte stav dodávky po jejich 
obdržení. Ujistěte se, jestli je kompletní a jsou všechny prvky a zařízení uvedené v přiložených 
dokladech. Veškeré chybějící prvky nebo poškození je třeba nahlásit společnosti Tapflo nebo 
dopravci. 

 

2.2. Uskladnění 

 V případě uskladnění zařízení před jeho instalací je třeba je uschovat v čisté místnosti. Nesmí se 
odstraňovat kryty hrdel a nástavců, poněvadž chrání vnitřek zařízení před prachem a nečistotou. 
Před zahájením instalace je třeba čerpadlo vyčistit. 

 

2.3. Základní popis 

 Každé čerpadlo v kovovém provedení je vybaveno gumovými nožkami, které mají za účel 
absorpci vibrací. Čerpadlo funguje správně bez nutnosti položení základu. V případě nutnosti 
zakládání čerpadla je třeba se ujistit, jestli základ absorbuje vibrace. Pro správnou funkci čerpadla je 
třeba ho zamontovat tak, aby nožky byly směrem dolů. 
 

2.4. Sací a tlakové potrubí 

 Sací a tlakové potrubí musí být úplně vyztužené a připevněné poblíž čerpadla, ale samostatně. 
Potrubí ze strany čerpadla musí být vyústěné hadicí pro zamezení příliš velkému namáhání a 
přenášení sil na přípojku čerpadla a na potrubí. 

 
2.4.1. Otáčivé přípojky 

 Sací a tlakové přípojky se mohou otáčet o 180°. Umožňuje to jednoduchou montáž a instalaci 
čerpadla. Jestli je třeba přípojku pootočit, je třeba zašroubovat koncovku se závitem k přípojce a 
pootočit. Ve větších modelech čerpadel je třeba toto udělat takovým způsobem, že dříve lehce 
povolíme matice na bocích čerpadla. 
 

2.4.2. Připojení sacího potrubí 

 Jedním z nejvíce citlivých a důležitých bodů čerpadla je připojení se sacím potrubím (zvláště 
v případě, kdy čerpadlo pracuje jako samonasávací čerpadlo), Každá, i ta nejmenší netěsnost 
drasticky omezí sací schopnost čerpadla. Při připojování sacího potrubí je třeba dodržovat následující 
pokyny: 
 Pro optimalizování pracovních podmínek zařízení je třeba používat hadice a výztuží, jinak podtlak 

může hadicí, smrštit. Pro dosažení nejvyšší nasávací schopnosti musí být vnitřní průměr hadice 
stejný jako průměr sací přípojky. 

 Pro zamezení sací schopnosti je třeba zajistit úplnou těsnost spoje “hadice – čerpadlo”. 
 Doporučujeme používat co nejkratší sací potrubí. Používání delšího sacího potrubí hrozí vznikem 

vzduchových bublin. 
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2.4.3. Připojení výtlačného potrubí 

 K tomuto připojení doporučujeme jen jednoduchý typ připojení pro nucený průtok. Je 
třeba použít hadici nebo jiné elastické potrubí o délce minimálně 1 metr a umístit je mezi 
výtlačným potrubím a potrubím s výztuží. Hadice musí být alespoň jedenkrát upnutá na 
potrubí. Všechny instalační prvky (hadice, potrubí a uzávěry), které se nacházejí ve výtlačné 

části zařízení, musí mít minimálně třídu PN10. 

 

2.5. Připojení napájecího vzduchu 

2.5.1. Systém přípravy vzduchu 

 Vzduchové řízení, které je hnacím prvkem čerpadla, má takovou konstrukci, že spolupracuje se 
suchým vzduchem, to znamená, že pracuje bez nutnosti lubrikace napájecího vzduchu. Vlhkost, 
kterou napájecí vzduch obsahuje, limitující. Příliš vysoký obsah vlhkosti může mít za následek 
zamrznutí tlumiče a snížení výkonnosti. Naopak příliš suchý vzduch (laboratorní podmínky) může mít 
za následek omezení funkčnosti vzduchového řízení. V takovém případě lze připojit dávkování 
vlhkosti k napájecímu vzduchu. Maximální tlak napájecího vzduchu je 8 barů. Je potřeba preventivně 
používat filtraci vzduchu o parametrech 5 mikronů i jemnější. Znečištění napájecího vzduchu může 
případné způsobit poruchu čerpadla. 
 Pro zlepšení činnosti čerpadla doporučujeme používání systému přípravy vzduchu spojeného 
v místě přívodu vzduchu d čerpadla. Takový systém by měl obsahovat následující prvky: 
 

1. Regulátor tlaku vzduchu 
2. Manometr pro kontrolu aktuálního tlaku 
3. Filtr 
4. Jehlový ventil pro regulaci intenzity průtoku vzduchu 

 
Prvky od 1. až k 3. patří k standardnímu systému přípravy vzduchu, který je v nabídce společnosti 
Tapflo. Položka číslo 4 je dodávaná na zvláštní požadavek zákazníka. 
 
Napájecí vzduch musí odpovídat třídě čistoty stlačeného vzduchu: 
 

 Znečištění mechanickými nečistotami  3 

 Třída vlhkosti     4 

 Třída celkového zaolejování   3 
Dle normy PN-ISO8573 
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2.6. Příklad způsobu instalace 

 

 
1. Uzavírací ventil 
2. Filtr a regulátor tlaku 
3. Elastická hadice 
4. Jehlový uzávěr 
5. Elastické potrubí 
6. Uzavírací ventil sacího modulu 
7. Uzavírací ventil tlakového modulu 
8. Spirálově svinuté elastické potrubí 

9. Průtokoměr 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Umístění 

 
Konstrukce membránových čerpadel Tapflo umožňuje jejich jednoduchou instalaci. Flexibilitu 
čerpadla umožňují sací a výtlačné porty, které jsou otočné s bezstupňovou regulací v rozmezí více 
než 180°.         
 
