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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

 
0.1. Úvod 

Čerpadlá CT sú jednostupňové odstredivé čerpadlá s otvoreným alebo polootvoreným 

obežným kolesom. Sú vyrobené z vysokokvalitného a pevného materiálu – antikorovej 

ocele AISI 316L. Tento rad čerpadiel spĺňa požiadavky mnohých dnešných odvetví. 

Priemyselný rad CTI je navrhnutý s telesom čerpadla opieskovaným sklom. Sú k dispozícii 

rôzne druhy pripojenia, možnosti mechanických upchávok a ďalšie vyhotovenia tak, aby 

bola uspokojená väčšina oblastí priemyselného použitia. 

Hygienický rad CTH sa dodáva s elektrolyticky lešteným telesom a vnútornými časťami 

čerpadla. Tento rad je zvlášť určený na hygienické použitie v potravinárskom, nápojovom 

a farmaceutickom priemysle, kde sú dôležitými faktormi schopnosť čistenia a vypúšťania. 
 

 

Pri správnej pozornosti venovanej údržbe zaistia čerpadlá CT efektívnu a bezproblémovú 

prevádzku. Tento návod na použitie oboznámi obsluhu s podrobnými informáciami 

o inštalácii, prevádzke a údržbe čerpadla. 
 

 

0.2. Výstražné symboly 

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

uvedený ich význam: 
 

 

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto návode 

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

situáciách dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšou opatrnosťou. 

Informujte o všetkých bezpečnostných pokynoch taktiež ostatných 

používateľov. Okrem pokynov uvedených v tomto návode na použitie je nutné 

dodržiavať taktiež všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy zamedzujúce 

nehodám. 
 

 

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

je zvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice s cieľom zaistiť správny 

pracovný postup a zamedziť poškodeniu alebo zničeniu kompletného 

zariadenia alebo jeho čiastkových zostáv. 
 

 

Tento symbol určuje prípadné nebezpečenstvo spôsobené prítomnosťou 

elektrických polí alebo vodičov pod napätím. 

 
 

0.3. Kvalifikácia a školenie personálu 

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

kvalifikovaný pre vykonávanie úkonov popísaných v tomto návode. Spoločnosť Tapflo 

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

nepozná obsah tohto návodu. 
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1. INŠTALÁCIA 

1.1. Princíp funkcie 

Aby bolo možné čerpadlo spustiť, je nutné teleso pred spustením zaplniť kvapalinou. 

Kvapalina vstupuje do telesa čerpadla axiálne voči hriadeľu. Otáčajúce sa obežné koleso 

vytvára odstredivú silu, ktorá urýchľuje kvapalinu v telese čerpadla a vedie ju do výtlačného 

potrubia. 

 

1.2. Prehliadka po dodaní 

I keď pri balení a expedícii postupujeme veľmi dôkladne, 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 prepravnej 

spoločnosti a nám. 
 

 

1.3. Skladovanie 

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

Nesnímajte ochranné kryty z nasávania a výtlaku, slúžia na zamedzenie vniknutiu nečistôt 

do vnútorných častí čerpadla. Pred inštaláciou čerpadlo riadne vyčistite. 

Pri skladovaní pretočte hriadeľ rukou najmenej dvakrát týždenne. Zostava motora 

a čerpadla by sa mala vždy skladovať v suchom a neprašnom prostredí bez otrasov. 
 

 

1.4. Základy 

Zostava motora a čerpadla musí stáť na dostatočne tuhej konštrukcii a byť k nej 

pripevnená, ktorá je schopná podoprieť celý obvod, na ktorom zostava stojí. Najvhodnejšie 

sú základy na pevné podlahe. Hneď ako je čerpadlo usadené, nastavte ho do roviny 

pomocou kovových podložiek medzi nožičkami a povrchom, na ktorom stojí. Overte, že 

nožičky zostavy čerpadla a motora stoja pevne na každej podložke. Povrch, na ktorom 

základy stoja, musí byť rovný a dokonale vodorovný. Ak je zostava umiestnená na oceľovej 

konštrukcii, zaistite, aby bola podoprená tak, aby sa nožičky nedeformovali. V každom 

prípade odporúčame nainštalovať antivibračné gumové prvky medzi čerpadlo a murivo. 

Motor vyžaduje ďalší stojan, keďže sa nachádza vo väčšej výške, než je teleso čerpadla. 

Voliteľne je možné čerpadlo objednať s nožičkami pre motor. V prípade tesne spojeného 

typu nie je nutné zlícovanie motora a čerpadla. 
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1.5. Prostredie 

 Okolo čerpadla by mal byť zaistený dostatočný priestor, aby ho bolo možné 

prevádzkovať, vykonávať údržbu a opravy. 

 Priestor, v ktorom sa čerpadlo prevádzkuje, musí byť dostatočne odvetrávaný. Príliš 

vysoká teplota, vlhkosť alebo znečistenie môžu mať vplyv na prevádzku čerpadla. 

 Za chladiacim ventilátorom motora musí byť dostatočný priestor na odvod horúceho 

vzduchu z motora. 
 

 

1.6. Nasávacie a výtlačné potrubie 

Čerpadlo je všeobecne súčasťou potrubného systému, ktorý môže zahŕňať rad súčastí, ako 

napr. ventily, skrutkové spoje, filtre, expanzné spoje, prístroje atď. Spôsob usporiadania 

potrubia a umiestnenie súčastí má značný vplyv na prevádzku a životnosť čerpadla. 

Čerpadlo sa nesmie používať ako podpera pre k nemu pripojené súčasti. 
 

 

Prietok kvapaliny z čerpadla musí byť čo najrovnomernejší. Odporúčame vyhnúť sa ostrým 

ohybom alebo veľkému znižovaniu priemeru, čo môže spôsobovať obmedzenie prietoku 

v inštalácii. V prípade zníženia priemeru odporúčame použiť vhodné kužeľové redukcie 

(prípadne excentrické na strane nasávania a koncentrické na strane výtlaku) na zmenách 

priemeru pri minimálnej vzdialenosti päť priemerov od pripojenia k čerpadlu. 
 

 

1.6.1. Pripojenie výtlačného potrubia 

Na výtlačnej strane sú obvykle inštalované jednosmerný ventil a uzatvárací/regulačný ventil. 

Jednosmerný ventil chráni čerpadlo pred spätným prietokom. Uzatvárací/regulačný ventil 

odpája čerpadlo od trasy a nastavuje výtlak. Nikdy neupravujte prietok pomocou ventilu na 

strane nasávania. 
 

 

1.6.2. Pripojenie nasávacieho potrubia 

Nasávacie potrubie je veľmi dôležité pre správnu prevádzku zostavy čerpadla. Musí byť čo 

najkratšie a najrovnejšie. Ak sa nie je možné dlhšej nasávacej 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 byť nasávanie spravené riadne, aby sa 

zamedzilo všetkým vzduchovým kapsám. 

Čerpadlá CT sú jednostupňové odstredivé čerpadlá, a teda sa samy nezapĺňajú. Preto bude 

vždy nutné nainštalovať spodný ventil vo všetkých prípadoch, keď je statická výška 

kvapaliny nižšia než nasávacia výška čerpadla. Ďalej je veľmi dôležité, aby bola pred 

spustením čerpadla celá nasávacia trasa zaplnená. Nasávacie potrubie musí byť 

vzduchotesné. Kritickými miestami z tohto hľadiska sú taktiež tesnenia medzi prírubami 

a tesnenia na driekoch ventilov. I malý prienik vzduchu do nasávacej trasy môže spôsobiť 

vážne prevádzkové problémy, ktoré môžu vyvolať zastavenie čerpadla. Odporúčame na 

nasávacej strane použiť jednosmerný ventil, aby sa zamedzilo vytváraniu sifónu po 

zastavení čerpadla. 
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1.7. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Čerpadlo musí byť inštalované v súlade s miestnymi a národnými bezpečnostnými 

predpismi. 
 

 

Tieto čerpadlá sú určené pre zvláštne oblasti použitia. Nepoužívajte čerpadlo 

v aplikáciách, ktoré nie sú určenými oblasťami použitia čerpadla, bez toho, aby ste 

s nami prebrali vhodnosť takého použitia. 
 

