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EC VYHLÁSENIE O ZHODE 01/EC/TE/2019 
 

 

Séria: TE(...)50...; TE(...)100...; TE(...)200...; TE(...)70...; TE(...)120...; TE(...)220...; TE(...)80...; 

TE(...)125...; TE(...)225...; 

 

Výrobné čísla: 

2018 - …  (od 1801-…) 

 

Vyrobené: 

Tapflo AB 

Filaregatan 4 

442 34 Kungälv, Sweden 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobca.  

 

Predmet vyhlásenia: ELEKTRICKY POHÁŇANÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ 

 

Vyššie popísaný predmet tohoto vyhlásenia je v súlade s príslušnou harmonizovanou legislatívou 

Únie:  

➢ Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 č. 2006/42/EC O strojovom zariadení, 

ktorá upravuje smernicu č. 95/16/EC; 

➢ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EU z 26. februára 2014 O harmonizácii právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility. Text s významom pre 

EHP. 

➢ Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU O harmonizácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na použitie v určitých medziach 

napätia. Text s významom pre EHP.  

 

 

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 

Tapflo AB, 30.01.2019 r. 
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Séria: 

TXE(...)50...; TXE(...)100...; TXE(...)200...; TXE(...)70...; TXE(...)120...; TXE(...)220...; 

TXE(...)80...; TXE(...)125...; TXE(...)225...; 

 

Výrobné čísla: 

2020 - …  (od 2004-…) 
 

 

Materiály čerpadla: 

Vodivé PE, Vodivé PTFE, Vodivé PP, Hliník, Hliník pokrytý PTFE, Liatina, Nerezová oceľ AISI 

316/316L, AISI 904L, Hastelloy C 

 

Vyrobené: 

Tapflo AB 

Filaregatan 4 

442 34 Kungälv, Sweden 
 

 

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobca. 
 

 

Predmet vyhlásenia: VODIVÁ HLAVA ELEKTRO-MECHANICKÉHO MEMBRÁNOVÉHO 

ČERPADLA 
 

 

Certifikát EÚ preskúšania typu vykonala spoločnosť J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (Notifikovaná 

osoba č. 2057) a na základe toho bol vydané certifikát č.: JSHP 20 ATEX 0025X. 
 

Predmet vyššie opísaného vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi 

predpismi Únie: 

➢ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EU z 26. februára 2014 o zariadení alebo 

ochrannom systéme určenom na použitie v prostredí s nebezpečenstvom.  

➢ EN ISO 80079-36:2016-07 

➢ EN ISO 80079-37:2016-07 

a je určený na prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu podľa:  

           II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 

           II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 
 

 

 

 

 
  

Podpísané v méně spoločnosti Tapflo AB 

 
Håkan Ekstrand 

Výkonný riaditeľ 
 

Tapflo AB, 01.04.2020r 
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0. VŠEOBECNE 

 

0.1. Úvod  

 Séria elektromechanicky ovládaných membránových čerpadiel Tapflo je séria čerpadiel pre 

priemyselné a hygienické aplikácie. Čerpadlá sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné, 

jednoduché a ľahko sa používali a udržiavali. Čerpadlá sú vhodné pre takmer všetky rôzne 

chemikálie, ktoré sa dnes v priemysle používajú.  

Čerpadlá sú poháňané elektromotorom, ktorý je spojený s hriadeľom membrány. Na 

zníženie otáčok motora sa používa prevodovka. Ta zaisťuje plynulú prevádzku takmer bez 

pulzácií.  

Pri správnej údržbe poskytujú čerpadlá Tapflo účinnú a bezproblémovú prevádzku. Tento 

návod na obsluhu oboznámi obsluhu s podrobnými informáciami o inštalácii, prevádzke 

a údržbe čerpadla.   

Pri inštalácii, prevádzke a údržbe čerpacej jednotky je nutné striktne dodržiavať návod na 

obsluhu IOM. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo ohrozeniu života.  

V prípade, že niektorý z pokynov v tomto návode nie je jasný alebo v ňom chýbajú niektoré 

informácie, obráťte sa pred manipuláciou s čerpadlom na spoločnosť Tapflo.    

 

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 ohrození života či strate končatiny. V týchto 

situáciách dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšou opatrnosťou. 

Informujte o všetkých bezpečnostných pokynoch aj ostatných užívateľov. Okrem 

pokynov uvedených v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať aj 

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 za účelom zaistenia 

správneho pracovného postupu a pre zamedzenie poškodenia alebo zničenia 

kompletného zariadenia alebo jeho čiastkových zostáv.   

 

Tento symbol znázorňuje možnosť nebezpečenstva spôsobeného 

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 tohoto návodu. V prípade, že sú niektoré pokyny v tomto návode nejasné 
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alebo nejaké informácie chýbajú, kontaktujte spoločnosť Tapflo pred akoukoľvek 

manipuláciou s čerpadlom.   

  

0.4. Súvisiace príručky 

 ➢ IOM Manuál – PE a PTFE membránové čerpadlá  

➢ IOM Manuál – Kovová séria membránových čerpadiel 

➢ IOM Manuál – Sanitárna séria  

 

0.5. Typový štítok 

 Typový štítok je vyrobený v nižšie uvedenom prevedení. Je vyrobený z nerezovej ocele AISI 

304 a umiestnený na stredovom bloku čerpadla (viď strana 1). Rozmery na-ATEXového 

typového štítku sú 38x48 mm a ATEXového 38x78 mm. 
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1. INŠTALÁCIA 
 

1.1. Pracovný princíp 

 

Elektricky poháňané membránové čerpadlá Tapflo sú poháňané motorom s prevodovkou. Pri 

tomto type čerpadla je potrebné zmeniť pohyb rotačný na posuvný. To je dosiahnuté 

excentrickým hriadeľom s vačkou. Rotačný pohyb hriadeľa (červená časť) je zmenený na 

posuvný pohyb membránového hriadeľa (žltá časť). 

 

 

➢ Pre animáciu kliknite na obrázok 

 

Cyklus sania:  
➢ Sanie (komora 1) 

Keď je jedna z membrán ťahaná smerom od komory, tak dochádza k saciemu efektu 

(pravá strana). 

➢ Výtlak (komora 2)  

Súčasne druhá membrána tlačí na kvapalinu v druhej komore (ľavá strana) a posúva ju 

smerom k výtlaku čerpadla.   

 

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 diely okamžite ohláste dopravnej 

spoločnosti a nám.   

 

 

http://www.tapflo.com/en/images/Product/Mechanism.gif
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1.3. Zdvíhanie a preprava 

 

 

Pred manipuláciou s čerpadlom overte jeho hmotnosť (viď 5.3. Technické údaje). Spôsob 

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

tučnú prepravu, je nutné čerpadlo zdvíhať pomocou závesov a vhodného zdvíhacieho 

zariadenia, napr. žeriava alebo vysokozdvižného vozíka.   

Čerpadlo je vybavené skrutkami s okom na utlačenie prepravy.   

 

 

Nikdy nezdvíhajte čerpadlo pod tlakom.  

Uistite sa, že pri zdvíhaní čerpadla sa pod ním nikto nenachádza.  

Nikdy neskúšajte zdvíhať čerpadlo za rozvody alebo hadice pripojené k čerpadlu.  

 

1.4. Skladovanie 

 

 

Pokiaľ má byť zariadenie uskladnené, umiestnite ho na čisté miesto. Čerpadlo by malo byť 

uskladnené pri okolitej teplote od 15 °C do 25 °C a relatívnej vlhkosti pod 65 %. Nemalo by byť 

vystavené žiadnemu zdroju tepla, ako sú napr. radiátor, slnko atď. Vystavenie teplu môže 

negatívne ovplyvniť tesnosť čerpadla. Neodstraňujte z čerpadla ochranné kryty.  

Pri skladovaní otočte ručne hriadeľom aspoň dvakrát za mesiac. Jednotka čerpadlo-motor by 

mala byť skladovaná vo vnútri v suchu, bez vibrácií a prachu.   

 

1.5. Základy 

 Jednotka čerpadlo-motor musí byť pripevnená a 

stáť na dostatočnej tuhej konštrukcii, ktorá 

unesie celý obvod, na ktorom jednotka stojí. 

Najuspokojivejší je základ na pevnom dne. 

Akonáhle je čerpadlo na svojom mieste, upravte 

úroveň pomocou kovových podložiek medzi 

nožičkami a povrchom, na ktorom stojí. 

Skontrolujte, či nohy jednotky motora čerpadla 

dobre stoja na každej z nich. Povrch, na ktorom 

základ stojí musí byť rovný a vodorovný. Ak je 

jednotka namontovaná na oceľovej konštrukcii, uistite sa, že je podopretá tak, aby sa nohy 
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neskrútili. V každom prípade je vhodné namontovať medzi čerpadlo a murivo nejaké 

antivibračné gumene diely.   

1.6. Prostredie 

 ➢ V blízkosti čerpadla by mal byť dostatok miesta na prevádzku, údržbu a opravy.   

➢ Priestor, v ktorom je čerpadlo prevádzkované, musí byť dostatočne vetraný. Nadmerná 

teplota, vlhkosť alebo nečistoty môžu ovplyvniť prevádzku čerpadla.   

➢ Za chladiacim ventilátorom motora musí byť dostatok miesta, aby mohlo horúci vzduch 

unikať z motora.  

1.7. Sacie a výtlačné potrubie 

 Čerpadlo je všeobecne súčasťou potrubného systému, ktorý môže zahŕňať množstvo súčastí, 

ako sú ventily, armatúry, filtre, dilatačné škáry, nástroje atď. Spôsob usporiadania potrubia 

a umiestnenie súčastí má veľký vplyv na prevádzku a životnosť čerpadla. Čerpadlá nemožno 

použiť ako podperu pre komponenty k nemu pripojené.   