 
 
Zaplavené 
            
Potrubní systém je navržen s pozitivním nátokem. Je to 
ideální způsob instalace v případě, že chceme úplně 
vyprázdnit nádrž nebo v případě přečerpávání tekutiny o 
vysoké viskozitě. 
 

Nesmí být překročen tlak 0,7 Bar. Vyšší tlak může 
způsobit předčasné zničení membrán a nepravidelný 
chod čerpadla. 
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Samonasávací 
            
Čerpadla Tapflo mají možnost vytvářet vysoký podtlaku. Je 
možno evakuovat sací potrubí aniž by došlo k poškození 
čerpadla. Výtlačná výška do prázdného potrubí je až 5 metrů, u 
ponořeného potrubí je výtlačná výška až 8 metrů. Sací 
schopnost závisí na velikosti čerpadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponorná 
            
Všechna membránová čerpadla Tapflo mohou pracovat úplně 
ponořená. Je potřeba se před spuštěným ujistit o 
kompatibilitě chemických parametrů čerpadla a čerpaného 
média a zkontrolovat, zda výstup vzduchu čerpadla je nad 
hladinou tekutiny. 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry přípojky pro výstup vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velikost čerpadla Velikost výstupu vzduch 

T25 a T70 1/2 “ BSP 

T120 – hliník a litina 1/2 “ BSP 

T120 – nerez. ocel 1 “ BSP 

T220, T420, T820 1 “ BSP 
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3. PROVOZ 

3.1. Bezpečnost 

Instalace čerpadla musí být shodně s místními a státními bezpečnostními předpisy. 
 

Čerpadlo je konstruováno pro jednotlivé aplikace. Čerpadlo nesmí být použito v jiných 
aplikacích, než pro které bylo navrženo a zakoupeno, bez konzultace se společností Tapflo.  
 
3.1.1. Zabezpečení 

Pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení při provozu čerpadla a v přímé blízkosti čerpadel 
Tapflo, je nutno nosit ochranný oděv a ochranné brýle.  
 
3.1.2. Prostředí s nebezpečím výbuchu 

Čerpadla ve standardním kovovém provedení se nemohou používat v zóně s hrozbou výbuchu. 
V průběhu práce čerpadla se může kumulovat elektrický náboj, co může v důsledku vézt 
k výbuchu a havárii. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu se používá speciální provedení čerpadel. 
Více informací na toto téma můžete získat kontaktováním společnosti Tapflo s.r.o. 
Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy adekvátně k místu instalace a provozu čerpadel. 
 

Důležité upozornění k čerpadlům z nerezové oceli AlSl316: 
Tyto čerpadla jsou konstruována s centrálním blokem v provedení PP. Pokud máte v úmysl  použít 
čerpadlo v prostředí s nebezpečím výbuchu, centrální blok musí být z vodivého materiálu.Toto je 
nutno konzultovat se společností Tapflo. 
 

3.1.3. Tlak vzduchu 

Maximální tlak vzduchu pro čerpadla Tapflo je 8 Barů. Vyšší než uvedený tlak vzduchu může mít 
za následek zničení a může být ohrožením pro personál obsluhy. V případě, že budete chtít 
použít vyšší než výše uvedený tlak vzduchu, zkontaktujte se s výrobcem.  
 

3.1.4. Hlučnost 

Testování čerpadel Tapflo dokazuje, že jejich hlučnost nepřesahuje 80 dB (A). Pouze v určitých 
případech (např. přečerpání tekutiny na malou výšku při vysokém tlaku vzduchu) hlučnost může být 
na úrovni nepříjemné až škodlivé pro osoby, které jsou poblíž zařízení. 
Tomuto ohrožení můžeme zabránit tímto způsobem: 
 
 používání vhodných ochranných prostředků (ochrana sluchu) 

 snížení tlaku vzduchu, nebo/a zvětšení hladiny tlaku 

 odvádění vzduchu, který ústí z čerpadla pomocí hadice připojené v místě montáže tlumiče 

zvuku. Rozměry přípoje výstupu vzduchu naleznete v kapitole 6. 

 používání koulí z elastomeru (EPDM, NBR nebo z polyurethanu), místo koulí PTFE, 

keramických nebo z ocele po dřívějším zkontrolování shody materiálu, ze kterého jsou koule 

vybrané, s přečerpávaným médiem. 

 

3.1.5. Nebezpečné teploty 

Zvýšená teplota může mít za následek zničení čerpadla nebo/a potrubí. Taktéž může být nebezpečná 
pro personál, který je poblíž čerpadla/potrubí. Je třeba předcházet prudkým změnám teploty a 
nedopustit k přesáhnutí maximální pracovní teploty stanovené pro určitý druh čerpadla. 
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Doporučujeme seznámit se také s maximální pracovní teplotou stanovenou na základě testů s vodou 
v kapitole 6.    

 

3.2. Před uvedením čerpadla do provozu 

 Je nutné se ujistit, zda čerpadlo bylo instalováno dle doporučení pro instalaci v kapitole 2. 
  Není nutné naplnit čerpadlo vodou před uvedením do provozu 
 V případě první instalace čerpadla nebo opětovné instalace se doporučuje zkušební provoz “ 

na vodě”, pro zkontrolování, že čerpadlo pracuje správně a nejsou žádné netěsnosti. 