 

1.7.1. Ochrana 

V záujme ochrany zdravia a zaistenia bezpečnosti je dôležité počas prevádzky a/alebo pri 

práci v blízkosti čerpadiel Tapflo nosiť ochranný odev a bezpečnostné okuliare. 

 
 

 
1.7.2. Elektrická bezpečnosť 

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

od napájania. Zamedzte akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým 

napájaním (podrobné informácie uvádzajú aktuálne platné predpisy). Overte, že elektrické 

parametre uvedené na typovom štítku zodpovedajú napájaniu, ku ktorému bude čerpadlo 

pripojené. 
 

 

1.7.3. Chemické nebezpečenstvo 

Kedykoľvek má byť čerpadlo použité na čerpanie inej kvapaliny, je nutné pred tým 

čerpadlo vyčistiť, aby sa zamedzilo prípadnej reakcii medzi oboma produktmi. 
 

 

1.7.4. 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 zavretý. 
 

 

1.7.5. Hladina hluku 

Čerpadlá CT, vrátane motora, vytvárajú za normálnych prevádzkových podmienok hladinu 

hluku pod 80 dB(A). Hlavné zdroje hluku sú tieto: turbulencia kvapaliny v inštalácii, kavitácia 

alebo iná abnormálna prevádzka, ktorá nezávisí od stavby čerpadla ani od jeho výrobcu. 

Používateľ musí zaistiť vhodné ochranné prostriedky, ak zdroje hluku môžu vytvárať úrovne 

hluku škodlivé pre obsluhu a pre okolie (v súlade s aktuálne platnými miestnymi 

predpismi). 
 

 

1.7.6. Teplotné nebezpečenstvo 

Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie čerpadla alebo potrubia a môže byť taktiež 

nebezpečná pre personál v blízkosti čerpadla či potrubia. Horúce alebo studené diely stroja 

je nutné chrániť, aby sa zamedzilo náhodnému dotyku 
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1.7.7. Rotujúce časti 

Nijak neupravujte ochranu rotujúcich častí, ani sa týchto častí pri ich pohybe nedotýkajte 

a nepribližujte sa k nim. 

1.7.8. Čistenie a dezinfekcia 

Čistenie a dezinfekcia čerpadlového systému má maximálnu dôležitosť, ak sa čerpadlo 

používa v systéme spracovania potravín. Použitie čerpadlového systému, ktorý NIE JE čistý 

alebo dezinfikovaný, môže spôsobiť kontamináciu produktu. 

 
 

1.8. Príklad inštalácie 

 

1) ÁNO: Hradlový ventil (môže byť taktiež v blízkosti čerpadla v prípade dlhého potrubia) 

2) S kladnou dopravnou výškou: potrubie sklonené smerom k čerpadlu 

3) ÁNO: filtračné sitko, ak sú prítomné častice 

4) NIE: vzduchové kapsy – okruh musí byť krátky a rovný 

5) ÁNO: pripevnenie potrubia 

6) Nasávacia trasa musí byť čo najkratšia a najrovnejšia. 

7) ÁNO: pripojenie pre manometer alebo bezpečnostný tlakový spínač 

8) ÁNO: nastavenie hradlového ventilu na výtlaku 

9) Ohyby umiestnené za ventilmi a prístrojmi sú od čerpadla ďalej než päťnásobok priemeru potrubia 

10) ÁNO: pripojenie pre manometer alebo bezpečnostný tlakový spínač 

11) NIE: kolenové spoje (a iné diely) na čerpadle (výtlačná a nasávacia trasa) 

12) So zápornou nasávacou výškou: potrubie sklonené smerom k nasávacej nádrži 

13) ÁNO: jednosmerný ventil (so zápornou nasávacou výškou) 

14) ÁNO: filtračné sitko, ak sú prítomné častice 

15) Nasávacia výška sa mení podľa prietoku, aby sa zamedzilo víreniu 

16) Nasávacia výška 

17) Hĺbka ponorenia 

18) ÁNO: expanzný spoj (nutný v prípade dlhých potrubí a horúcich kvapalín) a/alebo antivibračný prvok počas 

výtlaku a nasávania; ukotvené v blízkosti čerpadla 

19) ÁNO: prekonávanie prekážok v nižších hĺbkach 

20) Upevnite čerpadlo pomocou upevňovacích otvorov: podpery musia byť rovné 

21) ÁNO: vypúšťací kanál okolo základne 
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1.9. Prístroje 

Aby bolo zaistené správne riadenie výkonu a podmienok inštalovaného čerpadla, 

odporúčame použiť nasledujúce prístroje: 

- tlakový/podtlakový manometer na nasávacom potrubí; 

- Manometer na výtlačnom potrubí. 
 

 

Odoberať tlak je možné len z priamych sekcií potrubia vo vzdialenosti minimálne piatich 

priemerov od vstupu do čerpadla. Manometer na výtlaku musí byť vždy inštalovaný medzi 

čerpadlom a uzatváracím/regulačným ventilom. Výkon je možné odčítať na manometri, 

previesť na metre a potom porovnať s typickými krivkami. 
 

 

1.9.1. Elektrický príkon 

Elektrický príkon absorbovaný motorom je možné merať pomocou wattmetra alebo 

ampérmetra. 
 
 

1.9.2. Voliteľné prístroje 

Voliteľné prístroje môžu ukazovať, či čerpadlo pracuje neobvyklým spôsobom. Abnormálne 

podmienky môžu byť vyvolané náhodne zavretými ventilmi, nedostatkom čerpanej 

kvapaliny, preťažením a pod. 
 
 

1.9.3. Teplomer 

Ak je kritickým parametrom teplota čerpanej kvapaliny, vybavte inštaláciu teplomerom 

(najlepšie na strane nasávania). 
 

 

1.10. Pripojenie motora 

Elektrické zapojenie smie zaistiť len odborne spôsobilý elektrikár. Porovnajte napájanie 

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

na typovom štítku motora a môže ísť o zapojenie do hviezdy alebo do trojuholníka podľa 

napájania motora (pozrite obrázok nižšie). 

HVIEZ

DA 

TROJU

HOLNÍ

K 
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Dodržujte smernice pre pripájanie platné v závode. V žiadnom prípade nepripájajte 

elektrický motor priamo k napájacej sieti; použite vhodný elektrický rozvádzač vybavený 

nožovým spínačom a vhodnými bezpečnostnými prvkami (napr. ističe motorov) 

v napájacom obvode. Bezpečnostné prvky proti preťaženiu musia chrániť taktiež motory. 

Zaistite, aby mal motor riadne uzemnenie a aby bolo správne zapojené. 

1.11. Štandardný motor 

Štandardne sú čerpadlá CT Tapflo vybavené motormi nasledujúcich parametrov: 

 Medzinárodné montážne usporiadanie – B34 

 Počet pólov / otáčky [ot./min.] – 2 

 Bez certifikácie ATEX 

 Stupeň krytia – IP55 

 Napätie – 3-fázové 

Výkon motora Ot./

min. 

Napätie Frekvencia 

0,37 kW 
2900 Δ230 / Υ400 50 Hz 

3500 Δ265 / Υ460 60 Hz 

0,55 kW 
2900 Δ230 / Υ400 50 Hz 

3500 Δ265 / Υ460 60 Hz 

0,75 kW 
2900 Δ230 / Υ400 50 Hz 

3500 Υ460 60 Hz 

1,5 kW 
2900 Δ230 / Υ400 50 Hz 

3500 Δ265 / Υ460 60 Hz 

2,2 kW 
2900 Δ230 / Υ400 50 Hz 

3500 Δ265 / Υ460 60 Hz 

4,0 kW 
2900 Δ400 / Υ690 50 Hz 

3500 Δ460 60 Hz 

5,5 kW 
2900 Δ400 / Υ690 50 Hz 

3500 Δ460 60 Hz 

6,0 kW 2900 Δ400 / Υ690 50 Hz 

7,5 kW 2900 Δ400 / Υ690 50 Hz 
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2. PREVÁDZKA 

 
2.1. Spustenie 

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

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

sa, že do čerpadla rovnomerne tečie kvapalina. 