Prúd kvapaliny z čerpadla musí byť čo najrovnomernejší. Je vhodné vyvarovať sa akýchkoľvek 

tesných ohybov alebo drastických redukcií priemerov, ktoré môžu spôsobiť odpor prúdenia 

v inštalácii. V prípade redukcie priemeru je vhodné použiť vhodné kónické redukcie (prípadne 

excentrické na strane sania) a sústredené na výtlačnej strane pri zmenách priemeru 

a v minimálnej vzdialenosti 5 priemerov od pripojenia čerpadla.   

 

1.7.1. Rotačné pripojenie (len priemyselné čerpadlá) 
 Sacie a výtlačné prípojky je možné otočiť o 180 °. To zjednodušuje montáž a inštaláciu čerpadla. 

Ak chcete otočiť spoje, zaskrutkujte do nich závitovú vsuvku pripojenie a otočte ho. Odporúča 

sa tiež uvoľniť horné matice, aby sa uľahčilo otáčanie.  

POZNÁMKA! Po tomto postupe nezabudnite znovu dotiahnuť matice krytu. 

 

1.7.2. Pripojenie sacieho potrubí  

 Pamätajte, že sacie potrubie / pripojenie je najkritickejším bodom, najmä ak čerpadlo nasáva. 

Len malý únik dramaticky zníži saciu schopnosť čerpadla. Pri pripojení sacieho potrubie sa 

odporúča nasledujúce:   

1) Pre uspokojivú prevádzku použite zosilnenú hadicu (sací výkon môže hadicu inak zmrštiť) 

alebo iné ohybné potrubie. Vnútorný priemer hadice by mal byť aspoň rovnaký ako na 

sacej prípojke (v spodnej časti čerpadla), aby bola zaistená čo najlepšia sacia schopnosť. 

Pokiaľ je priemer hadice menší, ovplyvní to výkon čerpadla alebo spôsobí jeho poruchu.   

2) Uistite sa, že spojenie medzi hadicou a čerpadlom je úplne tesné, inak sa zníži schopnosť 

sania.   

3) Vždy používajte čo najkratšie potrubie. Vyhnite sa vzduchovým vreckám, ktoré sa môžu 

objaviť v dlhom potrubí.   

 

1.7.3. Pripojenie výtlačného potrubia 

 Pre toto pripojenie sa odporúča iba jednoduché a prietokové pripojenie. Medzi vypúšťacou 

prípojkou a akýmkoľvek pevným potrubím použite hadicu alebo ohybné potrubie. Minimálne 

jeden meter). Hadicu zmotajte aspoň o jednu otáčku. Všetky súčasti (hadice, potrubia, ventily 

atď.) na výtlačnom potrubí musia byť konštruované pre minimálnu normu PN 10. 

POZNÁMKA! Nikdy neuzatvárajte uzatvárací ventil počas prevádzky čerpadla!  
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1.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

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

 

 Čerpadlá sú konštruované pre konkrétne aplikácie. Nepoužívajte čerpadlo pre iné 

aplikácie, než pre ktoré bolo predané bez toho, aby ste sa s nami poradili o jeho 

vhodnosti. 

Čerpadlá sú testované vodou. Pokiaľ môže čerpaná produkt reagovať s vodou, uistite sa, 

že je čerpadlo pred uvedením do prevádzky suché.   

 

1.8.1. Ochrana 

 V záujme zdravia a bezpečnosti je pri prevádzke a/alebo práci v blízkosti čerpadiel Tapflo 

nevyhnutné nosiť ochranný odev a ochranné okuliare.   

 

1.8.2. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu – ATEX 

 Štandardné čerpadlá rady PE a PTFE nesmú pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 

V čerpadla môže počas prevádzky vznikať statická elektrina, ktorá môže spôsobiť výbuch 

a zranenie. Pre takéto aplikácie sú k dispozícii špeciálne vodivé čerpadlá TXE, ktoré sú vybavené 

nevýbušným prevodovým motorom. Kovové čerpadlá potrebujú na prevádzku v prostredí 

s nebezpečenstvom výbuchu iba prevodový motor s certifikátom ATEX. Dodržujte nižšie 

uvedené pokyny a miestne/národné predpisy pre bezpečné používanie.    
 

Klasifikácia ATEX (smernice 2014/34/EU) hlavy čerpadla Tapflo TXE: 
 

II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 

II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 
 

Skupina zariadení:  II – všetky ostatné výbušné priestory, okrem baní;  

Skupina kategórie: 2 – vysoká úroveň ochrany (možno použiť v zóne); 

Prostredie:   G – plyn; 

   D – prach; 

Skupina výbušnosti: IIC – skupina plynov (napr. acetylén, vodík); 

 IIIC – skupina prachu (vodivý prach); 

Typ ochrany*:                h – kontrola zdrojov zapálenia; 

Trieda teploty**:  T4, T6 – v prípade poruchy je maximálna teplota povrchu, ktorý môže 

byť vystavený plynu T4 = 135 °C, T6 = 85 °C; 

Úroveň ochrany EPL:  Gb, Db – vysoká ochrana. 

 

 * Typ ochrany je h (c) – konštrukčná bezpečnosť vďaka konštrukčným opatreniam.  

 ** Teplotná trieda zariadenia závisí od teploty čerpaného média: 

Teplota 

média 

Teplota prostredia 

-20 °C≤Ta≤+40 °C 

Až do 40 °C T6 / T60 °C 

Až do 60 °C T6 / T74 °C 

Až do 80 °C T5 / T94 °C 

Až do 110 °C T4 / T125 °C 
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 Klasifikácia ATEX (smernica 2014/34/EU) jednotky čerpadla Tapflo TXE: 
 

II 2G IIC T4 
 

Skupina zariadení:  II – všetky ostatné výbušné priestory, okrem baní;  

Skupina kategórie: 2 – vysoká úroveň ochrany (možno použiť v zóne 1); 

Prostredie:   G – plyn; 

Skupina výbušnosti: IIC – skupina plynov (napr. acetylén, vodík); 

Trieda teploty:  T4 – v prípade poruchy je maximálna teplota povrchu, ktorý môže byť 

vystavený plynu T4 = 135 °C; 

 

 Uzemnenie čerpadla a ďalšieho zariadenia  

Pripojte vhodný uzemňovací vodič na uzemnenie z nerezovej ocele, ktoré sa nachádza vo vnútri 

jedného z telies čerpadla. Pripojte druhý koniec uzemňovacieho vodiča k uzemneniu a ďalej 

zaistíte správne uzemnenie / spojenie ďalších zariadení, ako sú napr. hadice, rúrky, zásobníky 

apod.   

 

 Chod čerpadiel ATEX nasucho 

Čerpadlá schválené podľa ATEX môžu pracovať nasucho bez zvýšenia rizika vytvorenia 

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

sa zvyšuje opotrebenie častí vo vnútri čerpadla.    

 

 Regulácia teploty stredového bloku 

V aplikáciách ATEX je nevyhnutné sledovať teplotu stredového bloku. V prípade poruchy môže 

teplota stúpnuť a čerpadlo musí byť okamžite zastavené.   

 

 Intervaly údržby prevodového motora 

Pri prevodových motoroch s klasifikáciu ATEX je nutné vykonať generálnu opravu na základe 

nižšie uvedených intervalov údržby:  

Veľkosť čerpadla Výkon motora Interval údržby 

TE50/70/80 
0,55 kW; 0,75 kW  40 000 hodín 

0,25 kW 14 500 hodín 

TE100/120/125 
1,5 kW; 1,1 kW 18 350 hodín 

0,55 kW 35 200 hodín 

TE200/220/225 3,0 kW; 2,2 kW; 1,1 kW 12 500 hodín 
 

  

1.8.3. Elektrická bezpečnosť 

 Nevykonávajte žiadnu údržbu alebo operácie na čerpadle za chodu alebo pred jeho odpojením 

od napájania. Zabráňte akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom 

(podrobnosti viď platné predpisy). Skontroluje, či elektrické špecifikácie uvedené na výrobnom 

štítku zodpovedajú napájaniu, ku ktorému bude čerpadlo pripojené.  

  

1.8.4. Chemické nebezpečenstvo 
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 Kedykoľvek má byť čerpalo použité na čerpanie inej kvapaliny, je nutné čerpadlo vopred 

vyčistiť, aby sa zabránilo prípadnej reakcii medzi oboma produktmi.  

 

1.8.5. Tlak vzduchu 

 Čerpadlo je vybavené systémom úpravy vzduchu namontovaným na bočnom kryte čerpadla. 

Membrána je vyvážená pomocou opornej dosky a na svoju prevádzku nevyžaduje stlačený 

vzduch.   

Ak je výtlačný tlak nižší ako 4 bary, čerpadlo môže pracovať bez vzduchovej podpory 

membrány. napriek tomu nad 2 bary na výtlaku odporúčame použiť vzduchovú podporu pre 

optimálnu životnosť membrány. Pod 2 bary odporúčame vzduchovú podporu nepoužívať.    

Tlak vzduchu na výstupe filtra – regulátora by mal byť nastavený na 1,5 ± 0,2 bar. Neprekračujte 

odporúčaný tlak vzduchu. 

 

Výtlačný tlak Záloha na strane 

vzduchu 

0–2 bar Neodporúčané 

2–4 bar Odporúčané 

 

Ako prevencia sa odporúča filtrácia vzduchu pomocou filtra o veľkosti 5 mikrónov alebo 

jemnejšieho. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa normy PN-ISO8573-1:2010 je trieda častíc 6, 

trieda vody 4 a trieda oleja 4. Nečistoty alebo olej vo vzduchu môžu byť za nešťastných 

okolností príčinou poruchy.    