  
3.3. Uvedení do provozu a práce 

 Otevřete výtlačný ventil 
 
 POZOR!  

S přihlédnutím k sací kapacitě, kdy se vzduch ještě nachází v sacím potrubí, doporučujeme 
uvedení čerpadla do provozu s použitím, ze začátku, nízkého tlaku/průtoku. Není nutné, aby 
čerpadlo bylo zalito přečerpávaným medium před uvedením do provozu. 

 

 Jestliže už čerpadlo bude naplněno médiem, tlak vzduchu/průtok se může zvyšovat pro 
zvětšení zvedací výšky čerpadla. 

 
 Výkonnost čerpadla se může seřizovat pomocí regulace nepájecího vzduchu jehlovým 

ventilem a regulátorem tlaku. Výkonnost se může taky seřizovat pomocí obyčejného ventilu 
zabudovaného v tlačném modulu čerpadla. 

 

 POZOR!  
Po uplynutí 1-2 týdnů práce se doporučuje dotažení matic (37) dle návodu k montáži. 

 
3.3.1. Práce “na sucho” 

Membránová čerpadla Tapflo mohou pracovat bez média, tzv. “na sucho” bez žádných nepříznivých 

následků ne technický stav zařízení.   

3.3.2. Optimalizace běhu čerpadla 

Neustálá práce čerpadla na maximálních provozních parametrech (maximální tlak vzduchu a 

průtoku) může mít za následek předčasné opotřebení zařízení. Základním předpokladem pro 

správnou práci čerpadla je uvádění do provozu při poloviční přípustnosti výkonnosti. Například 

čerpadlo T120 by mělo pracovat v nepřetržitém provozu s maximální výkonností 60 litrů za minutu.   

3.4. Zastavení čerpadla 

K zastavení běhu čerpadla může dojít následujícím způsobem: 

1) Uzavřením výtlačného ventilu. Tlak ze systému automaticky čerpadlo zastaví.  Čerpadlo se tímto 

nepoškodí. Zařízení se opět rozběhne po následném otevření ventilu.   
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4. ÚDRŽBA 

4.1. Když je čerpadlo nové 

Pokud je čerpadlo nové nebo po servisní zásahu je důležité po několika dnech zkontrolovat 

dokonalost těsnění a upevnění matic (poz.37). Ujistěte se o správném zvolení správného 

utahovacího momentu – viz. tabulka 6.5      

4.1.1. Test výkonnosti 

V případě nové instalace zařízení je potřeba provést zkušební spuštění čerpadla. Je třeba změřit 

výkonnost pro určitý tlak/průtok vzduchu. Tyto informace budou potřebné pro určení stupně 

opotřebení prvků čerpadla v průběhu dalšího měření výkonnosti a pozorování změn výsledků. 

Umožňuje to určení uživatelem termínu údržby čerpadla a výběr náhradních dílů, které by měly 

nakoupit a uskladnit.     

4.2. Běžné kontroly 

Pro včasné zjištění problémů a závad čerpadla se doporučuje provádění pravidelných kontrol a 

prohlídek. Změna zvuku pracujícího čerpadla může znamenat opotřebení součástí čerpadla (viz 

níže “zjišťování poškození”). Běžné kontroly umožňují rovněž odhalení úniku média z čerpadla a 

změny ve výkonu práce. Tyto běžné kontroly se musí vykonávat pravidelně.     

4.3. Kompletní kontrola 

Časové intervaly mezi jednotlivými kontrolami se musí přizpůsobit pracovním podmínkám 

čerpadla. Charakteristika média, pracovní teplota, konstrukční materiály, ze kterých je čerpadlo 

vyrobeno, a pracovní intervaly během pracovní doby určují frekvenci úplných prohlídek zařízení. 

V případě zjištění problému nebo v případě, kdy celková prohlídka je žádoucí, doporučujeme přečíst 

další část to kapitoly “zjišťování poškození” a “demontáž čerpadla”. V případě, že budete mít 

jakékoliv pochybnosti, obraťte se na naši firmu. 

Součásti a díly, které se rychle opotřebovávají by měly být na skladě. Přečtěte si naše doporučení na 

stránce …     
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4.4. Zjišťování poškození/poruch 

Problém Příčina 

Čerpadlo nepracuje  Příliš nízký tlak vzduchu 
Zablokování přístupu vzduchu 
Zablokování tlumiče vzduchu 
Poškození rozdělovače vzduchu 
Nečistoty v komoře boční části čerpadla 
Prasknutí membrány  

Slabé nasávání  Připojení sacího zařízení není těsné  
Zablokování sacího potrubí 
Zablokování tlumiče zvuku 
Zablokování koule ventilu 
Poškození koule ventilu 

Nerovnoměrný provoz Zablokování koule ventilu 
Poškození těsnění v rozdělovači vzduchu nebo v centrálním modulu  
Prasknutí membrány 

Nízký tlak/průtok Pokles tlaku napájecího vzduchu 
Zablokování sacího hrdla nebo hrdla pro připojení vzduchu 
Zablokování tlumiče vzduchu 
Poškození rozdělovače vzduchu  
Opotřebení nebo zničení koule ventilu 
Dopravované médium obsahuje vzduch 
Prasknutí  membrány 

Médium uniká z čerpadla Nedostatečné dotažení šroubů na boční stěně čerpadla 

Únik média tlumičem čerpadla Prasknutí čerpadla 

 

4.5. Demontáž čerpadla 

Čísla, která jsou v závorkách – viz čísla součástek na schématech náhradních dílů a na seznamu 

náhradních dílů vyjmenovaných v kapitole 5.1. 