 Čerpadlo a k nemu pripojené potrubie, najmä nasávacie potrubie, musí byť zaplnené 

kvapalinou. Všetok vzduch a plyn je nutné dôkladne vypustiť. V prípade nasávania so 

zápornou dopravnou výškou zaplňte nasávacie potrubie a skontrolujte funkciu 

spodného ventilu. Musí byť zaručené, aby kvapalina nepretekala späť, preto 

vyprázdnite nasávacie potrubie a následne ho odpojte od čerpadla. 

 Nasávací uzatvárací ventil (ak je nainštalovaný) musí byť úplne otvorený. 

 Uzatvárací/regulačný ventil na strane výtlaku musí byť úplne zavretý. 

 Motor sa musí otáčať smerom, akým ukazuje šípka na čerpadle. Smer otáčania je vždy 

proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade na čerpadlo zo strany motora; overte ho 

krátkym spustením a potom skontrolujte smer otáčania ventilátora motora cez veko 

ventilátora. Pri nesprávnom smere otáčania je nutné motor okamžite zastaviť. Zmeňte 

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

vyššie uvedený postup. 

 Je nutné vykonať aj všetky pomocné zapojenia. 

 Ak je čerpadlo vybavené zásobníkom oleja, nezabudnite ho pred spustením naplniť. 
 

 

2.1.1. Spustenie čerpadla 

Spustite elektromotor a postupne otvárajte výtlačný uzatvárací/regulačný ventil, pokým nie 

je dosiahnutý požadovaný výtlak. Čerpadlo nesmie bežať dve alebo tri minúty s uzavretým 

výtlakom. Dlhšia prevádzka za týchto podmienok môže čerpadlo vážne poškodiť. 
 

 

Ak sa tlak meraný manometrom na výtlačnom potrubí nezvyšuje, okamžite čerpadlo 

vypnite a opatrne tlak vypustite. Opakujte postup zapojenia. 
 

 

Ak sú akékoľvek zmeny v rýchlosti prietoku, dopravnej výške, hustote, teplote alebo 

viskozite kvapaliny, vypnite čerpadlo a obráťte sa na náš technický servis. 
 

 

2.1.2. Opätovné spustenie po vypnutí napájania 

V prípade náhodného vypnutia skontrolujte, že jednosmerný ventil zamedzil spätnému 

prietoku, a skontrolujte, či sa chladiaci ventilátor motora zastavil. Spustite čerpadlo znovu 

podľa pokynov v kapitole 2.1.1 „Spustenie čerpadla“. 
 

 

Ak čerpadlo čerpá z hladiny nižšej, než je čerpadlo umiestnené, mohlo sa pri nečinnosti 

vyprázdniť, a preto je nutné znovu skontrolovať, či je čerpadlo a nasávacie potrubie 

zaplnené kvapalinou. 
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2.2. Vypnutie čerpadla 

Odporúčame postupne zatvárať výtlačný uzatvárací/regulačný ventil a potom okamžite 

vypnúť motor. Opačný postup neodporúčame, najmä v prípade väčších čerpadiel alebo 

ďalšieho výtlačného potrubia. Tým zamedzíte problémom s vodným rázom. Ak je 

inštalovaný nasávací uzatvárací ventil, odporúčame ho úplne zavrieť po úplnom zastavení 

čerpadla. 

 
 

2.3. Čistenie a dezinfekcia 

Čistenie a dezinfekcia čerpadlového systému má maximálnu dôležitosť, ak sa čerpadlo 

používa v systéme spracovania potravín. Použitie čerpadlového systému, ktorý NIE JE čistý 

alebo dezinfikovaný, môže spôsobiť kontamináciu produktu. Čistiace cykly a chemikálie 

používané na čistenie závisia značne od čerpaného produktu a procesu. Používateľ 

zodpovedá za zavedenie vhodného čistiaceho/dezinfekčného programu v súlade 

s miestnymi a národnými predpismi BOZP. 
 

 

2.3.1. Postup čistenia 

Čerpadlo je možné čistiť dvoma rôznymi spôsobmi: 
 

 

CIP (čistenie na mieste) 

bez demontáže čerpadla pomocou pary, vody alebo čistiacich chemikálií. Počas postupu CIP 

dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny: 
 

 

 Uistite sa o správnom dotiahnutí všetkých spojov čistiacej trasy, aby sa zamedzilo 

úniku teplej vody alebo čistiacich chemikálií. 

 Pri použití automatického procesu by mal byť nainštalovaný bezpečnostný prvok, aby 

sa zamedzilo neúmyselnému automatickému spusteniu čerpadla. 

 Pred akoukoľvek demontážou čerpadla, skrutkového spoja alebo potrubia sa uistite, že 

je čistiaci cyklus ukončený. 
 

 

Ručné čistenie 

jednoduchou demontážou telesa čerpadla, obežného kolesa a mechanickej upchávky. Vždy 

dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny: 
 

 

 Vypnite elektrické napájanie motora a odpojte systém spúšťania motora, ak je 

nainštalovaný. 

 Personál vykonávajúci čistenie by mal nosiť vhodný ochranný odev, obuv a ochranné 

okuliare. 

 Používajte vhodný netoxický a nehorľavý čistiaci roztok. 

 Vždy udržujte priestor okolo čerpadla čistý a suchý. 

 Nikdy nečistite čerpadlo rukou, keď čerpadlo beží. 
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Údržbové práce na elektrických inštaláciách musí vykonávať odborne 

spôsobilý personál a až po odpojení elektrického napájania. Dodržujte 

miestne a národné bezpečnostné predpisy. 
 

 

3.1. Prehliadky 

 Pravidelne kontrolujte tlaky na nasávaní a výtlaku. 

 Kontrolujte motor podľa pokynov výrobcu motora. 

 Všeobecne mechanická upchávka nevyžaduje údržbu, ale čerpadlo by nikdy nemalo 

bežať naprázdno (nasucho). Ak dôjde k úniku, mechanickú upchávku vymeňte. 
 

 

3.2. Vyhľadávanie porúch 
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Možná príčina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie 

 X  X      Nesprávny smer otáčania Zmeňte smer otáčania 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

     
 
 
 

Nedostatočná nasávacia výška (NPSH) 

Zvýšte dostupnú nasávaciu výšku NPSH: 

 Zdvihnite nasávací zásobník 

 Znížte čerpadlo 

 Zvýšte tlak v nasávacej nádrži 

 Znížte tlak nasýtených pár 

 Zväčšite priemer nasávacieho potrubia 

 Zaistite krátke a rovné nasávacie potrubie 

  X       Čerpadlo je zapchaté Vyčistite čerpadlo 

 X  X X   X  Kavitácia Zvýšte tlak na nasávaní 

 X  X X   X  Čerpadlo prisáva vzduch Zaistite tesnosť všetkých spojov 

  X X X     Zapchaté nasávacie potrubie Skontrolujte potrubie/ventily a filtre na nasávacej 

trase  X   X     Príliš vysoký tlak na výtlaku 
Znížte dopravnú výšku zväčšením priemeru 

potrubia alebo znížením počtu ventilov a ohybov 

 
 

X 

    
 

X 

  
 

X 

   
 

Príliš vysoký prietok 

Znížte prietok: 

 Čiastočne zatvorte výtlačný ventil 

 Znížte priemer obežného kolesa (obráťte sa na 

nás) 

 Znížte otáčky  X   X X X X  Príliš vysoká teplota kvapaliny Ochlaďte kvapalinu 

        X Poškodená alebo opotrebovaná mechanická 

upchávka 

Vymeňte upchávku 

        X Nesprávny materiál O-krúžkov pre danú kvapalinu Nainštalujte O-krúžky z iného materiálu (obráťte sa 

na nás) 

X    X X X   Obežné koleso sa zadiera 
Znížte teplotu a/alebo tlak na nasávaní Upravte 

vôľu medzi plášťom a obežným kolesom 

    X   X  Na potrubie pôsobí zaťaženie Pripojte potrubie nezávisle od čerpadle 

    X X X X  Cudzie predmety v kvapaline Použite filter na strane nasávania 

        X Príliš nízke napnutie pružiny na mechanickej 

upchávke 

Upravte podľa pokynov v tomto návode 

  X       Na strane nasávania je zavretý uzatvárací ventil Overte a prípadne ventil otvorte 

 X        Príliš nízky tlak na výtlaku 
Zvýšte tlak – nainštalujte obežné koleso väčšieho 

priemeru (obráťte sa na nás) 

     X X   Čerpadlo nie je zaplnené kvapalinou Zaplňte čerpadlo kvapalinou 

X X   X     Parametre kvapaliny sa líšia od vypočítaných hodnôt Skontrolujte parametre čerpanej kvapaliny 
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3.3. Demontáž čerpadla 

   Demontáž by mal vykonávať iba odborne spôsobilý personál. 

