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0. 

0. 

0.1. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Úvod 

FT je filtračná jednotka so zabudovaným čerpadlom Tapflo radu CTM. Filtre FT sú vyrobené z PP 

s vysokou povrchovou úpravou a mechanickou pevnosťou. Rad filtrov FT spĺňa požiadavky 

dnešných priemyselných odvetví. Pri správnej údržbe zaisťujú filtre FT efektívnu a bezproblémovú 

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

prevádzke a údržbe filtračné jednotky.   

0.2. Výstražné symboly 

V tomto návode na použitie sú obsiahnuté nasledujúce výstražné symboly. Nižšie je uvedený ich 

význam:  

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto návode na 

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

dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšou opatrnosťou. Informujte o všetkých 

bezpečnostných pokynoch tiež ďalších používateľov. Okrem pokynov uvedených 

v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať tiež všeobecné bezpečnostné 

predpisy a predpisy zamedzujúce nehodám. 

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

obzvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice na účely zabezpečenia správneho 

pracovného postupu a pre zamedzenie poškodenia alebo zničenia kompletného filtra 

alebo jeho ďalších zostáv.  

Tento symbol signalizuje možné nebezpečenstvo spôsobené prítomnosťou 

elektrických polí alebo vodičov pod napätím.   
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0. 

0.3. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Kvalifikácia a školenie personálu 

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

kvalifikovaný pre vykonávania úkonov popísaných v tomto návode. Filtre môžu obsluhovať iba 

kvalifikovaní pracovníci. Vzhľadom na možnosť prenosu vysoko agresívnych chemikálií je nutné 

nosiť ochranné oblečenie, obuv, rukavice a okuliare. Tapflo nenesie zodpovednosť za úroveň 

školenie personálu a za to, že si nie sú plne vedomí obsahu tejto príručky.  



1. 

1. 

1.1. 

INŠTALÁCIA 

INŠTALÁCIA 

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 

baliacim liste. Prípadné poškodené alebo chýbajúce dielce okamžite nahláste dopravné 

spoločnosti a nám . 

V prípade núdze musí byť elektrický motor okamžite zastavený a ventily musia byť uzavreté.  

1.2. Skladovanie 

Ak má byť zariadenie pred inštaláciou uskladnené, umiestnite ich na čisté miesto.   

V prípade použitia filtra FT s čerpadlom CTP pri skladovaní pretočte rukou hriadeľ čerpadla 

najmenej dvakrát týždenne. 

1.3. Základy 

Zaistite, aby filtračný modul stál na pevnom, plochom a vodorovnom základu, aby sa 

minimalizovalo riziko prevrátenia a pádu filtračného modulu. Filtračný modul bude pracovať 

správne, bez toho by bol pripevnený k základom. Ak je pri inštalácii nutné pripevnenie, uistite sa, 

že sú základy vhodné pre pripevnenie filtračné jednotky.  

1.4. Prostredie 

 

 

 

Okolo filtra by mal byť zabezpečený dostatočný priestor, aby ho bolo možné prevádzkovať, 

vykonávať údržbu a opravy.   

Priestor, v ktorom je filter prevádzkovaný, musí byť dostatočne odvetrávaný. Príliš vysoká 

teplota, vlhkosť alebo znečistenie môžu mať vplyv na prevádzku filtra.  

Za chladiacim ventilátorom motora musí byť dostatočný priestor pre odvod horúceho 

vzduchu z motora.  

1.5. Sacie a výtlačné potrubie 

Filtračná jednotka je všeobecne súčasťou potrubného systému, ktorý môže zahrnovať množstva 

častí, ako napr. ventily, skrutkovanie, filtre, dilatačné škáry, prístroje atď. Spôsob usporiadanie 

potrubia a umiestnenie súčastí má značný vplyv na prevádzku a životnosť filtračného modulu. 

Filtračný modul nesmie byť použitý ako podpera pre k nemu pripojené súčasti.   
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1. 

1.5.1. 

INŠTALÁCIA 

Pripojenie výtlačného potrubia  

Uistite sa, že výtlačné potrubie zodpovedá výtlaku. Uzatvárací / regulačný ventil je nainštalovaný 

na výtlačnej strane.  Uzatvárací / regulačný ventil vylučuje čerpadlo z trasy a nastavuje výtlak. 

Nikdy neupravujte prietok pomocou ventilu na strane nasávania. Aby sa zamedzilo hydraulickým 

rázom, vždy zatvárajte ventily pomaly.  

1.5.2. Pripojenie sacieho potrubia 

Pripojte sacie potrubie k nasávania čerpadla. Sacie potrubie je veľmi dôležité pre správnou 

prevádzku filtračného modulu. Musí byť čo najkratšie a najrovnejšie. Ak sa nedá dlhšie sacie trase 

vyhnúť, mal by byť priemer dostatočne veľký, teda najmenej ako vstupný spoj na čerpadle, aby bol 

zaistený nízky prietokový odpor. V každom prípade musí byt nasávanie vykonané riadne, aby sa 

zamedzilo všetkým vzduchovým uzáverom.  