POZOR! 

Ak sa používa vzduchová podpora, mala by sa používať iba počas prevádzky čerpadla. Keď 

čerpadlo nemá protitlak, mala by byť vzduchová inštalácia taktiež zbavená tlaku. Ak tak 

neurobíte, môže dôjsť k predčasnému zlyhaniu membrány.    

 

1.8.6. Hladina hluku 

 Pri skúškach neprekročila hladina hluku čerpadla Tapflo 80 dB(A). Za určitých okolností 

napríklad ak čerpadlo pracuje pri vysokých otáčkach, môže byť hluk nepríjemný alebo 

nebezpečný pre personál, ktorý sa dlhodobo zdržiava vo viditeľnosti čerpadla. Tomuto 

nebezpečenstvu sa dá predísť:   

➢ používaním vhodnej ochrany sluchu; 

➢ znížením rýchlosti čerpadla; 

➢ použitím elastomerových ventilových guličiek (EPDM, NBR alebo polyuretán) namiesto 

PTFE keramiky alebo nerezovej ocele za predpokladu, že elastomér je kompatibilný 

s čerpanou kvapalinou.   

 

 

1.8.7. Teplotné nebezpečenstvo 

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

nebezpečná pre osoby v blízkosti čerpadla/ potrubia. Vyhnite sa rýchlym zmenám teploty 

a neprekračujte maximálnu teplotu špecifikovanú pri objednaní čerpadla. Viď tiež 

všeobecné max. teploty vztiahnuté na vodu v kapitole 6 “DATA”. 
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➢ Keď je čerpadlo vystavené kolísaniu okolitej teploty alebo ak je veľký rozdiel medzi teplotou 

produktu a okolia, uťahovacie momenty puzdra by mali byť pravidelne kontrolované 

v rámci preventívnej údržby (prosíme, kontaktujte spoločnosť Tapflo pre návrhy intervalov). 

Limity okolitých teplôt sú od -20 ºC do +40 ºC. 

 

➢ Pokiaľ je čerpaný horúci produkt, čerpadlo by nemalo byť pri plnení dlhšiu dobu zastavené. 

Mohlo by to spôsobiť únik z čerpadla.   

 

➢ Pod 0 °C sa plastové materiály stávajú krehkými, čo môže spôsobiť zrýchlené opotrebenie 

dielov vyrobených z týchto materiálov. TO je nebezpečenstvo, s ktorým je treba počítať pri 

čerpaní takto chladných produktov. Aj v takom prípade, keď čerpadlo nie je v prevádzke, by 

z neho mala byť vypustená kvapalina.   

 

➢ Majte na pamäti, že viskozita produktu sa mení s teplotou. To je potrebné vziať do úvahy 

pri výbere čerpadla.    

 

➢ Kvapalina zostávajúca v pripojenom potrubí, rovnako ako v samotnom čerpadle sa môže 

vplyvom zamrznutia alebo tepla rozťahovať.   

➢ Niektoré časti čerpadla sa môžu počas prevádzky zahriať a spôsobiť popáleniny, preto pri 

manipulácii s čerpadlom používajte vhodnú ochranu.    

 

1.8.8. Rotujúce časti 

 Nemanipulujte s ochranou rotujúcich dielov, nedotýkajte s rotujúcich dielov a nepribližujte sa 

k nim, keď sú v pohybe.   

 

1.9. Príklad inštalácie 

 

 

 

1. Napájanie motora 

2. Posúvač – stlačený vzduch 

3. Ohybná hadica 

4. Systém úpravy vzduchu 

5. Ohybné potrubie 

6. Sacie posúvač 

7. Vypúšťací posúvač 

8. Ohybné potrubie v špirále 

9. Prietokomer  

10. Poistný ventil 

 

 

1.10. Odporúčané inštalácie 

 Pokiaľ ide o spôsob inštalácie, je čerpadlo Tapflo flexibilné.   

 

1.10.1. Zaplavený 

1 

2 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 
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 Potrubný systém je navrhnutý s pozitívnou sacou hlavou. To je najlepší spôsob inštalácie tam, 

kde je nutné úplne odčerpať všetku kvapalinu z nádoby alebo kde sa prenášajú viskózne (husté) 

produkty.   

POZOR! Neprekračujte sací tlak 0,7 bar! Vyšší tlak môže spôsobiť predčasné zlyhanie 

membrány a nepravidelnú prevádzku čerpadla.   

1.10.2. Samonasávanie 

 Čerpadlo Tapflo je navrhnuté tak, aby vytváralo vysoký podtlak. Dokáže odčerpať prázdne sacie 

potrubie bez toho, aby došlo k poškodeniu čerpadla. Sací výtlak je až 3,5 metra z prázdneho 

sacieho potrubia a až 8 metrov zo zaplaveného potrubia.  

  

 POZNÁMKA! 

Aj v prípade, že sú dodržané všetky vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, hrozí v prípade 

netesnosti alebo mechanického poškodenia čerpadla menšie nebezpečenstvo. V takom prípade 

sa môže čerpaný produkt objaviť na tesniacich plochách a spojoch.    

 

1.11. Nástroje 

 Aby bola zaistená správna kontrola výkonu a podmienok inštalovaného čerpadla, odporúčame 

používať nasledujúce nástroje:  

- vákuometer na strane sania; 

- tlakomer na strane výtlaku. 

 

Tlakové sanie musí byť vyrobené z rovných kusov potrubia vo vzdialenosti minimálne piatich 

priemerov od vstupov čerpadla. Tlakomer na výtlaku musí byť vopred namontovaný medzi 

čerpadlo a regulačný ventil. Výstup je možné odčítať na tlakomeru prevedenom na merače 

a následne porovnať s typickými krivkami.   

1.11.1. Elektrická energia 

 Elektrický výkon absorbovaný motorom je možné merať pomocou wattmetra alebo ampérmetra.   

 

1.11.2. Voliteľné prístroje 

 Voliteľné prístroje môžu indikovať, že čerpadlo pracuje abnormálnym spôsobom. Abnormálne 

stavy môžu byť spôsobené: náhodne uzavretými ventilmi, nedostatkom čerpanej kvapaliny, 

preťažením atď.  

 

1.11.3. Teplomer 

 Pokiaľ je kritickým parametrom teplota čerpanej kvapaliny, opatrite inštaláciu teplomerom 

(najvyššie na strane sania).  
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1.12. Pripojenie motora 

 

 

 

Elektrické zapojenie smie vykonávať len odborne spôsobilý elektrikár. Porovnajte napájanie 

s údajmi na štítku motora a potom zvoľte vhodné pripojenie. Môže ísť o zapojenie do hviezdy 

(Y) alebo do trojuholníka (D) podľa napájania motora (viď tabuľku nižšie).  

HVĚZDA TROJÚHELNÍK 

  

  

Dodržujte pripojovacie smernice platné v závode. V žiadnom prípade nepripájajte elektrický 

motor priamo k napájacej sieti, ale použite vhodný elektrický rozvádzač vybavený nožovým 

spínačom a vhodnými bezpečnostnými prvkami (napr. ističe motorov) v napájacom obvode. 

Bezpečnostné prvky proti preťaženiu musia chrániť aj motory. Zaistite, aby mal motor riadne 

uzemnenie a aby bol správne zapojený.   
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1.13. Štandardný prevodový motor 

 Štandardne sú čerpadlá Tapflo EODD vybavené motormi s nasledujúcimi kritériami:  

➢ Medzinárodné montážne usporiadanie – B5 

➢ Počet pólov / rýchlosť otáčok [ot./min] – 4 / 1400 

➢ Nie sú ATEX* 

➢ Stupeň krytia – IP55 

➢ Napätie – 3 fázy 

➢ Trieda motorov – IE3 

➢ Prevodový pomer – i=8,2÷25,85 

➢ Výstupné ot./min – 53÷172 @ 50 Hz 

➢ Tepelná ochrana – PTC 

 

* Pokiaľ je zvolené ATEX, je štandardný stupeň ATEX: 

- Prevodovka – II 2G Ex h IIC T4 Gb 

- Elektromotor – II 2G Ex db eb IIC T4 Gb 

 

TE(...)50...; TE(...)70...; TE(...)80...; 

Výkon 

motora 

- Prevodový 

pomer 

Výstupné 

ot./min 
Napätie Frekvencia 

0,75  kW 
4 póly 

8,22 
172 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 206 Υ460 60 Hz 

0,55  kW 
4 póly 

12,96 
106 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 127 Υ460 60 Hz 

0,25  kW 
4 póly 

24,8 
56 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 67 Υ460 60 Hz 
 

  

TE(...)100...; TE(...)120...; TE(...)125...; 

Výkon 

motora 

- Prevodový 

pomer 

Výstupné 

ot./min 
Napätie Frekvencia 

1,5 kW 
4 póly 

8,22 
172 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 206 Υ460 60 Hz 

1,1 kW 
4 póly 

12,96 
110 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 132 Υ460 60 Hz 

0,55 kW 
4 póly 

25,85 
53 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 63 Υ460 60 Hz 
 

  

TE(...)200...; TE(...)220...; TE(...)225...; 

Výkon motora 
- Prevodový 

pomer 

Výstupné 

ot./min 
Napätie Frekvencia 

3,0 kW 
4 póly 

8,92 
164 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 197 Υ460 60 Hz 

2,2 kW 
4 póly 

13,67 
107 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 128 Υ460 60 Hz 

1,1 kW 
4 póly 

24,58 
58 Δ230 / Υ400 50 Hz 

4 póly 69 Υ460 60 Hz 
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2. PREVÁDZKA 
 

2.1. Pred spustením čerpadla 

 ➢ Uistite sa, že je čerpadlo nainštalované podľa návodu na inštaláciu (kapitola 1). 