Každý úkon, ktorý je nutné na stroji vykonať, je nutné vždy vykonávať až po odpojení 

všetkých elektrických kontaktov. Zostava motora a čerpadla musí byť uvedená do stavu, 

kedy ju nie je možné neúmyselne spustiť. 
 

 

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

kvapalinou, zaistite, aby bolo čerpadlo úplne vyprázdnené a vypláchnuté. Pri vypúšťaní 

čerpadla sa uistite, že osobám ani životnému prostrediu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. 
 

 

Čísla uvedené v zátvorkách odkazujú na čísla dielov na výkresoch a v zoznamoch 

náhradných dielov v kapitole 4 „Náhradné diely“. 
 
 

3.3.1. Postup pri demontáži 
 

 
 

Obr. 3.3.1 

Vyskrutkujte všetky montážne skrutky telesa [141] 

a odstráňte ich spolu s maticami [143] a podložkami 

[142]. 
 

 
 
 

Obr. 3.3.2 

Odstráňte teleso čerpadla [13]. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.3.3 

Odstráňte O-krúžok [18]. 

UPOZORNENIE! Po každej demontáži je nutné O-

krúžok [18] vymeniť za nový. 
 

 
 
 
 

Obr. 3.3.4 

Pri montáži a demontáži obežného kolesa odstráňte 

montážnu skrutku obežného kolesa [191] 

a podložku [192], použite kľúč v otvore zadného 

krytu čerpadla [11] a pridržte hriadeľ [16]. Odstráňte 

obežné koleso. 
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Obr. 3.3.6 

Opatrne odstráňte zadné teleso [12]. Statická časť 

[15B] mechanickej upchávky zostane v zadnom 

telese. 

 
 

 
Obr. 3.3.7 

Ak je to nutné, vytlačte statickú časť [15B] 

mechanickej upchávky von. 

UPOZORNENIE! Pred vytlačením mechanickej 

upchávky na ňu naneste trochu liehu alebo vody. 
 

 
 
 
 
 

Obr. 3.3.8 

Odstráňte odstrekovací krúžok [17]. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.3.9 

Odstráňte skrutky [121] a podložky [122] 

pripevňujúce zadný kryt [11] k motoru [10]. 
 

 
 
 
 
 

Obr. 3.3.10 

Povoľte poistné skrutky [161] a odstráňte nástavec 

hriadeľa [16]. 
 
 
 
 
 

Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti, najmä mechanickú 

upchávku, na opotrebovanie alebo poškodenie a prípadne ich vymeňte. O-krúžok telesa by 

sa mal vymeniť po každej demontáži čerpadla! 



Príručka IOM k odstredivým čerpadlám CTI a CTH 18 

3. ÚDRŽBA 
 

 

 

3.4. Montáž čerpadla 

Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

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

 

Obr. 3.4.1 

Pred zasunutím statickej časti [15B] mechanickej 

upchávky nasaďte zadné teleso [12] na zadný kryt 

[11] a skontrolujte lícovací rozmer tesnenia podľa 

tabuľky nižšie. Tak sa zaistí pôsobenie správneho 

tlaku na mechanickú upchávku obežným kolesom. 

UPOZORNENIE! Ide o veľmi dôležitý postup, keď 

došlo k sňatiu nástavca hriadeľa. 

 

 
Obr. 3.4.2 

Pomocou strmeňového mikrometra upravte rozmer 

„S“. 

To je možné vykonať povolením poistných skrutiek 

[161] a posunutím nástavca hriadeľa [16] nahor 

alebo nadol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ čerpadla S [mm] 

CT A 33 

CT B 33 

CT C 35,5 

CT D 35,5 

CT E 35,5 
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Obr. 3.4.3 – alternatívny spôsob montáže 

Rozmer „S“ je možné nastaviť taktiež špeciálnym 

nástrojom Tapflo [T]. Nasaďte nástroj [T] na 

nástavec hriadeľa [16] a pripevnite ho skrutkou 

[191], potom nakloňte nástroj [T] proti vnútornej 

drážke zadného telesa [12]. Pomocou kľúča na 

skrutky s vnútorným šesťhranom pripevnite hriadeľ 

[16] dotiahnutím skrutiek [161]. UPOZORNENIE 1! 

Pozor na správne použitie nástroja [T]. Existujú 3 

typy nástroja, ktoré zodpovedajú nasledujúcim 

veľkostiam čerpadiel: 

 CT A, CT B 

 CT C, CT D, CT E 

 CT C, CT D, CT E s vystuženým hriadeľom 

UPOZORNENIE 2! Kontrolný otvor umožňuje 

skontrolovať, či sa čelo hriadeľa [16] dotýka nástroja. 

UPOZORNENIE 3! Po dotiahnutí skrutky [161] 

nezabudnite montážny nástroj odstrániť [T]. 

Obr. 3.4.4 

Dôkladne vnútornú drážku základného telesa [12] 

vyčistite a odmastite liehom. Skontrolujte, či je 

povrch drážky hladký. Inak môže dochádzať k úniku 

z mechanickej upchávky. 

UPOZORNENIE! Na čistenie použite bezprašný 

materiál, napr. modrý uterák TORK 1230081. 

 
 

Obr. 3.4.5 

Pri vybaľovaní dbajte na správne použitie 

(priemyselné/hygienické) mechanickej upchávky 

[15]. 

 
 
 
 
 

Obr. 3.4.6 

Namažte statickú časť [15B] mechanickej upchávky, 

aby ste zaistili presnejšiu montáž a zamedzili 

uviaznutiu O-krúžku pred dosiahnutím povrchu 

vnútornej drážky. 

 
 
 
 

 
Obr. 3.4.7 

Súčasne oboma rukami zatlačte statickú časť [15B] 

mechanickej upchávky až na doraz. 
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Obr. 3.4.8 

Zaistite, aby bola statická časť mechanickej 

upchávky rovnomerne rozložená okolo obvodu. 

UPOZORNENIE! Skontrolujte, či sa O-krúžok 

nevypruží späť. Môže sa vypružiť, keď O-krúžok 

nedosiahne povrch vnútornej drážky. 
 

 
 
 

Obr. 3.4.9 

Opäť odmastite povrch výstupku a klzné plochy 

statickej časti mechanickej upchávky. 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4.10 

Vyčistite a odmastite nástavec hriadeľa [16]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4.11 

Nasaďte zadné teleso [12] na zadný kryt [11]. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4.12 

Dôkladne vyčistite a odmastite tesniacu plochu 

dynamickej časti mechanickej upchávky [15A]. 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4.13 

Kvapnite niekoľko kvapiek liehu na O-krúžok 

dynamickej časti a až potom ho namontujte na 

nástavec hriadeľa [16]. 
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Obr. 3.4.14 

Rovnomerným zatlačením nasaďte dynamickú časť 

mechanickej upchávky [15A] na nástavec hriadeľa 

[16]. 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4.15 

Zostavte pružinu mechanickej upchávky. 
 
 
 
 

Obr. 3.4.16 

Rovnomerne oboma rukami zatlačte obežné koleso 

[9…] na nástavec hriadeľa [16]. 

Pri montáži obežného kolesa [9…] na nástavec 

hriadeľa [16] zaistite, aby bolo zaistené v správnej 

polohe, a až potom dotiahnite montážnu skrutku 

[191] s jej podložkou [192]. 

UPOZORNENIE! Pozor, aby nedošlo k poškodeniu 

predného povrchu nástavca hriadeľa. 
 