Čerpadlá CTM a CTP, ktoré sú súčasťou filtračných jednotiek sú jednostupňové odstredivé čerpadlá 

a nie sú teda samonasávacie. Preto bude vždy nevyhnutné nainštalovať spodný ventil vo všetkých 

prípadoch, keď je statická výška kvapaliny nižšia ako sacia výška čerpadla. Sacie potrubie musí byť 

bez prívodu vzduchu, čo je pravdepodobnejšie u dlhých sacích trás, alebo pokiaľ k nasávania 

dochádza pri zápornej sacej výške. Kritickými miestami z tohoto hľadiska sú tiež upchávky medzi 

prírubami a tesnenie na ťahúň ventilov. Aj malý premyk vzduchu do sacej trasy môže spôsobiť 

vážne prevádzkové problémy, ktoré môžu vyvolať zastavenie čerpadla.  

1.6. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Filtračná jednotka musí byť inštalovaná v súlade s miestnymi a národnými bezpečnostnými 

predpismi.  

Filtre sú určené pre zvláštne oblasti použitia. Bez toho, aby ste s nami prerokovali vhodnosť 

takého použitie, nepoužívajte filter v aplikáciách, ktoré sú odlišné od aplikácií, než na ktoré 

bol určený.   

1.6.1. Ochrana 

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

okuliare za prevádzky a / alebo pri práci v blízkosti filtračných modulov Tapflo.  

1.6.2. Elektrická bezpečnosť 

Nevykonávajte žiadnu údržbu ani úkony na filtračnom module, keď beží alebo keď nie je odpojené 

od napájania. Zamedzte akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému elektrickou energiou 

(podrobnosti viď aktuálne platné predpisy). Overte, že elektrické parametre uvedené na typovom 

štítku zodpovedajú elektrickej sieti.  

1.6.3. Chemické nebezpečenstvo 

Kedykoľvek má byť filtračná jednotka použitím pre inú kvapalinu, je nutné ju pred tým vyčistiť, aby 

sa zabránilo prípadnej reakcii medzi oboma produktmi.  

Pred demontážou riadne vyčistite filtračnú jednotku.  

Před demontáží řádně vyčistěte filtrační jednotku.  



1. 

1.6.4. 

INŠTALÁCIA 

Chod nasucho 

Pred spustením a vykonávaním prevádzkových skúšok je nutné naplniť čerpadlo kvapalinou. 

V každom prípade zamedzte chodu čerpadla nasucho. Zapnite čerpadlo, keď je úplne zaplnené 

a keď je ventil na strane výtlaku takmer úplne zatvorený.  

1.6.5. Hladina hluku 

Čerpadlá CTM a CTP, vrátane motora, vytvára za normálnych prevádzkových podmienok hladinu 

hluku pod 80 dB (A). Hlavné zdroje hluku sú nasledujúce: Turbulencie kvapaliny v inštalácii, kavitácie 

alebo iná abnormálna prevádzka, ktorá nezávisí na stavbe filtračné jednotky ani na jeho výrobcovi. 

Užívateľ musí zabezpečiť vhodné ochranné prostriedky, ak by zdroje hluku mohli vytvárať škodlivú 

hladinu hluku pre obsluhu a pre prostredie (v súlade s platnými miestnymi predpismi).  

1.6.6. Teplotné nebezpečenstvo 

Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie filtračného modulu a / alebo potrubia a môže byť tiež 

nebezpečná pre personál v blízkosti filtračnej jednotky či potrubia. Horúce alebo studené diely 

stroje je nutné chrániť, aby sa zamedzilo náhodnému dotyku.  

1.6.7. Rotujúce časti 

Nemanipulujte s ochranou rotujúcich častí, ani sa za ich pohybu nedotýkajte a nepribližujte sa 

k nim.  

1.6.8. Silné magnetické pole 

Magneticky poháňané čerpadlá (CTM) používajú magnety vysokej intenzity. Osoby, ktoré používajú 

kardiostimulátor sa nesmi približovať k magnetickým častiam, pretože intenzívne magnetické pole 

môže narušiť srdcový tep.   

1.6.9. Výbušné prostredie 

Filtračné jednotky Tapflo nie sú certifikované na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 

Ďalšie informácie vám oznámi spoločnosť Tapflo Nesprávna inštalácia alebo používanie môže 

spôsobiť zranenie alebo usmrtenie personálu v blízkosti inštalácie.  

1.7. Príslušenstvo 

Aby bolo zaistené správne riadenie výkonu a podmienok inštalovaného filtračného modulu, 

odporúčame použiť nasledovné prístroje:   

-tlakový / podtlakový manometer na sacom potrubí; 

- manometer na výtlačnom potrubí. 

Prívod tlaku musí byť vyrobená z rovnakého kusu potrubia vo vzdialenosti minimálne piatich 

priemerov od vstupov čerpadla. Manometer na výtlaku musí byť vždy inštalovaný medzi filtračnou 

jednotkou a uzatváracím / regulačným ventilom.  



1. 

1.7.1. 

INŠTALÁCIA 

Elektrický výkon 

Elektrický príkon absorbovaný motorom možno metať pomocou wattmetra.  

1.7.2. Voliteľné príslušenstvo 

Voliteľné prístroje (napr. menič frekvencií) môžu ukazovať, či filtračná jednotka pracuje 

neobvyklým spôsobom. Abnormálne podmienky môžu byť vyvolané náhodne zatvorenými 

ventilmi, nedostatkom čerpanej kvapaliny, preťažením apod.  

1.8. Pripojenie motora 

Elektrické zapojenie smie vykonávať len odborne spôsobilá elektrikár. Porovnajte napájanie 

s údajmi na výrobnom štítku a potom zvoľte vhodné zapojenie. Druh zapojenia je uvedený na 

výrobnom štítku motora a môže ísť o zapojenie do Y (hviezdy) alebo do D (trojuholníka) podľa 

napájanie motora (pozri tabuľku nižšie).  