4.5.1. Před demontáží  

Před demontáží musí být vyprázdněno, očištěno a vnitřek čerpadla neutralizován. Musí být 

odpojen přívod vzduchu a následně sací a výtlačné přípoje.  

4.5.2. Hlavní části 

1. Odšroubování matice (37) po jedné straně čerpadla. Umístit čerpadlo na stabilním podkladu (např. 

na montážním stole) na straně, na které jsou ještě připevněné matice (čerpadlo se musí opírat na 

maticích). 

2. Otočte a vyjměte sací a výtlačné připojení (13).  

3. Opatrně odstranit volný bok (11). Nyní je uvolněný z centrálního boku (12). 

4. Vyjměte koule ventilu (23), vyšroubujte ocelový stoper (22) z těla čerpadla – a koule ventilu jsou 

volné.   
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4.5.3. Centrální blok 

1. Vyšroubujte jednu z membrán (15) zatímco druhou tlačíte oproti centrálnímu bloku, poté 

vytáhněte druhou membránu spolu s hřídelí. 

2. Odeberte pojistné kroužky (27), které drží rozdělovač vzduchu (61) a vytlačte jej pomocí dřevěné 

rokujeti kladiva nebo lisu. Přitom je třeba postupovat opatrně a dbát to, abychom nepoškodili 

okraje těsnění membrán nebo rozdělovač vzduchu.    

T70, T120, T220 a T420: 

3. Jestli těsnění osy rozdělovače (36) se zdají být opotřebené (např. vnitřní únik v rozdělovač), je třeba 

je jemně odstranit s použitím ostrého nářadí, spolu s těsnícími kroužky, tzn. o-kroužky (47). 

V průběhu této operace, sedla a těsnění ventil jsou obvykle zničeny, takže se ujistěte, že máte 

nahrazované náhradní díly skladem. 

4.6. Kompletace čerpadla z hliníku a litiny 

Před kompletací zkontrolujte všechny části čerpadla. Je nezbytné vyměnit náhradní díly za nové. 

Vyjmenované náhradní díly nalezete v seznamu v kapitole 5.1.    

4.6.1. Centrální blok 

Montáž centrální bloku (12) je stejná jako jeho demontáž v opačném pořadí. 

1. Demontujte pojistné kroužky (27) na jedné straně. O-kroužky potřete lubrikantem a poté opatrně 

zatlačte na rozdělovač vzduchu (61) umístěném v těle čerpadla. U čerpadel větších rozměrů je 

nutné použít na vyjmutí rozdělovače vzduchu přístroj k rovnoměrnému vytlačení. Ujistěte se, že o-

kroužky zůstali na původním místě.    

2. Vyjměte pojistné kroužky (27) na druhé straně. 

3. Vložte membránu (15) spolu s hřídelí do centrálního bloku (12). 

4. Našroubujte druhou membránu (15) na spojovací hřídel (16) a upevněte, tak aby se otvory 

nepřekrývaly. Pokud se otvory zakrývají, je nutné k vyrovnání otvorů pootočením membrány zpět.   

4.6.2. Sací a výtlačné připojení 

Před zapojením čerpadla do provozu se ujistěte, že o-kroužky a další těsnění nejsou stará. 

4.6.3. Hlavní části 

Postup kompletace těla čerpadla je stejná jako jeho demontáž. 

1. Otočte sací a výtlačné připojení (13), tak aby vstup a výstup byl ve správném směru. 

2. Přiložte tělo čerpadla a nakonec utáhněte upevňovací šrouby (37). Utahovací moment naleznete 

v tabulce 6.5.     
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4.6.4. Test výkonnosti 

Doporučujeme vyzkoušet běh a těsnost čerpadla před zapojením do běžného provozu. Vyzkoušejte 

běh čerpadla bez proudění média, tzv. “na sucho”. 

4.7. Demontáž čerpadla z nerezové oceli 

Čísla uvedená v závorkách odkazují na čísla náhradních dílů kresby a tabulky uvedení v kapitole 

5.2 

4.7.1. Před demontáží 

Ujistěte se, že čerpadlo neosahuje médium. Důkladně otřete a neutralizujte celé čerpadlo. Odpojte 

přívod vzduchu a demontujte sací a výtlačné připojení.  

4.7.2. Hlavní součásti 

1.  Odšroubujte matice (37) na jedné straně čerpadla. 

2. Položte čerpadlo, stranou kde jsou stále matice, na pevný podklad, například na stůl. 

3. Opatrně odstraňte uvolněnou boční část čerpadla (11). 

4. Opatrně oddělte sací a výtlačné připojení (13). Nyní vidíte centrální blok upevněný k druhému 

boku čerpadla (11) čepy (14). 

5. Opatrně převraťte čerpadlo a čepy (14) vyšroubujte. Dávejte pozor, abyste zakončením čepů 

nepoškodili membránu (15).   

6. Abyste vyjmuli koule ventilu (23) musíte nejdříve odstranit stoper (22). Dávejte pozor, aby stoper 

nevyskočil a neztratil se nebo Vám neublížil. 

Hlavní komponenty čerpadla jsou tímto demontované. 

4.7.3. Centrální blok 

1. Vyšroubujte jednu z membrán (15) a zároveň tlačte v opačném směru na centrální blok (12), poté 

vyjměte druhou membránu spolu s hřídelí (16). 