 

Obr. 3.4.17 

Pri montáži podložky [192] nezabudnite nastaviť 

plochý povrch smerom k obežnému kolesu [9…]. 

Nasaďte montážnu skrutku [191] do obežného 

kolesa [9]. 

 
 
 

 
Obr. 3.4.18 

Na dotiahnutie montážnej skrutky [191] použite 

kľúč v otvore zadného krytu čerpadla [11] a podržte 

hriadeľ [16]. 
 

 
 
 
 

Obr. 3.4.19 

Pri montáži telesa sa uistite o čistote tesniacich 

povrchov O-krúžkov na telese [13] a zadnom telese 

[12]. 



Príručka IOM k odstredivým čerpadlám CTI a CTH 

3. ÚDRŽBA 

22 

 

 

 

3.4.1. Skúšobný chod 

Pred inštaláciou čerpadla do systému ho odporúčame skúšobne spustiť, aby sa vplyvom 

nesprávnej montáže čerpadla zbytočne neplytvalo kvapalinou v prípade netesností 

v čerpadle alebo pri jeho nespustení. 

Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite skrutky predpísaným uťahovacím momentom. 
 

 

3.5. Demontáž – variant 4FZ 

Pri demontáži mazaných a preplachovaných tesnení v našich čerpadlách CT postupujte 

nasledovne. 

 
 
 
 

Obr. 3.5.1 

Povoľte skrutku, ktorá drží zásobník oleja [62], 

a odstráňte ju. 
 

 
 
 
 
 

Obr. 3.5.2 

Vyskrutkujte rovnú spojku zo zadného telesa [126]. 

 
 
 
 
 

 
Obr. 3.5.3 

Povoľte skrutku na rovnej spojke [1366]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.4 

Uvoľnite kovovú rúrku [1363]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.5.5 

Povoľte skrutku na kolenovej spojke [1367]. 
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Obr. 3.5.6 

Odstráňte kovovú rúrku [1363]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.7 

Vyskrutkujte a odstráňte kolenovú spojku [1367]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.8 

Vyskrutkujte spojovací adaptér [1364]. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.9 

Vyberte filtračné sitko [1361] a O-krúžok [1365]. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.5.10 

Vyskrutkujte rovnú spojku [1366]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.11 

Vyskrutkujte všetky montážne skrutky telesa [141] 

a odstráňte ich spolu s maticami [143] a podložkami 

[142]. 
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Obr. 3.5.12 

Odstráňte teleso čerpadla [136]. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.13 

Odstráňte O-krúžok [18]. 

UPOZORNENIE! Po každej demontáži je nutné O-

krúžok [18] vymeniť za nový. 
 

 
 
 

Obr. 3.5.14 

Pri montáži a demontáži obežného kolesa odstráňte 

montážnu skrutku obežného kolesa [191] 

a podložku [192], použite kľúč v otvore zadného 

krytu čerpadla [1146] a pridržte hriadeľ [16Z]. 

Odstráňte obežné koleso. 

 
 

 
Obr. 3.5.15 

Opatrne odstráňte zadné teleso [126]. Statická časť 

[15B] mechanickej upchávky zostane v zadnom 

telese. 

 
 
 
 
 
 

Iba mazané tesnenie (4Z)! 

Obr. 3.5.16 

V prípade potreby odstráňte rezné tesnenie [159]. 
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3.6. Montáž – variant 4FZ 

Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

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

 
 
 
 
 
 

Obr. 3.6.1 

Skontrolujte, či nie je filtračné sitko [1361] zanesené 

a prípadne ho vyčistite. 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.6.2 

Pred nasadením rezného tesnenia [159] do zadného 

telesa [126] ho namočte do liehu. Na nasadenie 

rezného tesnenia použite lisovací nástroj. 
 

 
 
 
 
 

3.6.1. Skúšobný chod 

Pred inštaláciou čerpadla do systému ho odporúčame skúšobne spustiť, aby sa vplyvom 

nesprávnej montáže čerpadla zbytočne neplytvalo kvapalinou v prípade netesností 

v čerpadle alebo pri jeho nespustení. 

Po niekoľkých týždňoch prevádzky dotiahnite skrutky predpísaným uťahovacím momentom. 
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4. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 
 

 
4.1. Mazané tesnenie – 4Z 

Vynikajúce riešenie, ak existuje nebezpečenstvo chodu nasucho alebo ak má produkt sklon 

tuhnúť alebo kryštalizovať. Ku komore mechanickej upchávky je pripojený zásobník oleja. 

 Čerpadlo sa dodáva bez maziva v zásobníku oleja! 

 Pred prvým spustením naplňte zásobník oleja vhodným 

médiom (napr. olej SAE 20). Ak treba zabrániť, aby sa 

čerpané médium kontaminovalo olejom, mali by ste 

používať mazacie médium kompatibilné s čerpaným 

médiom; 

 Médium v zásobníku oleja by malo byť kompatibilné aj 

s materiálmi, z ktorých sa skladá čerpadlo (pri použití 

oleja ako tlmiacej kvapaliny by sa nemali používať 

v mechanickej upchávke O-krúžky z EPDM); 

 Štandardne sa používa rezné tesnenie NBR (ďalšie 

materiály k dispozícii na vyžiadanie); 

 Zásobník oleja by mal byť naplnený do ¾ výšky misky; 

 Kvapalinu by ste mali vymieňať po 2000 hodinách 

prevádzky alebo raz za rok. 

 Pri použití v potravinárstve odporúčame použiť kvapalinu schválenú združením FDA. 
 

 

Dôležité! 

 Ak dôjde k poškodeniu mechanickej upchávky, dôjde k zvýšeniu hladiny v komore 

a k pretečeniu zásobníka oleja. Je nutné okamžite čerpadlo vypnúť a mechanickú 

upchávku vymeniť! 

 Ak sa hladina kvapaliny v zásobníku oleja začne náhle znižovať, pravdepodobne došlo 

k poškodeniu rezného tesnenia. Mali by ste čerpadlo zastaviť a poškodené rezné 

tesnenie vymeniť. 
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Ďalšie/rozdielne diely: 

 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: C, D a E 

 
Kat. č. Mno

žstvo 

Popis 

5-xxx-1146 1 Zadný kryt čerpadla pre mazané tesnenie 

5-xxx-126 1 Zadné teleso čerpadla s privarenou komorou 

upchávky 5-xxx-159 1 Rezné tesnenie 

5-xxx-16Z 1 Hriadeľ pre čerpadlo s mazaným tesnením 

5-xxx-16WZ* 1 Hriadeľ – vystužená verzia 

5-xxx-62 1 Zásobník oleja 

5-xxx-191W* 1 Uzavretá matica pre vystužený hriadeľ 

5-xxx-192* 1 Podložka pre vystužený hriadeľ 

5-xxx-193* 1 Lícované pero pre vystužený hriadeľ 

* Voliteľné 
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4.2. Preplachované tesnenie – 4F (API plán 11) 

Ak sú prítomné abrazívne alebo lepkavé čiastočky, 

odporúčame použiť preplachovaný tesniaci systém. Malé 

množstvo čerpaného média cirkuluje zo strany výtlaku do 

upchávkovej komory a preplachuje v nej nahromadené pevné 

častice. Tak sa pomáha spomaľovať opotrebovanie 

mechanickej upchávky (15) a zadného telesa (12). Navyše sa 

na výtlaku používa samočistiaci filter. 

Potrubie preplachovaného tesnenia je úplne demontovateľné. 

Pri demontáži samočistiaceho filtra s cieľom odstrániť nahromadené „veľké“ častice alebo 

vykonať pravidelnú prehliadku odstráňte hornú prírubu a potom demontujte filter. Kvôli 

zaisteniu jednoduchej demontáže je preplachovacia oceľová trasa pripevnená plynovými 

tvarovkami. 