HVIEZDA TROJÚHOLNÍK 

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

rozvádzač vybavený nožovým spínačom a vhodnými bezpečnostnými prvkami (napr. ističa 

motorov) v napájacom obvode. Bezpečnostné prvky proti preťaženiu musí chrániť tiež motory. 

Zaistite, aby mal motor riadne uzemnenie a aby bol správne zapojený.  



2. 

2. 

2.1. 

PREVÁDZKA 

PREVÁDZKA 

Spustenie 

 

 

Ručne otáčaním chladiaceho ventilátora overte, že sa motor môže voľne otáčať.  

Filtračné vložky sa dodávajú zabalené vo fólii. Pred spustením filtračné jednotky nezabudnite 

túto fóliu odstrániť. Informácie o inštalácii / výmene filtrov pozri kapitolu 3 „údržba“. 
 

 

 

 

Overte, že potrubie nie je upchaté a nie sú v ňom zvyšky ani cudzie predmety.  

Uistite sa, že do čerpadla rovnomerne tečie kvapalina.  

Čerpadlo a k nemu pripojené potrubia, najmä sacie potrubie, musí byť zaplnené kvapalinou. 

Všetok vzduch a plyn je nutné starostlivo vypustiť. V prípade s zápornou dopravnou výškou 

zaplňte sacie potrubie a skontrolujte funkciu spodného ventilu. Musí byť zaručené, aby 

kvapalina nepretekala späť, preto vyprázdnite sacie potrubie a prípadne ho odpojte od 

čerpadla.  

 

 

 

 

Uzatváracie / regulačné ventily na strane výtlaku a nasávania (ak sú nainštalované) sú úplne 

otvorené.  
Poistný ventil [52] musí byť uzavretý. 

Uzatvárací / regulačný ventil na strane výtlaku musia byť takmer úplne zatvorený.  

Motor sa musí otáčať smerom, akým ukazuje šípka na čerpadle. Smer otáčanie je vždy v smere 

hodinových ručičiek pri nesprávnom smere otáčania nutné motor okamžite zastaviť. Zmeňte 

pripojenie svoriek na elektrickom motore (kapitola 1.8 „zapojenie motora“) a opakujte výše 

uvedený postup.  

 Je nutné vykonať aj všetka pomocná zapojenie.  

2.1.1. Spustenie jednotky 

 

 

 
 

Naplňte čerpadlo a spustite elektro motor. 
Otvorte odvzdušňovací ventil a filter odvzdušnite. Varovanie: z odvzdušňovacieho ventilu 

môže vytekať kvapalina. Pripojte hadicu pre odvedenie kvapaliny z ventilu do vedra alebo 

nádrže.  
Keď hladina roztoku stúpne nad hornú časť komory, zatvorte odvzdušňovací ventil.  
Skontrolujte tesnosť filtračné jednotky.  

Varovanie: Neotvárajte kryt filtra za chodu čerpadla! 

Varovanie: neprekračujte vnútorný tlak 2,5 bar! 

2.1.2. Opätovné spustenie po vypnutí napájania 

V prípade náhodného vypnutia skontrolujte, že jednosmerný ventil zamedzil spätnému prietoku 

a skontrolujte, či sa chladiace ventilátor zastavil. Spustite čerpadlo znovu podľa pokynov v kapitole 

2.1.1. „Spustenie jednotky“. 



2. 

2.2. 

PREVÁDZKA 

Zastavenie jednotky 

Vypnutie filtračné jednotky: 

1. 

1. 

2. 

Zatvorte výtlačné a sacie ventily a okamžite vypnite motor čerpadla.  

Zatvorte výtlačné a sacie ventily a okamžite vypnite motor čerpadla.  

Vypusťte filter pomocou poisťovacieho ventilu [52], s hadicou pripevnenou 

k poisťovaciemu ventilu, aby sa vypustilo médium, ktoré zostalo vo filtračnej komore.  

Vypnutie filtračné jednotky a vypustenie médiá z filtračnej komory:  



3. 

3. 

ÚDRŽBA 

ÚDRŽBA 

Údržbové práce na elektrických inštaláciách musia vykonávať odborne spôsobilý 

personál, a to až po odpojení elektrického napájania. Dodržujte miestne a národné 

bezpečnostné predpisy.   

3.1. Prehliadky 

Čerpadlá rady CTM sú navrhnuté a vyskúšané pre prevádzku 5 000 hodín za ideálnych pracovných 

podmienok. Upozorňujeme, že ide o konzervatívny odhad, kdeže skutočný prevádzkový bod vášho 

čerpadla môže túto hodnotu značne zmeniť. Ďalšie faktory, ako je prerušovaná prevádzka, typ 

čerpanej kvapaliny a inštalácie v zariadení môžu ovplyvniť životnosť súčastí podliehajúcich 

opotrebovaniu. V každom prípade spoločnosť Tapflo odporúča vykonávať servis čerpadiel každý 

rok, aj keď sa používajú v ideálnych prevádzkových podmienkach.  

 

 

Pravidelne kontrolujte tlaky na nasávanie a výtlaku.  

Kontrolujte motor podľa pokynov výrobcu motora.  

Ďalšie informácie o čerpadle CTM sú uvedené v príručke IOM čerpadla CTM. 