2.  Demontujte pojistné kroužky (27), které drží rozdělovač vzduchu (61) a vytlačte jej pomocí 

dřevěné rokujeti kladiva nebo lisu. Přitom je třeba postupovat opatrně a dbát to, abychom 

nepoškodili okraje těsnění membrán nebo rozdělovač vzduchu. 

3.  Jestliže těsnění hřídele (36) se zdá být opotřebené (uniká vzduchu), je třeba je jemně odstranit 

s použitím ostrého nářadí. V průběhu této operace, sedla (36) a těsnění ventil (47) jsou obvykle 

zničeny, takže se ujistěte, že máte nahrazované náhradní díly skladem. 

4.8. Kompletace čerpadla z nerezové oceli 

Před kompletací zkontrolujte všechny části čerpadla. Je nezbytné vyměnit náhradní díly za nové. 

Vyjmenované náhradní díly nalezete v seznamu v kapitole 5.2   
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4.8.1. Centrální bok 

Montáž centrální bloku je stejná jako jeho demontáž v opačném pořadí. 

1. Demontujte pojistné kroužky (27) na jedné straně. O-kroužky potřete lubrikantem a poté opatrně 

zatlačte na rozdělovač vzduchu (61) umístěném v těle čerpadla. U čerpadel větších rozměrů je 

nutné použít na vyjmutí rozdělovače vzduchu přístroj k rovnoměrnému vytlačení. Ujistěte se, že 

o-kroužky zůstali na původním místě.    

2.  Vyjměte pojistné kroužky (27) na druhé straně. 

3.  Vložte membránu (15) spolu s hřídelí do centrálního bloku (12). 

4. Našroubujte druhou membránu (15) na spojovací hřídel (16) a upevněte, tak aby se otvory 

nepřekrývaly. Pokud se otvory zakrývají, je nutné k vyrovnání otvorů pootočením membrány 

zpět.   

4.8.2. Sací a výtlačné přípoje  

Před zapojením čerpadla do provozu se ujistěte, že těsnění a o-kroužky těsnění nejsou stará. 

4.8.3. Hlavní části 

Postup kompletace těla čerpadla je stejná jako jeho demontáž. 

1. Vložte koule ventilu (23) do sedel. Připojte stoper (22) a upevněte jej stlačením a vložením na 

příslušné místo dvojicí klešťů. 

2. Připojte boční část čerpadla (11) plochou stranou.  

3. Ujistěte se, že jsou pro každý čep je jedna matice (37). Matice by měly být kladeny pouze na 

jeden nebo dva závity. 

4. Vložte čepy skrz boční část čerpadla (11)  a opatřete je maticemi. 

5. Přiložte centrální blok na boční část čerpadla s čepy. Postupujte tak, aby jste při tomto postupu 

neponičili membránu. 

6. Umístěte sací a výtlačné připojení (13). Dávejte pozor, aby jste nepoškodili o-kroužky.   

7. Připojte druhou boční část čerpadla (11) a do otvorů vložte čepy. Tyto opatřete maticemi. 

Ujistěte se, že sací a výtlačné připojení (13) jsou ve správném směru. 

8. Čepy opatřete maticemi a utahováním spojte části čerpadla dohromady. Odpovídající utahovací 

moment naleznete v tabulce 6.5. 

Čerpadlo je nyní připraveno pro zapojení do provozu, jak je uvedeno v kapitole 1. a 2.  

4.8.4. Test výkonnosti 

Doporučujeme vyzkoušet běh a těsnost čerpadla před zapojením do běžného provozu. Vyzkoušejte 

běh čerpadla bez proudění média, tzv. “na sucho”. 
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5. NÁHRADNÍ DÍLY 

5.1. Náhradní díly čerpadla z hliníku a litiny 

5.1.1. TX25 (hliník nebo litina) 
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5.1.2. TX25 seznam náhradních dílů  

Poz. Popis Počet/čerpadlo Materiál Sada náhr. Dílů 
Set 1          Set 2 

11 Tělo čerpadla 2 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

12 Centrální blok 1 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

13 Vstup/Výstup 2 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

15 Membrány 2 EPDM, PTFE, NBR nebo FKM • • 

18 O-kroužek/těsnění 4 Klinger/NBR(standard), 
Klinger/EPDM, Klinger/FKM 

• • 

22 Stoper 4 AISI316  • 

23 Koule 4 EPDM, PTFE, NBR, FKM, 
AISI316, PU, Keramika 

• • 

25 Tlumič výfuku 1 PP • • 

27 Circlip 2 Phosphor bronze  • 

30 O-kroužek 6 NBR (standard), EPDM, FKM   
37 Šrouby 8 ocel   
61 Vzduchové řízení 1 Brass/NBR (standard), 

Brass/FKM, Brass/EPDM 
 • 

Možnosti připojení 

Dvojité připojení     
130 Dvojitý výstup/vstup 2 ALU, AISI316   
      
Sudové připojení     
63 Vstup 1 ALU nebo nerez. ocel   
64 Trubice 1 ALU nebo nerez. ocel   
65 Madlo 1 AISI316 (TXD25)   
66 Matice 4 AISI304   
67 Noha (podstavec) 4 NBR   
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5.1.3. TX70, TX120, TX220 a TX420 (hliník a litina) 
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5.1.4. TX70, TX120, TX220 a TX420 seznam náhradních dílů (hliník a litina) 