Ďalšie/rozdielne diely: 

 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: C, D a E 

Kat. č. Mno

žstvo 

Popis 

5-xxx-1146 1 Zadný kryt čerpadla pre preplachované tesnenie 

5-xxx-126 1 Zadné teleso čerpadla s privarenou komorou 

upchávky 

5-xxx-136 1 Kryt čerpadla pre preplachované tesnenie 

5-xxx-1361 1 Filtračné sitko 

5-xxx-1363 1 Kovová rúrka 

5-xxx-1364 1 Spojovací adaptér 

5-xxx-1365 1 O-krúžok adaptéra 

5-xxx-1366 1 Rovná spojka 

5-xxx-1367 1 Kolenová spojka 

5-xxx-16Z 1 Hriadeľ 
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Kat. č. Mno

žstvo 

Popis 

5-xxx-111 1 
Zadný kryt čerpadla pre 

vyhrievaný plášť 

5-xxx-120 1 
Zadné teleso čerpadla 

s vyhrievaným plášťom 

5-xxx-125 2 
Spoj pre čerpadlo 

s vyhrievaným plášťom 

 

 

4.3. Vyhrievaný/chladený plášť – 4J 

Vynikajúca ochrana mechanickej upchávky v prípadoch, keď 

hrozí nebezpečenstvo stuhnutia produktu. Vyhrievaný plášť 

sa používa taktiež v prípade, keď je nutné zachovať určenú 

teplotu čerpaného produktu, vysokú alebo nízku. Plášťom 

nepretržite cirkuluje vyhrievacie/chladiace médium. 

Vyhrievanie/chladenie sa ovláda plášťom privareným 

k zadnému telesu čerpadla (12). Tento plášť je vybavený 

dvoma pripojeniami G ½”. Na pripojenie plášťa použite 

pružné hadice, aby sa zamedzilo zbytočnému namáhaniu 

a napätiu konektorov vyhrievacieho plášťa. 

Na vyhrievanie/chladenie používajte médium, ktoré je plne kompatibilné s materiálmi, 

z ktorých je čerpadlo vyrobené. Maximálna teplota vyhrievacieho média je 60 °C, 

maximálny tlak je 2 bary. Je veľmi dôležité zamedziť náhlym zmenám teploty, ktoré by 

mohli spôsobiť nadmerné namáhanie. Čerpadlo môže byť ďalej vybavené voliteľnými 

pripojeniami na vyhrievacom plášti (napr. prírubami). 

Ďalšie/rozdielne diely: 

 
 

 

4.4. Hygienická bandáž – 

M 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: C, D a E 

 

 

Je k dispozícii voliteľná bandáž motora. Je vyrobená 

z antikorovej ocele a umožňuje ľahké čistenie a ochranu proti 

striekaniu na elektromotor. Štandardne je čerpadlo vybavené 

nožičkami. 

 
Ďalšie/rozdielne diely: 

 

 
 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel 

 
Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-31 1 Hygienická bandáž 

čerpadla 5-xxx-34 4 Nožička bandáže 

5-xxx-341 4 Skrutka nožičky bandáže 

5-xxx-342 4 Podložka skrutky nožičky 

bandáže 
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Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-131 1 Teleso čerpadla 

s vypúšťaním 
5-xxx-131(x) 1 

Teleso čerpadla 

s vypúšťaním; 

x – neštandardná vypúšťacia 

zátka a veľkosť 5-xxx-132 1 Vypúšťacia zátka 

5-xxx-1321 1 O-krúžok vypúšťacej zátky 

 

 

4.5. Vypúšťanie čerpadla – 4K 

 
S cieľom umožniť jednoduché vypúšťanie je možné teleso 

čerpadla navrhnúť s vypúšťaním a vypúšťacou zátkou. Pri 

vypúšťaní čerpadla jednoducho vyberte zátku a teleso sa 

automaticky vypustí. 

Štandardne je vypúšťanie vybavené závitovým spojom G 3/8”. 

Voliteľne je možné namiesto neho nainštalovať iné pripojenia, 

napr. Tri-clamp alebo hygienický závit. 

 
 
 

Ďalšie/rozdielne diely: 

Dostupné pre všetky veľkosti čerpadiel 

 

4.6. Vyhotovenie s dlhou spojkou – B 

Vyhotovenie s dlhou spojkou je dokonalé riešenie pri čerpaní horúcich produktov, napr. 

oleja s teplotou do 180 °C. 

Kompletná čerpadlová zostava je namontovaná na základnej doske so spojkou, ložiskom 

a ochranným krytom. Použitie ďalšieho ložiska umožňuje ešte stabilnejšiu funkciu 

čerpadlovej zostavy. 
 

 

 
 

 

Dostupné pre všetky veľkosti čerpadiel 

Výkres a zoznam náhradných dielov sú v kapitole 5.3. Náhradné diely – vyhotovenie s dlhou 

spojkou 
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4.7. Polootvorené obežné koleso – 4H; vystužené obežné koleso – 

4W 

Čerpadlá CT Tapflo môžu byť vybavené polootvoreným obežným kolesom 

na rozdiel od štandardného otvoreného obežného kolesa. Tento variant 

zaisťuje stabilnejšiu prevádzku, nižší hluk, nižšie chvenie a robustnejšiu 

konštrukciu. Polootvorené obežné koleso odporúčame použiť, keď môžu 

byť v čerpanej kvapaline prítomné tvrdé pevné častice. Toto obežné koleso 

má vždy vystužené vyhotovenie. 

 
Vystužené obežné koleso je vynikajúcou alternatívou pri čerpaní kvapalín 

vysokej viskozity alebo kvapalín obsahujúcich pevné častice. Táto 

konštrukcia je oveľa robustnejšia a odoláva väčšiemu napätiu 

prenášaného z kvapaliny. 

UPOZORNENIE! Obežné koleso veľkosti G je štandardne vystužené. 
 

Ďalšie/rozdielne diely: 

 

Dostupné pre všetky veľkosti čerpadiel 

 
Kat. č. Množ

stvo 

Popis 

5-xxx-9xxxH 1 Polootvorené obežné koleso 

5-xxx-16W 1 Vystužený hriadeľ 

5-xxx-191W 1 Uzavretá matica pre obežné koleso 

5-xxx-192 1 Podložka 

5-xxx-193 1 Montážne pero 
 

 

Kat. č. Množ

stvo 

Popis 

5-xxx-16W 1 Vystužený hriadeľ 

5-xxx-9xxxW 1 Vystužené obežné koleso 

5-xxx-191W 1 Uzavretá matica pre obežné koleso 

5-xxx-192 1 Podložka 

5-xxx-193 

 
 

 

1 Montážne pero 
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Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-13W 1 Vystužené teleso čerpadla 

5-xxx-18W 1 
Umiestnenie O-krúžku pre 

vystužené teleso 

 

 

4.8. Vystužené teleso čerpadla – 4B 

 
Tento variant je dokonalý pre čerpadlá CT, ak má čerpaná kvapalina 

vysokú prenikavosť, napr. parafín. 

4B určuje vystužený predný kryt, ktorý má zvláštnu drážku pre O-krúžok. 

4O určuje zvýšený počet montážnych otvorov v telese čerpadla, zadnom 

kryte a zadnom telese. 
 

 

Ďalšie/rozdielne diely: 

Dostupné pre všetky veľkosti čerpadiel 

 

4.9. Zvýšený počet montážnych otvorov – 4O 

Tento variant je dokonalý pre čerpadlá CT, ak má čerpaná kvapalina vysokú prenikavosť, 

napr. parafín. 

4O určuje zvýšený počet montážnych otvorov v telese čerpadla, zadnom kryte a zadnom 

telese. 
 
 

Ďalšie/rozdielne diely: 

 

Dostupné pre všetky veľkosti čerpadiel 

 
Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-117 1 Zadný kryt čerpadla so zvýšeným 

počtom otvorov 

5-xxx-127 1 Zadné teleso čerpadla so zvýšeným 

počtom otvorov 

5-xxx-137 1 Teleso čerpadla so zvýšeným počtom 

otvorov 
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4.10. Externé ochladzovanie – 4Q 

Táto možnosť je podobná mazanému tesneniu a odporúča sa, ak hrozí nebezpečenstvo 

chodu nasucho, alebo ak má produkt sklon tuhnúť či kryštalizovať pri styku so vzduchom. 

Toto riešenie má však ďalšiu výhodu, pretože cirkulujúca chladiaca kvapalina odvádza 

teplo z mechanickej upchávky. Odporúčame v chladiacom okruhu používať cirkulačnú 

metódu s tepelným sifónom. 