➢ Naplnenie čerpadla kvapalinou pred spustením nie je nutné.  

➢ Ručne skontrolujte, pohybom chladiaceho ventilátora motora, či sa motor môže 

voľne otáčať.  

➢ Uistite sa, že potrubie nie je upchaté a že v ňom nie sú zvyšky alebo cudzie predmety.    

➢ Uzatvárací ventil sanie (ak existuje) musí byť úplne otvorená.  

➢ Uzatvárací ventil na výtlačnej strane (ak nejaký je) musí byť úplne otvorený.  

➢ Všetky pomocné pripojenia musia byť pripojené. 

➢ Pri novej alebo opätovnej inštalácii by mal byť vykonaný skúšobný chod čerpadla 

s vodou, aby sa zabezpečilo, že čerpadlo pracuje normálne a nedochádza k jeho 

úniku.   

➢ Ak je nová alebo opätovná inštalácia, skontrolujte uťahovací moment matíc plášťa 

čerpadla (viď kapitola 5.5 “Uťahovacie momenty”). Približne po jednom týždni 

prevádzky by malo byť utiahnutie znovu skontrolované. To je dôležité, aby sa 

predišlo možnému úniku kvapaliny.   

➢ Spustením elektromotora beží čerpadlo na plný výkon!  

 

2.2. Spustenie a prevádzka 

 Otvorte vypúšťací ventil a spustite elektromotor. Čerpadlo nesmie bežať s úplne uzavretým 

výtlakom – tieto podmienky môžu vážne poškodiť čerpadlo a spôsobiť zranenie obsluhy.   

 

Pokiaľ sa tlak zobrazený na manometri na výtlačnom potrubí nezvýši, okamžite vypnite 

čerpadlo a opatrne uvoľnite tlak. Zopakujte postup pripojenia.   

 

Dbajte na to, aby tlak na výtlaku nepresiahol 4 bary! 

Do čerpadla, systému alebo pohonu musí byť zabudované zariadenie, ktoré zabráni 

prekročeniu vyššie uvedeného tlaku. Nedovoľte, aby čerpadlo pracovalo s uzavretým 

/ blokovaným výtlakom, pokiaľ nie je nainštalované zariadenie na zníženie tlaku.  

Na výtlačnej strane musí byť povinne namontovaný pretlakový ventil.  

Čerpadlo môže byť na prianie zákazníka týmto bezpečnostným zariadením vybavené.  

 

Pokiaľ dôjde k zmenám prietoku, výšky, hustoty, teploty alebo viskozity kvapaliny, zastavte 

čerpadlo a kontaktujte náš technický servis. 

Poznámka! S ohľadom na sací výkon, kedy je v sacom potrubí stále vzduch, 

odporúčame na začiatku spustiť čerpadlo s nízkymi otáčkami (pomocou frekvenčného 

meniče). Pri frekvencii 50 Hz by mal byť rozbeh a vypnutie nastavený na 5 sekúnd. To 

nie je nutné, aké je čerpadlo pred spustením naplnené kvapalinou.   

Po naplnení čerpadla kvapalinou je možné otáčky zvýšiť, aby sa zvýšil sací výkon čerpadla. 

Pamätajte, že sací výkon je vyšší, keď čerpadlo beží pomaly.   

Výkon čerpadla je možné regulovať pomocou frekvenčného meniča. Prevádzka čerpadla 

nezávisí od smeru otáčania a môže dosiahnuť plný výkon v oboch smeroch otáčania.    
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2.2.1. Chod nasucho 

 Napriek tomu, že je čerpadlo pripravené na prevádzku na sucho, je potrebné mať na pamätí, 

že dlhá doba chodu nasucho môže spôsobiť poškodenie opotrebiteľných častí čerpadla. 

Navyše by prázdne čerpadlo malo pracovať pri nízkych otáčkach – riadených meničom 

frekvencií.    

 

2.2.2. Zastavenie pri preťažení 

 Čerpadlo nemôže pracovať s uzavretým výtlačným ventilom. To môže viesť k poruche 

čerpadla a spôsobiť zranenie obsluhy v blízkosti čerpadla.   

Výtlačný tlak nikdy nesmie prekročiť 4 bary.  

 

2.2.3. Optimalizácia životnosti čerpadla 

 ➢ Trvalá prevádzka pri vyššej frekvencii ako 50 Hz spôsobí predčasné opotrebenie súčastí. 

Všeobecne odporúčame prevádzkovať čerpadlo pri ±20 % menovitej frekvencie.  

➢ Pri vypnutí čerpadla počas čerpania kvapaliny obsahujúcej častice sa častice obsiahnuté 

v kvapaline usadzujú a uviaznu v komore čerpadla. Po ukončení práce je preto nutné 

z čerpadla vypustiť zvyšnú kvapalinu. V opačnom prípade môže pri opätovnom spustení 

čerpadla dôjsť k poškodeniu membrány a ohnutiu hriadeľa, čo môže viesť k prasknutiu 

klznej skrutky.  

➢ Pri znižovaní otáčok motora kontrolujte povrchovú teplotu prevodového motora, či 

neprekračuje menovité pracovné teploty udávané výrobcom prevodového motora.  

2.3. Zastavenie čerpadla 

 Vypnite motor, aby sa čerpadlo zastavilo. Pri väčších čerpadlách alebo dlhších výtlačných 

potrubiach sa môže objaviť vodný ráz. Preto odporúčame nainštalovať na výtlak spätný 

ventil. Pokiaľ bol inštalovaný uzatvárací ventil na saní, odporúča sa ich po úplnom zastavení 

čerpadla úplne uzavrieť.   

 

Čerpadlo by malo byť zastavené odpojením elektrického napájania motora alebo meniča 

frekvencií (ak je použitý – pri 50 Hz by malo byť ochladenie nastavené na 5 sekúnd).  

Pokiaľ doba zastavenia čerpadla prekračuje 30 minút – uvoľnite tlak zo strany vzduchu 

membrány.  

 

POZNÁMKA! Nikdy nezastavujte čerpadlo úplným uzavretím výtlačného ventilu bez toho, 

aby ste vypli motor čerpadla.   
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2.4. Čistenie a dezinfekcia 

 Čistenie a dezinfekcia čerpacieho systému má najväčší význam, keď je čerpadlo používané 

v potravinárskych prevádzkach. Použitie systému čerpadla, ktoré NIE JE čistené alebo 

dezinfikované, môže spôsobiť kontamináciu výrobku. Čistiace cykly aj chemikálie, ktoré je 

potrebné použiť na čistenie sa líšia v závislosti od čerpaného produktu a procesu. Užívateľ 

je zodpovedný za vytvorenie vhodného čistiaceho a/alebo dezinfekčného programu podľa 

miestnych a verejných zdravotných a bezpečnostných predpisov.  

 

2.4.1. CIP – Čistenie na mieste (Sanitárne čerpadlá) 
 

 

 

 

 

 

  

Jednoduché čistenie je dôležité najmä v hygienických aplikáciách. Sanitárne čerpadlá Tapflo 

sú určené pre CIP (čistenie na mieste). To umožňuje vnútorné čistenie čerpadla bez nutnosti 

demontáže. Čerpadlo je možné vyčistiť prepláchnutí CIP kvapalinou (obvykle slabým 

roztokom hydroxidu sodného a dezinfekčnej prísady) alebo vstreknutím horúcej pary. 

Teplota kvapaliny CIP sa líši, ale v sanitárnej oblasti je teplota okolo 90 °C. Uistite sa, že 

kvapalina CIP je kompatibilná s materiálmi v čerpadle/potrubie (ďalšie informácie získate u 

nás).   

 

Roztok prechádza systémom buď pomocou samotného čerpadla, alebo pomocou 

centralizovaného čistiaceho systému. Kvapalina CIP musí čerpadlom prechádzať 

minimálnou rýchlosťou 1,5 m/s v normálnym smere prúdenia (od vstupu k výstupu).  

 

Počas CIP sa odporúča, aby čerpadlo bežalo pomaly. Tým sa dosiahne vyrovnanie tlaku na 

oboch stranách membrány. Nedostatočné vyrovnanie tlaku bude mať vplyv na životnosť 

čerpadla. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.   

 

2.5. Zvyškové riziká 

 Aj pri správnej aplikácii a dodržaní všetkých bodov uvedených v tomto manuáli stále 

existuje odhadované a neočakávané zvyškové riziko pri používaní čerpadiel. Môže dôjsť 

k úniku, zlyhaniu v dôsledku opotrebenia, príčin súvisiacich s aplikáciu alebo okolností 

súvisiacich so systémom.   

 

2.6. Likvidácia po uplynutí očakávanej životnosti 

 Súčasti čerpadla ako je hliník, nerezová oceľ, uhlíková oceľ môžu byť recyklované. Plastové 

časti nie sú recyklovateľné a musí sa s nimi zaobchádzať ako so zvyškovým odpadom. 

Čerpadlo musí byť riadne zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Je potrebné 

upozorniť že v čerpadle môžu zostať potenciálne nebezpečné zvyšky kvapaliny, ktoré môžu 

ohroziť obsluhu alebo životné prostredie, preto je potrebné čerpadlo pred likvidáciou 

dôkladne vyčistiť.   