Poz. Popis Počet/čerpadlo Materiál Sada náhr. Dílů 
Set 1          Set 2 

11 Tělo čerpadla 2 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

12 Centrální blok 1 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

13 Vstup/Výstup 2 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

15 Membrány 2 EPDM, PTFE, NBR nebo FKM • • 

16 Hřídel 1 AISI316   

18 O-kroužek/těsnění 4 Klinger/NBR(standard), 
Klinger/EPDM, Klinger/FKM 

• • 

22 Stoper 4 AISI316  • 

23 Koule 4 EPDM, PTFE, NBR, FKM, 
AISI316, PU, Keramika 

• • 

25 Tlumič výfuku 1 PP • • 

27 Circlip 2 Phosphor bronze  • 

30 O-kroužek 6 NBR (standard), EPDM, FKM   
36 Těsnění centrálního bloku 4 PE  • 

37 Šrouby 12/16** ocel   
47 O-kroužek (k poz. 36) 4/8* NBR(standard), EPDM, FKM  • 

61 Vzduchové řízení 1 Brass/NBR (standard), 
Brass/FKM, Brass/EPDM 

 • 

Možnosti připojení 

Dvojité připojení     
130 Dvojitý výstup/vstup 2 ALU, AISI316   
      
Přírubové připojení     
70 Přírubová trubka 2 AISI316   
71 Příruba ANSI 2 AISI316   
73 Příruba DIN 2 AISI316   
     
Sudové připojení     
63 Vstup 1 ALU nebo nerez. ocel   
64 Trubice 1 ALU nebo nerez. ocel   
65 Madlo 1 AISI316 (TXD25)   
66 Matice 4 AISI304   
67 Noha (podstavec) 4 NBR   

* = TX120 pouze 
** = TX220 a TX420 
*** = TX70 pouze 
 
Další možnosti: 
Pro čerpadla TXL… si vyžádejte seznam náhradních dílů a rozkladný výkres. 
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5.1.5. TX820 (hliník) 
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5.1.6. TX820 seznam náhradních dílů 

 

Poz. Popis Počet/čerpadlo Materiál Sada náhr. Dílů 
Set 1          Set 2 

11 Tělo čerpadla 2 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

12 Centrální blok 1 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

13 Vstup/Výstup 2 ALU, litina, ALU s vrstvou 
PTFE 

  

15 Membrány 2 EPDM, PTFE, NBR nebo FKM • • 

16 Hřídel 1 AISI316   

18 O-kroužek/těsnění 4 Klinger/NBR(standard), 
Klinger/EPDM, Klinger/FKM 

• • 

22 Stoper 4 AISI316  • 

23 Koule 4 EPDM, PTFE, NBR, FKM, 
AISI316, PU, Keramika 

• • 

25 Tlumič výfuku 1 PP • • 

27 Circlip 2 Phosphor bronze  • 

30 O-kroužek 6 NBR (standard), EPDM, FKM   
36 Těsnění centrálního bloku 4 PE  • 

37 Šrouby 16 ocel   
38 Podložka 16 AISI304   

47 O-kroužek (k poz. 36) 4 NBR(standard), EPDM, FKM  • 

61 Vzduchové řízení 1 Brass/NBR (standard), 
Brass/FKM, Brass/EPDM 

 • 

Možnosti připojení 

Přírubové připojení     
70 Přírubová trubka 2 AISI316   
71 Příruba ANSI 2 AISI316   
73 Příruba DIN 2 AISI316   

 
Další možnosti: 
Pro čerpadla TXL… si vyžádejte seznam náhradních dílů a rozkladný výkres. 
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5.2. Náhradní díly čerpadla z nerezové ocele AISI 316 

5.2.1. T70 a T120  (nerezová ocel) 
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5.2.2. T70 a T120 seznam náhradních dílů (nerezová ocel) 

Poz. Popis Počet/čerpadlo Materiál Sada náhr. Dílů 
Set 1          Set 2 

11 Tělo čerpadla 2 AISI316   
12 Centrální blok 1 AISI316   
13 Vstup/Výstup 2 AISI316   
14 Pin šroub 6 AISI316   

15 Membrány 2 EPDM, PTFE, NBR nebo FKM*** • • 

16 Hřídel 1 AISI316   

18 O-kroužek/těsnění 4 FEP/silikon (standard), EPDM, 
FKM 

• • 

22 Stoper 4 AISI316  • 

23 Koule 4 EPDM, PTFE, NBR, FKM, 
AISI316, PU, Keramika 

• • 

25 Tlumič výfuku 1 PP • • 

27 Circlip 2 Phosphor bronze  • 

30 O-kroužek 6 NBR (standard), EPDM, FKM   
36 Těsnění centrálního 

bloku 
2 PE  • 

37 Šrouby 12 AISI304   
47 O-kroužek (k poz. 36) 2/4* NBR(standard), EPDM, FKM  • 

61 Vzduchové řízení 1 Body Brass (standard), AISI316 
nebo PET, o-kroužky NBR 
(standard), EPDM nebo FKM 

 • 

Možnosti připojení 

Fixace řídícího ventilu závitem     
122 Centrální blok 1 PP nebo vodivý PP   
271 2x fixační záslepka 

(pravá a levá) 
1 AISI316   

2711 Šrouby 8 AISI316   
      
Přírubové připojení     
70 Přírubová trubka 2 AISI316   
71 Příruba ANSI 2 AISI316   
72 Přírubová trubka 

(výstup/vstup – svařen) 
2 AISI316   

73 Příruba DIN 2 AISI316   
     
Sudové připojení     
63 Vstup 1 ALU nebo nerez. ocel   
64 Trubice 1 ALU nebo nerez. ocel   
65 Madlo 1 AISI316 (TXD25)   
66 Matice 4 AISI304   
67 Noha (podstavec) 4 NBR   