UPOZORNENIE! Max. tlak v chladiacom okruhu je 0,5 baru. 
 

 

Ďalšie/rozdielne diely: 

 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel C, D a E 

 
Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-1141 1 Zadný kryt čerpadla pre externé 

chladenie 5-xxx-1241 1 Zadné teleso čerpadla pre externé 

chladenie 5-xxx-1251 2 Pripájací spoj 

5-xxx-159 1 Rezné tesnenie 

5-xxx-16Z 1 Hriadeľ čerpadla pre externé chladenie 
 

 

4.11. Možnosti mechanických upchávok 

Okrem rôznych materiálov, ktoré je možné použiť pre plochy statických a dynamických 

tesnení, ako aj okrem elastomérov (pozrite kapitolu 6.1 „Kód čerpadla“) ponúkame rad 

rôznych špeciálnych vyhotovení mechanických upchávok: 

 2P – v prípade tejto možnosti je O-krúžok statickej časti mechanickej upchávky 

nahradený OP-krúžkom (hranatý O-krúžok). Tým sa zvyšuje trenie medzi O-

krúžkom a zadným telesom a znižuje sa tak riziko otáčania statickej časti, keď sa 

tesniace plochy k sebe prilepia. 

 2K – táto možnosť určuje iba mechanické upchávky SiC/SiC. Štandardné upchávky 

majú tesniace plochy rovnakej tvrdosti, a preto hrozí nebezpečenstvo ich 

prilepenia vplyvom priľnavosti. 2K poskytuje tesniace plochy rôznej tvrdosti (J/D), 

a tým sa toto nebezpečenstvo eliminuje. Ďalej je táto upchávka vybavená OP-

krúžkom. 
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5. NÁHRADNÉ DIELY 

 
5.1. Výkres náhradných dielov 

 

5.2. Zoznam náhradných dielov 

Poz. Popis 
Veľkosť Materiál 

CT A CT B CT C CT D CT E CT I CT H 

11 Zadný kryt [H/N]* 1 1 1 1 1 
AISI 316L, 

opieskované sklom 

AISI 316L Ra<0,8 

12 Zadné teleso [H/N] 1 1 1 1 1 
AISI 316L, 

opieskované sklom 

AISI 316L Ra<0,8 

121 Montážne skrutky zadného 

krytu 

4 4 4 4 4 A4-70 A4-70 

122 Montážne podložky zadného 

krytu 

4 4 4 4 4 A4-80 A4-80 

13 Teleso čerpadla [H/N] 1 1 1 1 1 
AISI 316L, 

opieskované sklom 

AISI 316L Ra<0,8 

141 Montážne skrutky telesa 4 4 4 8 8 A4-70 A4-70 

142 Montážne podložky telesa 4 4 4 8 8 A4-80 A4-80 

143 Montážne matice telesa 4 4 4 8 8 A4-70 A4-70 

15 
Mechanická upchávka 

(kompletná) 

[H/N] 

1 1 1 1 1 Pozrite 6.1 Pozrite 6.1 

16 Nástavec hriadeľa 1 1 1 1 1 AISI 316L AISI 316L 

161 Poistná skrutka 1 1 2 2 2 A2-70 A2-70 

17 Odstrekovací krúžok 1 1 1 1 1 NBR NBR 

 
18 

 
O-krúžok telesa [H/N] 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EPDM (std), FKM, 

FEP/silikón, NBR 

EPDM FDA (std), 

FKM FDA, 

FEP/silikón FDA 

191 Montážna skrutka obežného 

kolesa 

1 1 1 1 1 A4-70 A4-70 

192 Montážna podložka obežného 

kolesa 

1 1 1 1 1 A4-70 A4-70 

60 Adaptérová príruba motora - - - - 1 Hliník Hliník 

9xxx Obežné koleso (xxx – priemer) 1 1 1 1 1 AISI 316L Ra<0,8 AISI 316L Ra<0,8 

 
* Diely označené ako [H/N] majú rôzne vyhotovenie pre čerpadlá CT I a CT H. Pri objednávaní náhradných 

dielov uveďte, či je diel určený pre hygienický rad, napr. 5-340N-11 alebo 5-340H-11. 
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5.3. Výkres náhradných dielov – voliteľné príslušenstvo 
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Hygienická bandáž – M 

Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-31 1 Hygienická bandáž čerpadla 

5-xxx-34 4 Nožička bandáže 

5-xxx-341 4 Skrutka nožičky bandáže 

5-xxx-342 4 Podložka skrutky nožičky 

bandáže  
Vypúšťanie čerpadla – 4K 

Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-131 1 Teleso čerpadla s vypúšťaním 

5-xxx-131(x) 1 
Teleso čerpadla s vypúšťaním; 

x – neštandardná vypúšťacia 

zátka a veľkosť 

5-xxx-132 1 Vypúšťacia zátka 

5-xxx-1321 1 O-krúžok vypúšťacej zátky 

 

 

5.4. Zoznam náhradných dielov – voliteľné príslušenstvo 
 

*Voliteľne 

 
 

 

Mazané tesnenie – 4Z 

Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-1146 1 Zadný kryt čerpadla pre mazané 

tesnenie 

5-xxx-126 1 
Zadné teleso čerpadla 

s privarenou komorou upchávky 

5-xxx-159 1 Rezné tesnenie 

5-xxx-16Z 1 Hriadeľ pre čerpadlo s mazaným 

tesnením 

5-xxx-16WZ* 1 Hriadeľ – vystužená verzia 

5-xxx-62 1 Zásobník oleja 

5-xxx-191W* 1 Uzavretá matica pre vystužený 

hriadeľ 5-xxx-192* 1 Podložka pre vystužený hriadeľ 

5-xxx-193* 1 lícované pero pre vystužený 

hriadeľ 

Preplachované 

tesnenie – 4F 

Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-1146 1 Zadný kryt čerpadla pre 

preplachované tesnenie 
5-xxx-126 1 

Zadné teleso čerpadla 

s privarenou komorou upchávky 

5-xxx-136 1 Kryt čerpadla pre preplachované 

tesnenie 

5-xxx-1361 1 Filtračné sitko 

5-xxx-1363 1 Kovová rúrka 

5-xxx-1364 1 Spojovací adaptér 

5-xxx-1365 1 O-krúžok adaptéra 

5-xxx-1366 1 Rovná spojka 

5-xxx-1367 1 Kolenová spojka 

5-xxx-16Z 1 Hriadeľ 

Polootvorené obežné 

koleso – 4H Vystužené 

obežné koleso – 4W 

Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-9xxxH 1 Polootvorené obežné koleso 

5-xxx-9xxxW 1 Vystužené obežné koleso 

5-xxx-16W 1 Vystužený hriadeľ 

5-xxx-191W 1 Uzavretá matica pre obežné 

koleso 5-xxx-192 1 Podložka 

5-xxx-193 1 Montážne pero 

Vyhrievaný plášť – 4J 

Kat. č. Množstvo Popis 

5-xxx-111 1 Zadný kryt čerpadla pre 

vyhrievaný plášť 

5-xxx-120 1 Zadné teleso čerpadla 

s vyhrievaným plášťom 

5-xxx-125 2 Spoj pre čerpadlo s vyhrievaným 

plášťom 

Vystužené teleso čerpadla – 4B 

Zvýšený počet montážnych otvorov – 4O 

Kat. č. Množ

stvo 

Popis 

5-xxx-117 1 Zadný kryt – zvýšený počet otvorov 

5-xxx-127 1 Zadné teleso – zvýšený počet otvorov 

5-xxx-137 1 Teleso – zvýšený počet otvorov 

5-xxx-13W 1 Vystužené teleso čerpadla 

5-xxx-18W 1 Umiestnenie O-krúžku pre vystužené 

teleso 

Externé ochladzovanie – 4Q 

Kat. č. Množ

stvo 

Popis 

5-xxx-1141 1 
Zadný kryt čerpadla pre 

externé chladenie 

5-xxx-1241 1 
Zadné teleso čerpadla pre externé 

chladenie 

5-xxx-1251 2 Pripájací spoj 

5-xxx-159 1 Rezné tesnenie 

5-xxx-16Z 1 Hriadeľ čerpadla pre externé 

chladenie 
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5.5. Náhradné diely – vyhotovenie s dlhou spojkou 