Manometer na filtri sa používa na signalizáciu stupňa znečistenie filtračných vložiek. Zvýšenie tlaku 

ukazuje na vyššiu úroveň znečistenia filtra. Kaď tlak značne stúpne, je nutná výmena vložky.  

Vysoký tlak vo filtračnej komore môže byť tiež spôsobený vloženým výtlakom alebo zatvoreným 

výtlačným ventilom. Príliš vysoký tlak môže poškodiť filter a ohrozovať personál. Zaistite, aby bol 

výtlačný ventil za prevádzky otvorený a aby nebol zanesený.  

3.2. Preprava 

FT filtre spoločnosti Tapflo môžu prepravovať iba kvalifikovaní pracovníci. Existujú dva spôsoby 

prepravy: 

- 

- 

- 

Je dôležité, aby bol filter prepravovaný postojačky. Počas prepravy musí byť personál opatrný 

a uistiť sa, že sú splnené nasledujúce body:  

Varovanie: Uistite sa, že je filter prázdny. 

Varovanie: Skontrolujte, že je vypnutý motor čerpadla, káble a ventily sú uzavreté.  

Varovanie: Kryt ventilu je pevne uzavretý.  

Pomocou vysokozdvižného vozíka  

Pomocou žeriavu a lán 

IOM manuál FT filtračné jednotky  12 



3. ÚDRŽBA 

3.3. Demontáž filtračné jednotky 

Demontáž by mal vykonávať len odborne spôsobilý personál.  

Každý úkon, ktorý je nutné na stroji vykonať sa musí vykonávať až po odpojení všetkých 

elektrických kontaktov. Filtračná jednotka musí byť umiestnená tak, že nemôže byť neúmyselne 

spustená.   

Pred akoukoľvek údržbou a servisom častí, ktoré prichádza do styku s čerpanou kvapalinou, 

zaistite, aby bol filter úplne vyprázdnený a vypláchnutý. Pri vypúšťaní čerpadla sa uistite, že osobám 

ani životnému prostrediu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.  

Statické a rotačné puzdrá sú obvykle vyrobená z veľmi krehkých spekaných materiálov, a preto je 

s nimi treba zaobchádzať veľmi opatrne.  

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

dielov v kapitole 4 „Náhradné diely“.  

3.4. Otvorenie krytu filtra 

Kryt filtra je možno otvoriť len po splnení nasledovných podmienok: 

 

 

Elektro motor je vypnutý  

Pre uvoľnenie vzduchu z filtra je otvorený odvzdušňovací ventil. Varovanie: Kvapalina môže 

z ventilu striekať. Pripojte hadicu pre smerovanie toku z ventilu do vedra, alebo do nádrže. 

Ventily sú uzavreté.   



3. ÚDRŽBA 

Pre otvorenie filtra sa pred 

neho postavte a uvoľnite 

všetky rukoväti otočením proti 

smeru hodinových ručičiek.  

Podľa obrázka odstráňte 

držiaky z krytu filtra. 

Presvedčte sa, že na objímke 

filtra leží skrutky. 

Nevyťahujte skrutky 

označené v červenom kruhu. 

Jedná sa o pánty.  

Otvorte kryt. Uistite sa, že 

kryt leží správne na orezanej 

povrchu – označené 

červenou šípkou. Táto 

poloha umožňuje stabilnú a 

bezpečnú prácu 

s otvoreným filtrom.  

3.5. Montáž / výmena filtračnej vložky 

Postup je rovnaký pre všetky veľkosti filtračných jednotiek: FTA80, FTA160, FTA210, FTA 355. 

Ak chcete vybrať držiak filtračné 

rukoväte (žltá), otočte ju proti 

smeru hodinových ručičiek 

a  vyberte ju z filtračnej komory. 

Odskrutkujte matice 

priečnych rúrok proti 

smeru hodinových 

ručičiek a vyberte 

rukoväť filtra.  

Vytiahnite filtračnú vložku 

[90] a vymeňte ju za novú. 

Varovanie: kontaminovaná 

vložka môže byť oveľa 

ťažšie ako nová. Počas tejto 

činnosti vždy používajte 

ochranné oblečenie.  



3. 

3.6. 

ÚDRŽBA 

Montáž / výmena filtračnej vložky FTL 

Ak chcete vybrať / 

vymeniť vložku FTL, 

jednoducho ju 

vytiahnite z filtračnej 

komory.  

Odskrutkujte plastové 

skrutky proti smeru 

hodinových ručičiek.  

Vyberte disk FTL s upchávkami. 

Skontrolujte, či sú upchávky 

v dobrom stave. Ak áno, vložte 

disk a upchávky v opačnom 

poradí.  

3.7. Montáž / výmena filtračného koša pohlcujúceho olej 

Pre výmenu pohlcovačov oleja otočte kôš 

proti smeru hodinových ručičiek. Uistite 

sa, že používate ochranné rukavice.  

Vyberte kôš s pohlcovačmi oleja. 

Varovanie: tekutina sa môže vyliať priamo sa 

jej nedotýkajte.  

3.8. Montáž filtračné jednotky 

Postup montáže sa uskutoční v opačnom poradí ako demontáž.  



3. 

3.8.1. 

ÚDRŽBA 

Skúšobný chod 

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

neplytvali kvapalinou v prípade netesností v čerpadle, alebo pri jeho nespustenie vplyvom 

nesprávnej montáže čerpadla.  

Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite skrutky príslušným uťahovaním momentom. 