* = TX120 pouze 
** = Standardně u TX120 (ATEX) u sériových čísle 0907 a výše, volitelné u ostatních modelů 
 
Další možnosti: 
Pro čerpadla TL… a TB… si vyžádejte seznam náhradních dílů a rozkladný výkres. 
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5.2.3. T220 a T420 (nerezová ocel) 
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5.2.4. T220 a T420 seznam náhradních dílů (nerezová ocel) 

 
Poz. Popis Počet/čerpadlo Materiál Sada náhr. Dílů 

Set 1          Set 2 
11 Tělo čerpadla 2 AISI316   
123 Centrální blok 1 AISI316   
13 Vstup/Výstup 2 AISI316   
14 Pin šroub 8 AISI316   

15 Membrány 2 EPDM, PTFE, NBR nebo FKM*** • • 

16 Hřídel 1 AISI316   

18 O-kroužek/těsnění 4 FEP/silikon (standard), EPDM, 
FKM 

• • 

22 Stoper 4 AISI316  • 

23 Koule 4 EPDM, PTFE, NBR, FKM, 
AISI316, PU, Keramika 

• • 

25 Tlumič výfuku 1 PP • • 

27 Circlip 2 Phosphor bronze  • 

30 O-kroužek 6 NBR (standard), EPDM, FKM   
36 Těsnění centrálního 

bloku 
2 PE  • 

37 Šrouby 16 AISI304   
47 O-kroužek (k poz. 36) 2 NBR(standard), EPDM, FKM  • 

61-123 Vzduchové řízení 1 Body Brass (standard), AISI316 
nebo PET, o-kroužky NBR 
(standard), EPDM nebo FKM 

 • 

Možnosti připojení 

Fixace řídícího ventilu závitem     
122 Centrální blok 1 PP nebo vodivý PP   
271 2x fixační záslepka 

(pravá a levá) 
1 AISI316   

2711 Šrouby 8 AISI316   
61 Vzduchové řízení 1 Body Brass (standard), AISI316 

nebo PET, o-kroužky NBR 
(standard), EPDM nebo FKM 

 • 

      
Přírubové připojení     
70 Přírubová trubka (závit) 2 AISI316   
71 Příruba ANSI 2 AISI316   
72 Přírubová trubka 

(výstup/vstup – svařen) 
2 AISI316   

73 Příruba DIN 2 AISI316   

 
Další možnosti: 
Pro čerpadla TL… a TB… si vyžádejte seznam náhradních dílů a rozkladný výkres. 
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T XD
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70 A T T 

5.3. Pokyny pro uskladnění 

V průběhu běžné práce čerpadla se některé ze součástí čerpadla opotřebovávají. Pro zamezení nákladných a 

nucených prostojů doporučujeme uskladnění některých součástí a náhradních dílů. 

Podle toho, jak často pracuje určité zařízení a významu práce čerpadla v celém systému, doporučujeme 

uskladnění jednoho ze dvou níže popsaných kompletů náhradních dílů. 

5.4. Způsob objednávání náhradních dílů 

V případě objednávání náhradních dílu pro čerpadlo značky Tapflo, prosím uvádějte označení modelu čerpadla, 

který naleznete na štítku. Dodatečně uveďte číslo náhradního dílu (uvedené v seznamu náhradních dílů) a jejich 

počet. 

5.5. Kódování čerpadel 

Kód čerpadla slouží k jeho specifikaci, určení jeho maximální výkonnosti a druhu konstrukčních materiálů, ze 

kterých se vyrábí hlavní součásti zařízení. 

 

                       Tapflo čerpadlo            Max kapacita (l/min)  Materiál smáčené kov. části: 

 

 

 

 

 

              Speciální provedení: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = hliník 
C = litina 
S = nerez. ocel 
X = hliník s vrstvou PTFE 

A = volitelný materiál centrálního bloku 
B = Backup diaphragm pump 
D = Sudové čerpadlo 
F = Filterpress pump 
L = Draining pump 
M = volitelný typ připojení 
P = Powder pump 
S = volitelný materiál vzduch. řízení 
T = dvojité připojení (2x vstup/výstup) 
U= další speciální provedení 
X= ATEX, skupina II., kat. 2 

Materiál membrán: 
E = EPDM 
N = NBR (nitril kaučuk) 
T = PTFE 
V = FKM (T25 a T70 pouze) 

Materiál ventilových koulí: 
E = EPDM 
N = NBR (nitril kaučuk) 
T = PTFE 
S = AISI316 
P = PU (polyuretan) 
K = Keramika 
V= FKM 
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6. TECHNICKÁ DATA 

6.1. Výkonnostní křivky 

Výkonnostní křivky jsou získány měřením průtoku vody při teplotě 20°C. V závislosti na změně 

podmínek nebo typu média se tyto křivky mění. Níže uvedené průtokové charakteristiky znázorňují 

změnu v případě změny viskozity čerpaného média anebo velikosti sací síly. 