 

2.7. Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických 

zariadení (OEEZ) 
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Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEZ) s označením 

WE podľa prílohy IV smernice o OEEZ nesmú likvidovať EEZ po 

ukončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, ale používať 

zberný rámec, ktorý majú k dispozícii pre vrátenie, recykláciu a využitie 

OEEZ a minimalizovať prípadné účinky EEZ na životné prostredia a 

ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok. Označenie 

EEZ sa vzťahuje iba na krajiny Európskej únie (EÚ) a Nórsko. Spotrebiče sú označené 

v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES. Obráťte sa na miestnu agentúru na 

zhodnocovanie odpadu a požiadajte o informáciu týkajúcu sa zberného miesta vo vašej 

oblasti.  

2.8. Opatrenia v prípade núdze 

 V prípade úniku neznámej kvapaliny je treba používať ochranu dýchacích ciest a zabrániť 

kontaktu s kvapalinou. Pri hasení požiaru nemožno očakávať žiadne zvláštne 

nebezpečenstvo od samotného čerpadla. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aktuálne 

spracovávanú kvapalinu a príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Pokiaľ dôjde k úniku 

kvapaliny, je treba uzavrieť prívod energie a uvoľniť tlak. Pri úniku agresívnej kvapaliny je 

treba dodržiavať miestne a národné bezpečnostné predpisy.   
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3. ÚDRŽBA 
 

 Údržbové práce na elektrických inštaláciách musí vykonávať odborne 

spôsobilý personál a až po odpojení elektrického napájania. Pred otvorením 

čerpadla počkajte 5 minút, kým sa kondenzátor vybije. Dodržujte miestne 

a národné bezpečnostné predpisy.   

 

3.1. Prehliadky 

  ➢ Pravidelne kontrolujte tlaky na saní a výtlaku.  

➢ Skontrolujte prevodový motor podľa pokynov od výrobcu motora.   

➢ Výmena prevodového oleja musí byť vykonávaná v súlade s návodom na obsluhu 

výrobca prevodovky.   

 

3.2. Keď je čerpadlo nové alebo znovu zostavené 

  Pokiaľ je čerpadlo nové alebo znovu zostavené po údržbe, je dôležité po týždni 

prevádzky dotiahnuť matice telesa čerpadla (poz. 37).  

Dbajte na správny uťahovací moment – viď kapitola 5.5 “Uťahovacie momenty”. 

 

3.2.1. Skúška výkonu 

 Pri novej inštalácii je potrebné vykonať skúšobnú prevádzku čerpadla. Zmerajte výkon pri 

určitých otáčkach čerpadla. Táto informácia je užitočná pre kontrolu výkonu v budúcnosti, 

keď dochádza k opotrebovaniu. Budete môcť nastaviť harmonogramy údržby čerpadla 

a vybrať náhradné diely ktoré budete mať na sklade.   

 

3.3. Rutinná kontrola 

 

 

 

Na odhalenie problémov sa odporúča časté sledovanie prevádzky čerpadla. Zmena zvuku 

bežiaceho čerpadla môže byť známkou opotrebovania dielov (viď nižšie kapitola 3.5 

"Lokalizácia porúch"). 

Je možné tiež zistiť únik kvapaliny z čerpadla a zmeny výkonu. Rutinné kontroly by mali byť 

vykonávané často. Odporúčame vykonávať dennú kontrolu a viesť o nej záznamy.:  

➢ Únik kvapaliny z akéhokoľvek pripojenia čerpadla 

➢ Tesnosť všetkých pripojených častí čerpadla a akéhokoľvek periférneho zariadenia 

➢ V pravidelných intervaloch bola vykonaná kompletná kontrola 

Ak niektorá vyššie uvedených podmienok nie je splnená, čerpadlo nespúšťajte a vykonajte 

nápravné opatrenia.   

Stanovte plán preventívnej údržby na základe servisnej histórie čerpadla. Plánovaná údržba 

je dôležitá najmä preto, aby sa zabránilo rozliatiu alebo úniku v dôsledku poruchy hadice.  

Pri podozrení na poruchu skontrolujte a vymeňte ložisko a/alebo predĺženie hriadeľa 

prevodovky.   

Pri podozrení na poruchu skontrolujte a vymeňte ložisko nastavovacej skrutky, nastavovaciu 

skrutku a hriadeľ membrány.   
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3.4. Kompletná kontrola 

 Intervaly kompletnej kontroly závisia od prevádzkových podmienok čerpadla. O tom, ako 

často je nutné vykonávať kompletnú kontrolu, rozhodujú vlastnosti kvapaliny, teplota, 

materiály použité v čerpadle a doba prevádzky.   

Spoločnosť Tapflo však odporúča vykonávať kontrolu čerpadla aspoň raz ročne. Pri kontrole 

by mali byť vymenené diely zo sady KIT LIQ. Spoločnosť Tapflo odporúča raz za 2 roky 

vymeniť aj diely KIT VAL. Podrobný obsah súpravy KIT nájdete v odseku 5.11. 

 

Pokiaľ sa vyskytlo problém alebo pokiaľ je potrebné čerpadlo kompletne skontrolovať, 

postupujte podľa kapitol 3.4 "Lokalizácia zvád" a 3.5, 3.7 "Demontáž čerpadla". Ďalšiu pomoc 

samozrejme poskytne spoločnosť Tapflo.  

Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, by mali byť skladom, viď naše odporúčania v kapitole 

4.7 “Odporúčania pre skladovanie”. 
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3.5. Lokalizácia zvád 

PROBLÉM PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA MOŽNÉ RIEŠENIA 

Čerpadlo nebeží 
Nečistoty v komore čerpadla Odstráňte nečistoty z komôr 

Porucha membrány Vymeňte membránu 

Sanie je zlé 

Sacia prípojka tesná Utiahnite sacie potrubie 

Sacia prípojka je zablokovaná Vyčistite sacie potrubie 

Gule ventilov sú zablokované alebo 

poškodené 

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilu 

Sedlá ventilov sú opotrebované  

Čerpadlo sa spúšťa pri príliš vysokých 

otáčkach 

Vzduch v sacom / výtlačnom potrubí 

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilu 

Pomaly spustite čerpadlo (viď 2.2) 

Odvzdušnite sacie / výtlačné potrubie 

Čerpadlo beží nepravidelne 

Guličky ventilov sú zablokované Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilu 

Tesnenie v stredovom bloku Vymeňte tesnenie 

Porucha membrány 

Sedlá ventilov sú opotrebované 

Vymeňte membránu 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Zlý prietok / tlak 

Tlakové straty na strane sania Kontrola / výmena inštalácie na strane sania 

Zablokované sanie Skontrolujte / vyčistite sacie pripojenie 

Opotrebovaná alebo zlomená guľa 

ventilu 

Sedlá ventilov sú opotrebované  

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilu 

Skontrolujte / vymeňte membrány 

Vzduch v kvapaline Utesnite sacie potrubie; skontrolujte / doplňte 

zásobník 

Porucha membrány Skontrolujte / vymeňte membrány 

Únik kvapalín z čerpadla 

Skrutky na telese nie sú riadne 

dotiahnuté 

Poškodené tesniace krúžky na 

rozdeľovači 

Poškodená membrána 

Napätie / napätie spôsobené 

inštaláciou 

Skontrolujte uťahovacie momenty skrutiek 

 

Vymeňte O-krúžky 

Kontrola / výmena membrán 

Upravte inštaláciu, odstráňte napätie pri použití 

tlmiča mu poskytnite samostatnú podperu (viď 

príručka tlmiča IOM). 

Kvapalina vyteká z otvoru 

v kryte spojky 
Porucha membrány Vymeňte membránu 

Porucha membrány 

Zlý výber materiálu 

Dlhé obdobie chodu na sucho 

Príliš vysoký tlak na sacej strane 

Kontaktujte nás pre informácie o výbere materiálu 

Pri chode nasucho spúšťajte čerpadlo pomaly (viď 

kapitola 2.2) 

Uistite sa, že je vyrovnaný tlak medzi vzduchovou 

a kvapalinovou stranou membrány.   

Prehriatie motora 

Príliš vysoký prietok 

Parametre kvapaliny sa líšia od 

vypočítaných 

Znížte prietok / otáčky motora 

Skontrolujte parametre čerpanej kvapaliny 

Prehriatie čerpadla 

Príliš vysoký prietok 

Príliš vysoká teplota kvapaliny 

Cudzie predmety v kvapaline 

Čerpadlo nie je naplnené kvapalinou 

Znížte prietok / otáčky motora 

Schlaďte kvapalinu 

Na strane sanie použite filter 

Naplňte čerpadlo kvapalinou 

Hluk a vibrácie 

Čerpadlo nasáva vzduch 

Sacie potrubie je upchaté 

Príliš vysoký prietok 

Zaťaženie potrubia 

Cudzie predmety kvapaline 

Parametre kvapaliny sa líšia od 

vypočítaných 

Uistite sa, že sú všetky spoje tesné 

Skontrolujte potrubie / ventily a filtre na sacom 

potrubí 

Znížte prietok / otáčky motora 

Pripojte potrubie nezávisle na čerpadle 

Použite filter na sacom potrubí 

Skontrolujte parametre čerpanej kvapaliny 

Abnormálne opotrebenie 

Čerpadlo nasáva vzduch 

Príliš vysoká teplota kvapaliny 

Zaťaženie na potrubie 

Cudzie predmety v kvapaline 

Skontrolujte, či sú všetky spoje tesné 

Ochlaďte kvapalinu 

Pripojte potrubie nezávisle na čerpadle 

Na strane sania použite filter 
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3.6. Demontáž čerpadla  

 Čísla uvedené v zátvorkách odkazujú na čísla dielov na výkresoch náhradných dielov 

a v zoznamoch náhradných dielov v kapitole 5. “Náhradné diely”. 

  

Demontáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri demontáži by mali byť vždy 

prítomné najmenej dve osoby. 