3.9. Čistenie filtra 

Pre vyčistenie filtračnej komory zložte základňu s kolíkmi vložky, ktoré sú zaskrutkované do 

komory. Pri výmene vložiek nie je sňatí nutné. Pre sňatie celej základne s kolíkmi uchopte oba kolíky 

a otočte celú základňou proti smeru hodinových ručičiek. Základňu vytiahnite.  

Pre vybratie navinul vložky 

podržte držadlo filtra (žltá), 

otočte je proti smeru hodinových 

ručičiek a vyberte z filtračnej 

komory.  

Z filtračnej komory odstráňte nečistoty. Uistite sa, 

že je komora čistá. Skontrolujte, či nie je o-krúžok 

81 (žltý) poškodený a je správne umiestnený do 

drážky.  

3.10. Kalibrácia membránového odlučovače. 

1. 

2. 

Zaskrutkujte odlučovač [21] do krytu filtra [13]. 

Vytlačte odlučovač membrány zhora pomocou skrutkovača alebo 

akéhokoľvek tupého dlhého predmetu a nastavte membránu do 

koncovej polohy (červená šípka).  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Naplňte odlučovač glycerínom (modrá farba) až po koniec závitu.  

Opakujte niekoľkokrát za sebou bod 2 pre vytesnenie vzduchu 

z vreciek, aby sa zabezpečilo, že v komore nezostal žiadny vzduch.  

Podľa potreby doplňte glycerín (pozri bod 3) 

Umiestnite na oddeľovač manometer / prepínací tesnenie.  

Zaskrutkujte do odlučovača manometer / prepínací tesnenie. 

Z odlučovače vytečie prebytočný glycerín.   

Požadované množstvo glycerínu – približne 20 ml.  



4. 

4. 

4.1. 

NÁHRADNÉ DIELY 

NÁHRADNÉ DIELY 

Náhradné diely – FTA-80 

Poz. 

 12 
 13 
131 
132 
133 
134 
136 
 14 
 18 
 31 
 64 
 65 
 66 
 71 
 72 
 73 
 90 

Popis 

Plášť 
Kryt filtra 

Adaptér hadice čerpadlá 
Ohyb 

Hadice 
Svorka hadice 

O-krúžok 
Spojovacia tyč 

O-krúžok 
Odvzdušňovacie závit 

Podložka 
Matice 

Kryt matice 
Montážna podložka motora 

Upevňovacie kryt motora 
Upevňovacie matice motora 

Vložka 

Množ. 

  1 
  1 
  1 
  1 
0,1 m 
  2 
  1 
  4 
  1 
  1 
  8 
  8 
  8 
  4 
  4 
  4 
  1 

Materiál 

  PP 
  PP 
  PP 
  PP 
 EPM 
  A4 
EPDM 
A4-70 
EPDM 
  PP 
A4-70 
A4-70 
  PE 
A4-70 
A4-70 
A4-70 
  PP 
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4. 

4.2. 

NÁHRADNÉ DIELY 

Náhradné diely – FTA-160 

Poz. 
11 

 12 
 13 
131 
133 
134 
136 
 14 
 18 
181 
 20 
 23 
 51 
 52 
 60 
 61 
 63 
 64 
 65 
 66 
 71 
 72 
 73 
 90 
 91 
 92 
 93 

Popis 
Základňa filtra 

Plášť 
Kryt filtra 

Zostava guľového ventilu 
Pripojenie čerpadla k filtru 

Svorka hadice 
O-krúžok 

Spojovacie tyč 
O-krúžok 
O-krúžok 

Manometer 
Membrána  

Odvzdušňovací ventil 
Uvoľňovacie ventil 

Skrutky s okom 
Oko 

Podložka 
Podložka 

Ručný gombík 
Kryt matice 

Montážna podložka motora 
Montážna skrutka motora 
Montážna matica motora 

Vložka 
Krížová matice 

Priečne potrubie 
Základová doska 

Množ. 
1 

  1 
  1 
  1 
0,1 m 
  2 
  1 
  3 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  1 
  3 
  6 
  3 
  3 
  4 
  4 
  4 
  3 
  3 
  3 
  1 

Materiál 
PP 

   PP 
   PP 
   PP 
  EPM 
   A4 
 EPDM 
 A4-70 
 EPDM 
 EPDM 
    - 
PP/PTFE 
   PP 
   PP 
 A4-70 
 A4-70 
 A4-70 
 A4-70 
 A4-70 
   PE 
 A4-70 
 A4-70 
 A4-70 
   PP 
   PP 
   PP 
   PP 



4. 

4.3. 