 

6.2. Křivky korigování výkonnosti 

       Pokles výkonnosti při snížení sací síly                                   Pokles výkonnosti v závislosti na zvýšení viskozity 
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6.3. Rozměry  
Rozměry v mm (pokud není označeno jinak) 
Rozměry v inch (pokud není uvedeno jinak)  
 
čerpadla T - hliník a litina  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
čerpadla T – nerezavějící ocel 
 
 
 
 
 
 
 

Sudová čerpadla TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čerpadlo s twin portami TT 
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6.4. Technické parametry 

Data  

 25 70 120 220 420 820 

*Max. kapacita (l/min) 26 78 158 330 570 820 

**Objem za jeden pracovní cyklus 
(ml) 

70 87,5 420 933 2300 5125 

Max. tlak na výstupu (bar) 8 

Max. tlak vzduchu (bar) 8 

Max. nasávání na sucho (m) 1,5 3 4 4 4 4 

Max. nasávání na mokro (m) 8 

Max. velikost pevných částí 
v médiu (Ø mm) 

3 4 6 10 15 13 

Max. pracovní teplota u 
EPDM/NBR (°C) 

80 

Max. pracovní teplota u EPDM 
(°C) 

110 

Min. pracovní teplota -20 

 

Váha  

Standardní čerpadlo z hliníku (kg) 2 5 8 19 34 97 

Standardní čerpadlo z litiny (kg) 7 10 17 44 80 - 

Standardní čerpadlo z AISI316 (kg) - 7 16 38 68 - 

Sudové čerpadlo TD z hliníku (kg) 3 7 10 - - - 

Sudové čerpadlo TD z AISI316 (kg) - 9 - - - - 
*Doporučujeme používat čerpadla s poloviční maximální průtokem, např. doporučený průtok pro T120 je 60 l/min (15.9 US 
qpm.) 
**Uvedená hodnota je pro čerpadlo s EPDM membránami. Čerpadlo s PTFE membránami má hodnoty o cca15% nižší.  
 
 
 

6.5. Utahovací moment 

Doporučujeme níže uvedené utahovací momenty: 

Velikost čerpadla Čerpadla z hliníku a litiny 
Utahovací moment (Nm) 

Čerpadla z nerez. oceli 
Utahovací moment (Nm) 

T25 8 - 
T70 12 8 

T120 17 16 
T220 18 20 
T420 20 23 
T820 30 - 
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7. OPRAVA A ZÁRUKA 

7.1. Vracení součástí čerpadla 

V případě navracení součástí čerpadla Tapflo, postupujte dle níže uvedených doporučení: 

 konzultujte se společností Tapflo a dohodněte dodávku součástí 

 ujistěte se, že čerpadlo je dokonale vyprázdněno. Očistěte a neutralizujte prvek (součást) 

nebo celé čerpadlo. 

 Odesílané součásti pečlivě zabalte a zajistěte před veškerým možným poškozením během 

dopravy. 

Jestli nebudete dodržovat výše popsaný postup, nebudeme odebírat vrácené zboží! 

7.2. Záruka 

Společnost Tapflo poskytuje záruku na své výrobky. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní 

vady, které vzniknou v prvním roce standardní extrapolace čerpadla. Součásti, které mají být 

opravovány nebo vyměňovány na základě záruky, se musí dříve odeslat do společnosti Tapflo (pečlivě 

dodržujte předepsaný postup “Vrácení součástí“). Součásti je možné vracet pouze na základě 

písemného potvrzení Tapflo. Tato záruka se netýká výrobků Tapflo, které se používaly v rozporu a 

jejich původním určením. 

*I v případě dodržování standardních pracovních podmínek membránových čerpadel se některé 

součásti zařízení mohou opotřebovat dříve, než po jednom roce extrapolace. K takovým součástem 

patří: membrány, ventilové koule, o-kroužky, těsnění, atp. Tato záruka se netýká těchto součástí, 

které mají kratší životnost.  
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REKLAMAČNÍ PROTOKOL 

Zákazník: 

Společnost:                                                                                                                                          

Telefon:                                                          Fax: 

Adresa: 

Kontaktní osoba: 

Telefon:                                                          Email: 

Datum doručení:                                          Datum instalace čerpadla: 

Model čerpadla:                                           Sériové číslo: 

Popis závady: 

 

 

 

Instalace čerpadla: 

Medium: 

Teplota (°C):                                                          Viskozita (cPs):                         

Specifická hmotnost (kg/m3):                            pH: 

Obsah pevných částic:                                    %, o maximální velikosti (mm):    

Průtok (l/min):                                zatížení:                           počet spuštění/den: 

Výtlačná výška (m, H2O):                                    Sací výška (m): 

Tlak vzduchu (bar):                                              

Kvalita napájecího vzduchu (filtr, počet mikronů, lubrikace): 

Jiné: 

Místo a náčrtek instalace: 
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POZNÁMKY: 
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Kontaktní údaje: 

Tapflo s.r.o. 

Kulkova 8 

615 00 Brno - Židenice 

Česká republika 

IČO: 287 76 984, DIČ:CZ28776984 

Tel: +420 513 033 920, Fax: +420 513 033 921, E-mail: tapflo@tapflopump.cz 

 www.tapflopump.cz, www.tapflopump.sk 

 

Západ ČR - regionální kancelář Praha: Michal Ryšánek 
      E-mail:  zapad@tapflopump.cz 
      GSM:     +420 734 449 382 

 Fax:       +420 513 033 921 
 
Východ  ČR - regionální kancelář Krnov: Pavel Smítal 
     E-mail:  vychod@tapflopump.cz 
     GSM:     +420 734 449 383 

Fax:       +420 513 033 921 
 

Západ SK  - regionální kancelář Hlohovec : Bc. Marián Poláčik 
     E-mail:  zapad@tapflopump.sk 
     GSM:    +421 911 883 137               ;
     Fax:       +420 513 033 921 
 
Východ SK  - regionální kancelář Humenné : Peter Uhrin  
     E-mail:  vychod@tapflopump.sk 
     GSM:    +421 911 137 883 
     Fax:       +420 513 033 921 
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