 

Každá operácia, ktorá má byť so strojom vykonaná, musí byť vždy vykonaná po odpojení 

všetkých elektrických kontaktov. Jednotka čerpadla s motorom musí byť umiestnená v takej 

polohe, aby nemohlo dôjsť k jej neúmyselnému spusteniu.  

 

Pred akoukoľvek údržbou dielov, ktoré prichádzajú do styku s čerpanou kvapalinou, sa 

uistite, že bolo čerpadlo úplne vyprázdnené a umyté. Pri vypúšťaní kvapaliny sa uistite, že 

nehrozí nebezpečenstvo pre osoby alebo životné prostredie.   

 

Demontáž kvapalinovej časti čerpadla viď príslušná príručka IOM (plastové, kovové, 

sanitárne). 

  

3.6.1. Pred demontážou 

 Uistite sa, že ste z čerpadla vypustili všetku kvapalinu. Čerpadlo dôkladne vyčistite alebo 

neutralizujte.  

Odpojte elektrickú prípojku, prívod vzduchu a potom sacie a výtlačné pripojenie.  

 

3.6.2. Postup demontáže 
POZNÁMKA! Demontáž kvapalinovej strany čerpadla nájdete v príslušnom návode na obsluhu 

čerpadiel série:  

➢ IOM manuál - PE a PTFE mmbránové čerpadlá  

➢ IOM manuál – Kovová séria membránové čerpadlá 

➢ IOM manuál – Sanitárna séria 

 

  
Obr. 3.6.1 

Odskrutkujte obe membrány [15] zo stredovej 

časti čerpadla. 

Obr. 3.6.2 

Odskrutkujte oba záložné disky membrány [159] zo 

stredovej časti čerpadla. 

 

 

15 
159 
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Obr. 3.6.3 

Vyskrutkujte nastavovaciu skrutku [176] a vyberte 

ju spolu s valčekovým ložiskom [1750]. Vyberte o-

krúžok [1761]. 

Obr. 3.6.4 

Vyskrutkujte štyri montážne skrutky krytu spojky 

[411]. 

 

 

  
Obr. 3.6.5 

Odpojte zostavu stredového bloku [12] od spojky. 
Obr. 3.6.6 

Odskrutkujte zátku [33] stredového bloku. 

 

 

  
Obr. 3.6.7 

Ručne vyrovnajte hriadeľ membrány [16] 

uprostred stredovej časti. Je to nevyhnutné na 

vytiahnutie predĺženie hriadeľa.   

Obr. 3.6.8 

Pomocou nastavovacej skrutky [176] vyberte 

predĺženie hriadeľa [160] prevodového motora zo 

stredovej časti.   
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Obr. 3.6.9 

Zo stredovej časti vyberte hriadeľ membrány [16] 

spolu so závrtnými skrutkami [1652] 

a opotrebiteľnými krúžkami [36]. 

Obr. 3.6.10 

V prípade potreby vyberte pevné ložisko [50] zo 

stredovej časti pomocou sťahovača ložísk. 

 

  
Obr. 3.6.11 

Odskrutkujte štyri skrutky krytu spojky [412]. 

Obr. 3.6.12 

Odoberte kryt spojky [41] spolu so spojkou na 

strane motora [40] a vložkou spojky [42] z hriadeľa 

prevodového motora. 

 

  
Obr. 3.6.13 

Odskrutkujte dve montážne skrutky stojana [174]. 
Obr. 3.6.14 

Odstráňte oba stojany [17L] [17R] z prevodového 

motora. 

 

 Čerpadlo je teraz úplne rozobrané. Skontrolujte všetky súčasti, či nie sú opotrebované alebo 

poškodené a v prípade potreby ich vymeňte.   
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3.7. Postup montáže 

 Montáž sa vykonáva v opačnom poradí ako demontáž.  

Napriek tomu je potrebné pamätať na niekoľko vecí, aby ste čerpadlo zostavili správne.   

  

  

Obr. 3.7.1 Otáčaním hriadeľa membrány doľava 

a doprava nastavte drážku pomocou 

nastavovacej skrutky.   

Obr. 3.7.2 Pred montážou vyrovnajte spojkového pavúka 

s predĺžením hriadeľa prevodovky a motora.  

  

3.7.1. Skúšobná prevádzka 

 Pred inštaláciou čerpadla do systému odporúčame vykonať jeho skúšobnú prevádzku, aby 

nedošlo k strate kvapaliny, pokiaľ by čerpadlo netesnilo alebo sa napríklad kvôli zlej montáži 

čerpadla nespustilo.    

Po dvoch týždňoch prevádzky dotiahnite matice vhodným uťahovacím momentom.  
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4. NÁHRADNÉ DIELY 
 

4.1. Rozložený pohľad 

 

 

Interaktívny rozložený pohľad nájdete TU 

 

4.2. Zoznam náhradných dielov 
Úplné číslo dielu sa skladá z troch členov, typu čerpadla (12 pre čerpadlá TE), veľkosti čerpadla (napr. 5, 

100, …) a pozície dielov, ktorá zodpovedá číslu na výkrese.  

napr. 12-xxx-12 

12 – TE čerpadlo 

xxx – veľkosť čerpadla 

12 – pozícia dielu 

Náhradné diely na strave kvapaliny viď príručka IOM pre konkrétny typ čerpadla (viď kapitola 0.4.) 

 

Poz. Poč. Popis Materiál 

12 1 Stredový blok PA6 eloxovaný hliník 

159 2 Podperná doska membrány AISI 316L 

16 1 Hriadeľ membrány Nerezová oceľ 

160 1 
Predĺženie hriadeľa prevodového motora 

(kompletné vrátane poz. 271, 272 a 273) 

Uhlíková oceľ 

s povrchovou úpravou 

1652 2 Závrtná skrutka membrány  

17 4 Gumová pätka Guma 

17L 1 Stojan - ľavý AISI 304 

1702

x4x4

1701 17L

x2

174

17

x4

17R

x4

411

41 x2

412

37

x12

40

38

x12

42

271

160

272

x2

159

273

1652

x2

36

x2

50

12

1791 1750

1761

176

16

33
6 200 1FX 6 100 175
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17R 1 Stojan – pravý AISI 304 

1701 4 Montážne matice gumových pätiek A4-70 

1702 4 Podložka na upevnenie gumových pätiek A4-70 

174 4 Montážna skrutka stojana A4-70 

175 1 Montážna konzola systému úpravy vzduchu AISI 304 

1750 1 Ložisko nastavovacej skrutky - 

176 1 Nastavovacia skrutka 
Uhlíková oceľ 

s povrchovou úpravou 

1761 1 O-krúžok nastavovacej skrutky NBR, FKM, EPDM 

1791 1 Zdvíhacia skrutka s okom A2-70 

271 1 Upevňovacie doska stredového bloku PA6 hliník 

272 1 O-krúžok upevňovacej dosky PTFE / NBR, FKM 

273 1 Tesnenie upevňovacej dosky NBR, FKM, EPDM 

33 1 Zástrčka stredového bloku AISI 316Ti 

36 2 Opotrebiteľný krúžok hriadeľa membrány PTFE 

37 12 Skrutka plášťa A4-70 

38 10 Podložka plášťa A4-70 

40 1 Spojka – strana motora Nerezová oceľ 

41 1 Kryt spojky PA6 hliník 

411 4 Montážna skrutka krytu spojky – strana c/b A4-70 

412 2 Montážna skrutka krytu spojky – strana c/b  A4-70 

42 1 Vložka spojky PUR 

50 1 Ložisko - 
 

 

4.3. Odporúčania pre skladovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj pri normálnej prevádzke budú niektoré prvky v čerpadle opotrebované. Aby st esa vyhli 

drahým poruchám, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných dielov.   

V závislosti od náročnosti prevádzky a dôležitosti zaistenia nepretržitej práce ponúkame dve 

rôzne sady náhradných dielov: KIT LIQ a KIT VAL, ktoré obsahujú diely na zmáčanej strane 

čerpadla. Ďalšie podrobnosti o obsahu každej sady KIT nájdete v príručke IOM pre konkrétnu 

sériu a pre ceny sady kontaktujte spoločnosť Tapflo.    

Navyše odporúčame skladovať nasledujúce opotrebiteľné diely:   

 

Poz. Popis Poč. 

50 Ložisko 1 

272 O-krúžok upevňovacej dosky 1 

273 Tesnenie upevňovacej dosky 1 

1750 Ložisko nastavovacej skrutky 1 

1761 O-krúžok nastavovacej skrutky 1 

42 Vložka spojky 1 

36 Trecí krúžok hriadeľa 

membrány 

2 
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4.4. Ako objednať diely 

 Pri objednávaní náhradných dielov pre čerpadlá Tapflo nám prosím povedzte číslo modelu 

a výrobné číslo zo stredového telesa alebo plášťa čerpadla. Potom stačí uviesť čísla dielov zo 

zoznamu náhradných dielov a množstvo jednotlivých položiek.  

4.5. Kód čerpadla 

 Číslo modelu na čerpadle a na prednej strane tohoto návodu na použitie udáva veľkosť 

čerpala a materiál, z ktorého je vyrobené.   