NÁHRADNÉ DIELY 

Náhradné diely – FT-210 

Poz. 
11 

 12 
 13 
131 
132 

133 

136 
139 
 14 
 18 
 20 

23 

30 
51 
52 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
69 
70 

71 

72 

73 
74 
81 

89 

90 
91 
93 

CTM 

Popis 
Krabica na čerpadlo 

Plášť 
Kryt filtra 

Zostava guľového ventilu 
Prípojka hadice 

Pripojenie čerpadlo - 

filter 
O-krúžok 

Uzáver 
Skrutka 

O-krúžok 
Manometer 
Odlučovač 
membrány 
O-krúžok 

Odvzdušňovací ventil 
Uvoľňovacie ventil 

Skrutky s okom 
Ručný gombík 

Podložka 
Podložka 
Matice 

Kryt matice 
Podložka 
Matice 

Montážna podložka 

motora 

Montážna skrutka 

motora 
Montážna matice motora 

Podložka 
O-krúžok vložky 

Kolektor + priečne 

potrubie 

Vložka 
Krížová matice 

Základová doska 
Odstredivé magnetické 

čerpadlo 

Množ. 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
6 
1 
1 

1 

 2 
 1 
 1 
 6 
 6 
12 
 6 
 6 
12 
 6 
 6 

4 

4 

4 
4 
1 

1 

7 
7 
1 

1 

Materiál 
PP 

PP 
PP 
PP 
PP 

PP 

EPDM 
 PP 
A4-70 
EPDM 
  - 

PP/PTFE 

EPDM 
 PP 
 PP 
A4-70 
 PP 
A4-70 
A4-70 
A4-70 
  PE 
A4-70 
A4-70 

A4-70 

A4-70 

A4-70 
A4-70 
EPDM 

PP 

PP 
PP 
PP 



4. 

4.3.1. 

NÁHRADNÉ DIELY 

FTA210 Náhradné diely – vlastné vložky  

Rozložené pohľady nižšie obsahujú ďalšie možnosti pre – vak, vložku pohlcujúce olej, uhlíkovú 

vložku a JEDNU vložku. 
Poz. 
121 

 123 
 124 
1311 
1321 
1331 
1361 
1381 
  18 
 301 
  73 
 801 
  81 
  82 
 821 
  83 
 831 
  84 
  85 
 861 
 862 
 863 
  87 
  88 

Popis 
Základňa filtra 

        Koncová zátka 
        Zátka matice 
        Spojovacie matice 
          Ventil 
  Pripojenie čerpadla 
         O-krúžok 
   Pripojenie potrubia 
         O-krúžok 
         O-krúžok 
Montážna matica motora 
    Filtračný kôš 
         O-krúžok 
   Vložka absorbujúce olej 
Vložka absorbujúce olej (Vak) 

     Uhlíková vložka 
 Uhlíková vložka (vak)  
           Vak 
Jedna kazeta Tapflo 
         V-krúžok 
   Tesnenie kazety 
   O-krúžok kazety 
    Základňa kazety 
    Skrutky kazety 

Poč. 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 

Materiál 
PP 

  PP 
  PP 
  PP 
 EPM 
  PP 
EPDM 
  PP 
EPDM 
EPDM 
A4-70 
  PP 
   - 
  PP 
  PP 
  PP 
  PP 
PP/PE 
  PP 
EPDM 
EPDM 
EPDM 
  PP 
  PP 



4. 

4.4. 

NÁHRADNÉ DIELY 

FT355 – náhradní díly 

Poz. 
11 

 12 
 13 
131 
132 
133 
136 
 14 
 18 
 20 
 23 
 30 
 51 
 60 
 61 
621 
622 
 62 
 63 
 65 
 66 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 80 
801 
 81 
 82 
 83 
 90 
 91 
 92 

Popis 
Základňa filtra 

         Plášť 
       Kryt filtra 
  Zostava guľového ventilu 
    Hadicová spojka 
Pripojenie čerpadla a filtra 
          O-krúžok 
        Spojovacie tyč 
          O-krúžok 
 Oddeľovač membrány 
       Odvzdušňovacie ventil 
          O-krúžok 
       Vypúšťací ventil 
         Skrutka s okom 
           Skrutka 
          Rukoväť 
    Skrutky v rukoväti 
       Ručný gombík 
         Podložka 
            Matica 
        Kryt matice 
         Podložka 
            Matica 
Montážna podložka motora 
Montážna skrutka motora 
 Montážna matica motora 
         Podložka 
    Filtračný kôš 
     Zberač filtrov 
          O-krúžok 
 Vložka absorbujúce olej 
Vložka z aktívneho uhlíka 
        Kazeta 
    Krížová matice 
       Krížová rúrka 

Poč. 
1 

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
15 
 1 
 1 
 1 
 2 
 1 
15 
 1 
 1 
 2 
15 
15 
15 
45 
15 
15 
 4 
 4 
 4 
 4 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
15 
15 
15 

Materiál 
PP 

  PP 
  PP 
  PP 
  PP 
  PP 
EPDM 
A4-70 
EPDM 
   - 
  PE 
EPDM 
   - 
A4-70 
A4-70 
  PP 
A4-70 
  PP 
A4-70 
A4-70 
  PE 
A4-70 
A4-70 
A4-70 
A4-70 
A4-70 
A4-70 
  PP 
  PP 
EPDM 
  PP 
Uhlík 
  PP 
  PP 
  PP 

Pred inštaláciou do systému odporúčame, aby ste vykonali skúšobnú prevádzku čerpadla, aby 

nedošlo k úniku kvapaliny, alebo aby sa čerpadlo vďaka nesprávnej montáži nespustilo. 

Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite skrutky príslušným uťahovacím momentom. 



4. 

4.5. 

NÁHRADNÉ DIELY 

Odporúčané náhradné diely  

Filtračná jednotka Tapflo s riadnou údržbou a obsluhou umožňuje jednoduchú montáž 

a bezproblémovú prevádzku. Odporúčame mať na sklade filtračnej kazety:   

Poz. 

90 

90 

90 

90 

Popis 

Filtračná kazeta 

Filtračná kazeta 

Filtračná kazeta 

Filtračná kazeta 

Typ filtra 

FTA-80 

FTA-160 

FTA-210 

FTA-355 

Poč. 