  I. Elektrické membránové čerpadlo 

Tapflo 
IV. Materiál zmáčených kovových častí 

         II. Základné možnosti V. Materiál membrán 

 
 III. Veľkosť 

čerpadla  

 
VI. Materiál gulí ventilu 

      VII. Špeciálne prevedenie 

       VIII. Prevodový motor 

      
 IX. Možnosti 

motora 

TE B 100 P T T -7PV /154 D 
 

I. TE = Tapflo elektrické membránové čerpadlo 

 

II. Základné možnosti: 

B = Záložné membránové čerpadlo 

J = Vykurovací plášť (iba sanitárna séria) 

K = Vstavaný tlmič (iba plastová séria)  

L = Systém zdvíhania ventilov (len kovové série) 

T = Čerpadlo s dvojitým vstupom/výstupom  

X = Čerpadlo s ochranou ATEX (zóna 1) 

Y = Sedlá ventilov s vysokým zdvihom (iba plastová 

séria) 

 

III. Veľkosť čerpadla 

50; 100; 200 = Plastová séria 

70; 120; 220 = Kovová séria 

80; 125; 225 = Hygienická séria 

 

IV. Materiál zmáčaných kovových častí: 

P = PE 

T = PTFE 

S = Nerezová oceľ AISI 316L 

A = Hliník 

 

V. Materiál membrán: 

E = EPDM 

N = NBR (nitrilový kaučuk) 

T = PTFE 

B = PTFE TFM 1705b 

V = FKM 

W = Biele EPDM 

Z = PTFE s bielou zadnou stranou z EPDM  

 

VI. Materiál gulí ventilu: 

E = EPDM 

N = NBR (nitrilový kaučuk) 

T = PTFE 

S = nerezová oceľ AISI 316 

U = PU (polyuretán) 

K = Keramika 

V = FKM 

B = PTFE TFM 1635 

P = PE1000 

C = SiC 

 

VII. Špeciálne prevedenie: 

1 = Voliteľný materiál vstupu/výstupu 

2 = Vložka sedla ventilu  

3 = Voliteľný typ pripojenia 

4 = Konfigurácia systému záložnej membrány 

5 = Ďalšie špeciálne prevedenie 

6 = Voliteľný materiál stredového telesa 

8 = Voliteľný materiál poz. 18 upchávok 

9 = Voliteľný materiál skrutiek čapu puzdra 

10 = Materiál upchávky zdviháku ventilu 

11 = Vystužené dosky plášťa 

13 = Možnosti dvojitého vstupu / výstupu 

 

VIII. Prevodový motor IX. Možnosti motora 

024 = 0,25 kW M = Hygienický kryt motora 

054 = 0,55 kW C  = Externé chladenie motora 

074 = 0,75 kW D  = Vstavený menič frekvencií 

114 = 1,1 kW  X2DE = II 2G Ex db eb IIC T4 Gb 

154 = 1,5 kW  P  = Jednofázový motor 

224 = 2,2 kW 

304 = 3,0 kW 



 

5. DATA 

 

IOM manuál Tapflo séria TE  32  
 

5. DATA 
 

5.1. Výkonové krivky 

 Výkonové krivky sú založené na teplote vody 20 °C. Iné okolnosti môžu výkonnosť zmeniť. 

Nižšie sa pozrite, ako sa zmení výkon pri rôznych viskozitách a sacích výškach.  

 

 

 

 

5.2. Zmeny prietoku 

Zmeny prietoku pri rôznych sacích výškach Zmeny prietoku pri rôznych viskozitách 
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5.3. Krivka sacieho zdvihu za sucha 

 Nižšie uvedené krivky sú založené na čerpadlách s gumovými membránami a guľami ventilu. 

Sacie schopnosti čerpadiel ovplyvňujú aj iné materiály a možnosti (napr. “TY”). 

 

 

  

5.4. Technické údaje 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
TYP ČERPADLA 

TE50 P TE100 P TE200 P TE50 T TE100 T TE200 T 

Max. prietok* [l/min] / [US GPM] 48 / 12,7 110 / 29 220 / 58.1 48 / 12,7 110 / 29 220 / 58,1 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 

Max. výtlačný tlak [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 

Max. sacia výška pri nezaplavenom sacom 

potrubí** [m] / [Ft] 
3,5 / 11 4 / 13 3 / 9,8 3,5 / 11 4 / 13 3 / 9,8 

Max. sacia výška pri zaplavenom sacom potrubí 

[m] / [Ft] 
8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 

Max. veľkosť pevných častíc ø v [mm] / [in] 4 / 0,16 6 / 0,24 10 / 0,39 4 / 0,16 6 / 0,24 10 / 0,39 

Maximálna rýchlosť čerpadla [cyklov za minútu] 172 @ 50Hz 164@50Hz 172 @ 50Hz 164@50Hz 

Max. teplota, čerpadlo z EPDM/NBR [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 90 / 194 90 / 194 90 / 194 

Max. teplota, čerpadlo z PTFE [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 110 / 230 110 / 230 110 / 230 

Hmotnosť s najväčším prevodovým motorom 

[kg] / [lb] 
33 / 73 53 / 117 104 / 229 38 / 84 60 / 132 126 / 278 

Štandard pripojenia 
1/2” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1 1/2” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1/2” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1 1/2” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
TYP ČERPADLA 

TE70 S TE120 S TE220 S TE70 A/C TE120 A/C TE220 A/C 

Max. prietok* [l/min] / [US GPM] 48 / 12,7 110 / 29 220 / 58,1 48 / 12,7 110 / 29 220 / 58,1 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 

Max. výtlačný tlak [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 

Max. sacia výška pri nezaplavenom sacom 

potrubí** [m] / [Ft] 
3,5 / 11 4 / 13 3 / 9,8 3,5 / 11 4 / 13 3 / 9,8 

Max. sacia výška pri zaplavenom sacom potrubí 

[m] / [Ft] 
8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 

Max. veľkosť pevných častíc ø v [mm] / [in] 4 / 0,16 6 / 0,24 10 / 0,39 4 / 0,16 6 / 0,24 10 / 0,39 

Maximálna rýchlosť čerpadla [cyklov za minútu] 172 @ 50Hz 164@50Hz 172 @ 50Hz 164@50Hz 

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

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

Hmotnosť s najväčším prevodovým motorom [kg] 

/ [lb] 
36 / 79 60 / 132 115 / 254 34 / 75 52 / 115 97 / 214 

Štandard pripojenia 
3/4” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1 1/2” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

3/4” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1” BSP 
vnútorný 
závit (G) 

1 1/2” BSP 
vnútorný 
závit (G) 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
TYP ČERPADLA 

TE80 TE125 TE225 

Max. prietok* [l/min] / [US GPM] 48 / 12,7 110 / 29 220 / 58,1 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 1,5 / 22 1,5 / 22 1,5 / 22 

Max. výtlačný tlak [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 

Max. sacia výška pri nezaplavenom sacom 

potrubí** [m] / [Ft] 
3,5 / 11 4 / 13 3 / 9,8 

Max. sacia výška pri zaplavenom sacom 

potrubí [m] / [Ft] 
8 / 26 8 / 26 8 / 26 

Max. veľkosť pevných častíc ø v [mm] / [in] 
4 / 0,16 

18 / 0,7*** 

6 / 0,24 

18 / 0,7*** 

10 / 0,39 

51 / 2*** 

Maximálna rýchlosť čerpadla [cyklov za 

minútu] 
172 @ 50Hz 164 @ 50Hz 

Max. teplota kvapaliny s EPDM/NBR [°C] / 

[°F] 

90 / 194 90 / 194 90 / 194 

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

Hmotnosť s najväčším prevodovým motorom 

[kg] / [lb] 
36 / 79 54 / 119 100 / 220 

Štandard pripojenia 
DN 25 SMS 3017 

tri-clamp 
DN 38 SMS 3017 

tri-clamp 
DN 51 SMS 3017 

tri-clamp 

  * = @ 60 Hz 

** = S nerezovými guľami ventilov môžu iné materiály znížiť sanie. V tejto záležitosti sa s nami poraďte.  

*** = Prevedenie s klapkovým ventilom. 

 

SOUČÁST MATERIÁL 

Teleso čerpadla a všetky 

zmáčané diely  

PE, PE AST, PTFE AST, Hliník, hliník potiahnutý PTFE,  

Nerezová oceľ AISI 316L 

Stredový blok (nezmáčaný) PA6 eloxovaný hliník 

Membrány 
PTFE, PTFE s bielou zadnou časťou, EPDM, biele EPDM, NBR, 

FKM, HNBR, TFM upravené PTFE 

Záložný disk AISI 316L 

Gule ventilu PTFE, EPDM, NBR, AISI 316, PU, Keramika, SiC, PE1000 

O-krúžky / Tesnenie (zmáčané) 
EPDM, FKM, FEP/FKM, NBR, Klingersil (TE100 a TE120) 

PTFE, FKM (TE125) 

Skrutky s čapom telesa A4-80 

Hriadeľ membrány Pokovaná a vystužená oceľ 

Stojan čerpadla Nerezová oceľ AISI 304 

Vnútorný mechanizmus Pokovaná a vystužená oceľ, A4, PE1000 

Vnútorné upchávky PTFE 

Ložiská oceľ 

Spojka PUR a oceľ 

Kryt spojky PA6 eloxovaný hliník 
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5.5. Rozmery 

 Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak)  

Rozmery v palcoch (ak nie je uvedené inak) 

Iba všeobecné rozmery. Požiadajte nás o podrobné výkresy. Zmeny vyhradené bez 

predchádzajúceho upozornenia.  