1 

3 

7 

15 

Pre náhradné diely čerpadla CTM si, prosíme, prečítajte manuál k čerpadlu CTM.  

4.6. Ako objednať diely 

Pri objednávke náhradných dielov pre filtračné jednotky Tapflo dajte prosím, vedieť, aké je číslo 

modelu a výrobné číslo z typového štítku filtra. Potom len uveďte čísla dielov zo zoznamu 

náhradných dielov a ich počet.  



5. 

5. 

5.1. 

ÚDAJE 

ÚDAJE 

Kód filtra 

Číslo modelu na čerpadle a na prednej strane tohoto návodu na použitie vypovedá o veľkosti 

a materiáloch čerpadla.  

I. Filter FT Tapflo 

II. Typ filtra 

III. Vnútorný priemer filtra 

IV. Trieda filtrácie 

V. Typ čerpadla 

VI. Materiál tela čerpadla CTM 

VII. Výkon motora 

VIII. Možnosti čerpadlá 

IX. Materiál upchávok  

X. Voliteľné príslušenstvo 

FT A 

I. 

II. 

-210 /20 M P 

V. 

05 I100 E PS 

Typ čerpadla: 

M = čerpadlo CTM 
P = čerpadlo CTP 

V = čerpadlo CTV 

VI. Materiál tela čerpadla: 

P = Polypropylén 

K = PVDF 

VII. Výkon motora [kW] a typ čerpadla CTM: 

01 = 0,12 kW (IEC veľkosť 56) + čerpadlo CTM20-7  

02 = 0,25 kW (IEC veľkosť 63) + čerpadlo CTM25-8 

05 = 0,55 kW (IEC veľkosť 71) + čerpadlo CTM25-10 

11 = 1,10 kW (IEC veľkosť 80) + čerpadlo CTM32-12,5 

15 = 1,50 kW (IEC veľkosť 90) + čerpadlo CTM40-12,5 

22 = 2,20 kW (IEC veľkosť 90) + čerpadlo CTM40-12,5 

30 = 3,00 kW (IEC veľkosť 90) + čerpadlo CTM50-12,5 

VIII. Možnosti čerpadla: 

bez znaku = štandardný motor 

I = orezané obežné koleso 

P = jednofázový motor 

IX. Materiál upchávok: 

E = EPDM 

F = FKM 

N = NBR 

X. Voliteľné príslušenstvo: 

FT = Filter Tapflo 

Typ filtra: 

A = Kazetový filter 

B = Vakové filter 

C = Filter s aktivovaným uhlíkom 

L = FTL filter 

M = Aktívny uhlík v nylonovom vaku 

N = Olej pohlcujúce výplň v nylonovom vaku 

O = Olej pohlcujúce výplň vo vaku 

R = Živica s iónovou výmenou vo vaku 

S = Živica s iónovou výmenou v nylonovom vaku 

III. Vnútorný priemer filtra [mm] 

(množstvo a rozmer filtračnej vložky): 

80 (1x20”) 

160 (3x20”) 

210 (7x20”) 

355 (15x20”) 

IV. Trieda filtrácie: 

01 = 1 mikrón 

10 = 10 mikrónov 

20 = 20 mikrónov 

50 = 50 mikrónov 

PS – tlakový spínač  

IOM manuál FT filtračné jednotky 23 



5. 

5.2. 

ÚDAJE 

Materiály, údaje a limitné hodnoty 

Materiál plášťa 

Materiál o-krúžku 

Max teplota 

Max tlak systému 

PP 

EPDM, NBR, 

Viton 

60 °C 

2,5 bar 

5.3. Rozmerový výkres – FTA-80 

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak) 
Iba celkové rozmery, pre podrobné výkresy sa obráťte na nás. Zmeny vyhradené bez 

predchádzajúceho upozornenia.  



5. 

5.4. 

ÚDAJE 

Rozmerový výkres – FTA-160 

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak).  
Iba celkové rozmery, pre podrobné výkresy sa obráťte na nás. Zmeny vyhradené bez 

predchádzajúceho upozornenia.   



5. 

5.5. 

ÚDAJE 

Rozmerový výkres – FTA-210 

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak)  

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

predchádzajúceho upozornenia.   



5. 

5.6. 

ÚDAJE 

Rozmerový výkres – FTA-355 

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak)  
Iba celkové rozmery, pre podrobné výkresy sa obráťte na nás. Zmeny vyhradené bez 

predchádzajúceho upozornenia.  



6. 

6. 

6.1. 

ZÁRUKA 

ZÁRUKA 

Vrátenie dielov 

Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupujte nasledovne:  

 

 

 

Prerokujte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania.  

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

nie je žiadna kvapalina.  
Starostlivo zabaľte vracané diely, aby sa zamedzilo ich poškodeniu pri preprave.  

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté.  

6.2. Záruka 

Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok počas maximálne 12 

mesiacov od inštalácia a po dobu najviac 24 mesiacov od dátumu výroby.  

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

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

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

a. jej výrobky sú prosté chýb materiálu a vyhotovenia v čase prvého nákupu; 

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

že výrobok bude spĺňať špecifické potreby zákazníka, okrem účelov stanovených vo výzve na 

poskytnutie dokumentácie alebo v iných dokumentoch, ktoré sú špecificky sprístupnené 

spoločnosti Tapflo pred uzatvorením tejto zmluvy; 

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

podľa najprísnejších noriem.  

Okrem vyššie výslovne uvedeného: Spoločnosť Tapflo neposkytuje žiadne záruky, výslovné 

alebo mlčky predpokladané, týkajúce sa výrobku, vrátane akýchkoľvek záruk vhodnosti pre 

konkrétny účel.  

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

záruka sa predovšetkým nevzťahuje na nasledovné:  

a. Pravidelné prehliadky, údržba, oprava a výmen dielov vplyvom bežného opotrebovanie 

(tesnenia, o-krúžky, gumené prvky, puzdra atď.); 
b. Poškodenie výrobku spôsobené:  

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

výrobku k jeho bežným účelom uvedeným v čase nákupu alebo v súlade s návodmi na 

použitie a údržbe výrobku spoločnosti Tapflo alebo inštalácie či nesprávne odvetrávanie 

či používanie výrobku spôsobom nezodpovedajúcim platným technickým alebo 

bezpečnostným normám.   
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b.2. Opravy vykonané neskúseným personálom alebo používaním neoriginálnych dielov 

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

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

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

závada vplyvom konštrukcie alebo montáže, za nové alebo opravené diely bezplatne dodané 

spoločnosťou Tapflo. Táto záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu. 

O tom, či bude chybný diel vymenený alebo opravený, rozhoduje výhradne spoločnosť Tapflo.  

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

podmienky, že oznámenie domnelé vady výrobkov alebo dielov bude doručený spoločnosti Tapflo 

písomne počas zákonnej lehoty 8 dní od zistenie poruchy. Oprava alebo výmena podľa týchto 

záručných podmienok netvorí nárok na predlženie alebo opätovné začatia záručnej doby.  

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

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

môže byť splnená funkčne ekvivalentnými repasovanými jednotkami. Na vykonanie opravy 

alebo výmeny chybných dielov je po starostlivej prehliadke čerpadla oprávnený iba odborne 

spôsobilý personál spoločnosti Tapflo. Vymenené chybné diely alebo súčasti sa stávajú 

majetkom spoločnosti Tapflo.   

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

Schvaľovanie a skúšky inými regulačnými úradmi idú na náklady a zodpovednosť zákazníka. Výrobky 

sa nepovažujú za chybné z hľadiska materiálu, konštrukcie alebo prevedenie, ak je nutné ich 

prispôsobiť, zmeniť alebo nastaviť tak, aby zodpovedali národným alebo miestnym technickým 

alebo bezpečnostným normám platným v krajine inej, než na ktorú bola jednotka pôvodne 

navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa nevzťahuje na také úpravy, zmeny alebo nastavenie na účel 

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 podľa výkresov 

spoločnosti Tapflo, prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, pokiaľ nie je písomne 

dohodnuté inak.  

9. Spoločnosť Tapflo neodpovedá na žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu či na 

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

škodami spôsobenými zákazníkovi alebo tretím stranám, vrátane strany zisku, vyvolanými 

nedodržaním odseku 3 vyššie alebo tým, že zákazník alebo tretia strana nemôže výrobky používať.  

Bez toho, aby bola dotknutá platnosť vyššie uvedeného. Zodpovednosť spoločnosti Tapflo voči 

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

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



6. 

6.3. 

ZÁRUKA 

Záručný formulár: 

Fax: 

Spoločnosť: 

Telefón: 

Adresa: 

Krajina: 

E-mail: 

Dátum dodania: 

Typ čerpadla: 

Výrobné č. (pozri typový štítok): 

Popis závady: 

Dátum inštalácie čerpadla: 

Meno kontaktnej osoby: 

Inštalácia: 

Kvapalina: 

Teplota [°C]: 

Obsah častíc: 

Prietok [l/min]: 

Výtlačná výška [mWC]: 

Ďalší: 

Viskozita [cPs]: Merná hmotnosť. 

[kg/m3]: 
Hodnota pH: 

%, max. veľkosti [mm]: 

Prevádzka [h/den]: Počet spustení za deň: 

Nasávacie výška / zdvih [m]: 

Miesto pre nákres inštalácie: 



 
Tapflo s.r.o. 

Česká a Slovenská republika 

Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 
Tel: 

Fax: 

+420 513 033 920 

+420 513 033 921 

E-mail: 

Obchodné otázky: tapflo@tapflo.sk 

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch.  

Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi zabezpečujúcim najvyššiu 

kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.  

AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | ÁZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | KANADA | CHILE | 

ČÍNA | HERCEGOVINA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÉNSKO | FÍNSKO | FRANCŮZSKO | GRÉCKO 

| GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG | MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO | IZRAEL | TALIÁNSKO | JAPONSKO | 

JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA | LITVA | MACEDÓNSKO | MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | 

HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY | KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | 

SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVAJCIARSKO | SÝRIA | 
TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTÁN | VIETNAM | VIETNTAM 

Tapflo s.r.o. 

www.tapflo.sk 

IČO: 28776984 | DIČ: CZ28776984 Spisová značka C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne  
 

Kancelária  
 
Kulkova 4045/8, 615 00, Brno  
Mail: Tapflo@tapflo.cz  
Tel.: +420 513 033 920  
Fax.: +420 513 033 921  
 
Tapflo SK s.r.o.  
Mail: tapflo@tapflo.sk  
 
Obchodno-technický zástupca pre SR:  
PO, KE, ZA, BB – vychod@tapflo.sk, tel: 0911 883 137  

BA, TN, NR, ZA, TT, BB – zapad@tapflo.sk, tel: 0911 137 883 