  

 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

TE50 TE100 TE200 TE70 S TE120 TE220 TE80 TE125 TE225 

A* 
653 780 864 653 781 865 653 804 864 

25,71 30,71 34,02 25,71 30,75 34,06 25,71 31,65 34,02 

B 
244 256 372 244 246 351 244 234 351 

9,61 10,08 14,65 9,61 9,69 13,82 9,61 9,21 13,82 

C* 
246 322 450 275 325 453 370,6 434 639 

9,69 12,68 17,72 10,83 12,80 17,83 14,57 17,09 25,16 

D 
190 252 345 192 257 348 294 350 528 

7,48 9,92 13,58 7,56 10,12 13,70 11,57 13,78 20,79 

E 
290 330 360 290 330 360 290 390 450 

11,42 12,99 14,17 11,42 12,99 14,17 11,42 15,35 17,72 

F 
214 214 311 214 214 311 214 204 311 

8,43 8,43 12,24 8,43 8,43 12,24 8,43 8,03 12,24 

G 
230 270 300 230 270 300 230 330 390 

9,06 10,63 11,81 9,06 10,63 11,81 9,06 12,99 15,35 

H 
38 45 69 37 42 68 52 62 79 

1,5 1,77 2,72 1,46 1,65 2,68 2,05 2,44 3,11 

I 
25 38 54 33 54 70 36 44 50 

0,98 1,5 2,13 1,30 2,13 2,76 1,42 1,73 1,97 

J 
330 370 400 330 370 400 330 430 490 

12,99 14,57 15,75 12,99 14,57 15,75 12,99 16,93 19,29 

K 
154 171 228 142 146 194 140 141 186 

6,06 6,73 8,98 5,59 5,75 7,64 5,51 5,55 7,32 

L 
160 163 279 180 241 346 248 307 447 

6,3 6,42 10,98 7,09 9,49 13,62 9,76 12,09 17,60 

M 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

N 

BSP ½” 1” 1 ½” ¾” 1” 1 ½” - - - 

TC 1 - - - - - - 1" 1 1/2" 2" 

DIN 2 - - - - - - DN25 DN40 DN50 

SMS 3 - - - - - - 25 38 51 

RJT - - - - - - 1" 1 1/2" 2" 

O 
312 335 450 300 305 406 298 310 398 

12,28 13,19 17,72 11,81 12,01 15,98 11,73 12,20 15,67 

P 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

8,5 x 

18,5 

0,33 x 

0,73 

0,33 x 

0,73 

0,33x 

0,73 

0,33 x 

0,73 

0,33 x 

0,73 

0,33 x 

0,73 

0,33 x 

0,73 

0,33 x 

0,73 

0,33 x 

0,73 
 

 
1 SMS3017 
2 DIN 11851 
3 SMS 1145 

*Max. výška a dĺžka záleží na type motora 
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5.6. Uťahovacie momenty 

 Kontrola uťahovacích momentov je nutná po všetkých obdobiach zastavenia, teplotných 

výkyvoch a po každej preprave a údržbe čerpadla.  

Pre správnu prevádzku a bezpečnosť je navyše potrebné často kontrolovať hodnoty 

uťahovacích momentov. V rámci preventívnej údržby (pre návrhy intervalov kontaktujte 

spoločnosť Tapflo. Hoci sa aplikácia čerpadiel líši, všeobecným sprievodcom je pretočenie 

čerpadla každé dva týždne.   

 

 

 
 

VEĽKOSŤ 

ČERPADLA 
MONTÁŽNY MOMENT [Nm] 

TE50 8 

TE100 16 

TE200 20 

VEĽKOSŤ 

ČERPADLA 
MONTÁŽNY MOMENT [Nm] 

TE70 A 12 

TE120 A 18 

TE220 A 20 

VEĽKOSŤ 

ČERPADLA 
MONTÁŽNY MOMENT [Nm] 

TE80 8 

TE125 16 

TE225 16 

VEĽKOSŤ 

ČERPADLA 
MONTÁŽNY MOMENT [Nm] 

TE70 S 8 

TE120 S 16 

TE220 S 20 
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5.7. Povolené zaťaženie na rozvodoch 

 Odporúčame neprekračovať nasledujúce zaťaženia a sily na rozvodoch. 

     

TE50 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 31 5,3 

Y 31 5,3 

Z 31 5,3 

      

TE100 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 35 6,1 

Y 35 6,1 

Z 35 6,1 

      

TE200 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 43 7,4 

Y 43 7,4 

Z 43 7,4 

      

TE70 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 31 6,3 

Y 31 6,3 

Z 31 6,3 

      

TE120 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 35 7,3 

Y 35 7,3 

Z 35 7,3 

      

TE220 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 43 8,8 

Y 43 8,8 

Z 43 8,8 

 

 

     

TE80 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 31 6,3 

Y 31 6,3 

Z 31 6,3 

      

TE125 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 35 7,3 

Y 35 7,3 

Z 35 7,3 

      

TE225 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup)  

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 43 8,8 

Y 43 8,8 

Z 43 8,8 
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6. ZÁRUKA 
 

6.1. Záručný formulár 

 Spoločnosť:   

 Telefón:  Fax:   

 Adresa:   

 Krajina:  Kontaktná osoba:   

 E-mail:   

 Dátum 

dodania: 
 Dátum inštalácie čerpadla:  

 

 Typ čerpadla:   

 Výrobné číslo (viď typový štítok alebo vyrazené na telese čerpadla):   

 Popis zvady:   

   

   

   

 Inštalácia:   

 Kvapalina:   

 Teplota [°C]:    Viskozita [cPs]:  Měr. hmot. [kg/m3]:  pH-hodnota:   

 
Obsah častíc:  

%, maximálnej veľkosti 

[mm]: 
 

 

 Prietok 

[l/min]: 
 

Prevádzka 

[h/den]: 
 

Počet spustení za 

deň: 
 

 

 Dopravná výška [bar]:  Sacia výška / zdvih [m]:   

 Tlak vzduchu 

[bar]: 
 Kvalita vzduchu (filter, mikrón mazanie):  

 

 Iné:   

   

   

 Miesto pre nákres inštalácie:   
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6.2. Vrátenie dielov 

 Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupujte nasledovne:   

 

➢ Prejedajte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania.  

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

/ čerpadle nie je žiadna kvapalina.  

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

 

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté.   

 

6.3. Záruka 

 Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok po dobu 

nepresahujúcu 5 rokov os 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 vád materiálu, návrhu a prevedenia v čase prvého nákupu;  

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

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 čerpadla použité vysoko kvalitné materiály a že obrábanie a montáž sú 

prevedené podľa najprísnejších noriem.    

 

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

výslovné alebo mlčky predpokladané, týkajúca sa výrobku, vrátane akýchkoľvek záruk 

vhodnosti na konkrétny účel.    

 

3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti ako vady v materiáli, konštrukcii a prevedení. 

Táto záruka sa najmä nevzťahuje na nasledujúce:   

 

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

opotrebenia (upchávky, o-krúžky, gumové diely, membrány, vzduchové diely 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 nesprávne odvetrávanie či používanie výrobku spôsobom 

nezodpovedajúcim platným technickým alebo bezpečnostným normám;  

b.2. Opravy vykonané neskúseným personálom alebo nepoužívanie originálnych 

dielov Tapflo;  
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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, 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 po dobu od dátumu dodania podľa aktuálnych zákonov za 

podmienky, že oznámenie domnelé vady výrobku alebo dielov bude doručené 

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

výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie alebo opätovné 

zahájenie záručnej doby.    

 

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

alebo opätovné zahájenie 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 

prevedenia, pokiaľ 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 povodne navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa 

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

potrebné správne vykonané, ani na akékoľvek nimi spôsobené škody, ani na žiadne 

úpravy, zmeny alebo nastavenia za účelom vhodnosti výrobku nad rámec jeho bežného 

účelu popísaného v prevádzkovej príručke výrobku, pokiaľ to nie je vopred 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, pokiaľ nie 

je písomne dohodnuté inak.   

 

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

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

alebo následnými škodami spôsobenými zákazníkovi alebo tretím stranám, vrátane straty 

zisku, vyvolanými nedodržaním časti 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 alebo 
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na inom základe, sa obmedzuje na celkovú sumu uhradenú zákazníkom za výrobok, ktorý 

škody spôsobil.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tapflo s.r.o. je součástí švédské mezinárodní společnosti Tapflo AB. 

Výrobky a služby Tapflo jsou dostupné v 75 zemích na 6 kontinentech. 

Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi skupiny Tapflo a pečlivě vybranými distributory zajišťujícími 

nejvyšší kvalitu služeb společnosti Tapflo pro pohodlí našich zákazníků. 

 

AUSTRÁLIE | RAKOUSKO | ÁZERBÁJDŽÁN | BAHRAJN | BĚLORUSKO | BELGIE | BOSNA | BRAZÍLIE | BULHARSKO | KANADA | CHILE 

| ĆÍNA | KOLUMBIE | CHORVATSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTONSKO | FINSKO | FRANCIE | ŘECKO | 

GRUZIE | NĚMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIE | INDONÉSIE | ÍRÁN | IRSKO | IZRAEL | ITÁLIE | JAPONSKO | 

JORDÁNSKO | KAZACHSTÁN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LIBYE |  LITVA | MAKEDONIE | MALAJSIE | MEXIKO | ČERNÁ HORA | 

MAROKO | NIZOZEMSKO | NOVÝ ZÉLAND | NORSKO | POLSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY | KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | 

SAUDSKÁ ARÁBIE | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JIŽNÍ AFRIKA | JIŽNÍ KOREA | ŠPANĚLSKO | SÚDÁN | 

ŠVÉDSKO | ŠVÝCARSKO | SÝRIE | TCHAJ-WAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | VELKÁ BRITÁNIE 

| USA |   UZBEKISTÁN | VIETNAM 

 

Tapflo s.r.o. 

 
Kulkova 4045/8 

615 00 Brno 

IČ: 28776984  

DIČ: CZ28776984  

 

Spisová značka: C 64359 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

Kancelář:

tel:      +420 513 033 920 

           

 

mob.:  +420 730 157 720 

           +420 734 449 010 

 

e-mail:  tapflo@tapflo.cz 

             logistika@tapflo.cz 

 
 

  

 

www.tapflo.cz 