 



Príručka IOM k odstredivým čerpadlám CTI a CTH 

5. NÁHRADNÉ DIELY 

38 

 

 

 

5.6. Zoznam náhradných dielov – vyhotovenie s dlhou spojkou 
Poz. Popis Množst

vo 

Materiál 

11 Zadný kryt 1 AISI 316L 

12 Zadné teleso 1 AISI 316L 

1210 Montážne skrutky zadného krytu 4 A4-70 

122 Montážna podložka zadného krytu 4 A4-70 

123 Montážna matica zadného krytu 4 A4-70 

13 Teleso čerpadla 1 AISI 316L 

141 Montážne skrutky telesa 4 / 8* A4-70 

142 Montážne podložky telesa 4 / 8* A4-80 

143 Montážne matice telesa 4 / 8* A4-70 

15 Mechanická upchávka (kompletná) 1 Pozrite 6.1 

160 Hriadeľ pre čerpadlo s dlhou spojkou 1 AISI 316L 

17 Odstrekovací krúžok 1 NBR 

18 O-krúžok telesa 1 
EPDM FDA (std), FKM FDA, 

FEP/silikón FDA 

191 Montážna skrutka obežného kolesa 1 A4-70 

192 Montážna podložka obežného kolesa 1 A4-70 

1930 Pero pre hriadeľ 1 A4 

21 Stojan pre čerpadlovú zostavu 1 AISI 304L 

221 Montážna skrutka motora 4 A4-70 

222 Montážna podložka motora 4 A4-70 

223 Montážna podložka motora 4 A4-70 

224 Montážna matica motora 4 A4-70 

271 Poisťovací krúžok ložiska k motoru 1 Oceľ s povlakom Cr3 

272 Poisťovací krúžok ložiska k čerpadlu 1 Oceľ s povlakom Cr3 

40 Spojka 1 AISI 316Ti 

41 Veko ložiska 1 AISI 316L 

411 Montážna skrutka veka ložiska 4 A4-70 

412 Montážna podložka veka ložiska 4 A4-70 

50 Ložisko 2 AISI 52100 

51 Veko ložiska 1 AISI 316L 

9xxx Obežné koleso (xxx – priemer) 1 AISI 316L Ra<0,8 

* 4 pre veľkosť CT A, B a C; 8 pre veľkosť CT D a E 

5.7. Odporúčané náhradné diely 

Bežne je čerpadlo CT bezúdržbové. Avšak v závislosti od povahy kvapaliny, jej teploty a pod. 

môžu určité diely čerpadla podliehať opotrebovaniu a je nutné ich vymieňať. Odporúčame 

mať na sklade tieto diely: 
 

 

Poz. Popis Množstvo 

15 Mechanická 

upchávka 

1 

18 O-krúžok telesa 1 

 
 

5.8. Ako objednávať náhradné diely 

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

číslo z typového štítku čerpadla. Potom už len uveďte čísla dielov zo zoznamu náhradných 

dielov a množstvo každej položky. 
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6. ÚDAJE 

 
6.1. Kód čerpadla 

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

o veľkosti a materiáloch čerpadla. 
 

 

I. Odstredivé čerpadlo Tapflo V. Možnosti čerpadla 

II. Vyhotovenie čerpadla VI. Výkon motora 

III. Veľkosť telesa VII. Variant motora 

IV. Veľkosť obežného kolesa 
 
 

CT I C C- 1CGV3F- 02 M 

I. CT = odstredivé čerpadlo Tapflo 

II. Vyhotovenie čerpadla:  

I = priemyselné 

H = hygienické 

III. Veľkosť telesa (priemer príruby motora / veľkosť IEC): 

A = 105 mm / 71 

B = 120 mm / 80 

C = 140 mm / 90 

D = 160 mm / 100 alebo 112 

E = 200 mm / 132 

IV. Veľkosť obežného kolesa 

A    = 90 mm 

B    = 98 mm 

C    = 125 mm 

D  = 130 mm 

E    = 135 mm 

F    = 155 mm 

G    = 180 mm (štandardne vystužené) 

V. Možnosti čerpadla: 

1. Mechanická upchávka 

Slepá* = keramika/grafit/EPDM (FDA na CTH) 

1CGV = keramika/grafit/FKM (FDA na CTH) 

1CGF = keramika/grafit/FEP (FDA) 

1CGN = keramika/grafit/NBR (iba CTI) 

1SSE = SiC/SiC/EPDM (FDA na CTH) 

1SSV = SiC/SiC/FKM (FDA na CTH) 

1SSF = SiC/SiC/FEP (FDA) 

1SSN = SiC/SiC/NBR (iba CTI) 

1SGE = SiC/grafit/EPDM (FDA na CTH) 

1SGV = SiC/grafit/FKM (FDA na CTH) 

1SGF = SiC/grafit/FEP (FDA) 

1SGN = SiC/grafit/NBR (iba CTI) 

2. Typ mechanickej upchávky: 

P = štandardná mechanická upchávka s OP-krúžkom 

K = rôzna tvrdosť statických a dynamických 

tesniacich prvkov – J/D s OP-krúžkom  

 (iba SiC/SiC) 

3. Možnosti pripojenia 

Slepá* = závit BSP na CTI 

Závit DIN 11851 na CTH 

3A = príruba ANSI (iba CTI) 

3B = závit BSPT (na CTH) 

3C = svorka ISO 2852 (iba CTH) 

3F = príruba DIN2633 PN 10/16 

3T = svorka DIN 32676 (iba CTH) 

 

3S = závit SMS 1145 (iba CTH) 

3R = závit RJT (iba CTH) 

3P = svorka ISO 1127 (iba CTH) 

3DA = závit DIN11866 – 1A (iba CTH) 

3X = závit DIN 11851 (na CTI) 

4. Špeciálne vyhotovenie 

4J = čerpadlo s vyhrievaným plášťom 

4F = preplachované tesnenie 

4Z = mazané tesnenie 

4H = polootvorené odolné obežné koleso (veľkosti 

C-G) 

4K = vypúšťacia zátka (štandardne závit 3/8” BSP) 

4PX = leštené zvary (iba CTH) 

4W = vystužené obežné koleso (iba veľkosti D a F) 

4Q = externé ochladzovanie 

4B = vystužený predný kryt; špeciálny O-krúžok 

4O = zvýšený počet montážnych otvorov 

VI. Príkon motora / veľkosť motora IEC 

Motory s otáčkami 2900 ot./min. (2 póly): 

03 = 0,37 kW / 71 

05 = 0,55 kW / 71 

07 = 0,75 kW / 80 

15 = 1,5 kW / 90 

22 = 2,2 kW / 90 

40 = 4,0 kW / 112 

55 = 5,5 kW / 132 

60 = 6,0 kW / 112 

75 = 7,5 kW / 132 

110 = 11,0 kW / 160 (iba čerpadlo s dlhou spojkou) 

motory 1450 ot./min. (4 póly): 

024 = 0,25 kW / 71 

054 = 0,55 kW / 80 

114 = 1,1 kW / 90 

224 = 2,2 kW / 100 

VII. Voliteľné príslušenstvo motora 

M = hygienická bandáž motora (CTS H) 

B = čerpadlo s dlhou spojkou 

P = jednofázový motor 

X2d = motor Eex d IIB T4 

X2e = motor Eex e IIB T3 

X3e = motor Ex II 3G T135C - tropické 

T = motor s teplomerom PTC 

V…F... = motor pre zvláštne napätie a frekvenciu 

* = štandardné vyhotovenie 
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6.2. Rozmery – CTI 

 

 
Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak) 

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

upozornenia. 

MODEL 
Výkon 

motora 

IEC 

Veľ. 

Hmotnosť 

[kg] 
A B* C D E F G* L* N 

CTI AA-03 0,37 71 7,15 60 358 36 100 71 193 90 112 145 

CTI AA-05 0,55 71 8,00 60 358 36 100 71 193 90 112 145 

CTI BB-07 0,75 80 11,40 63 395 50 110 80 205 100 125 170 

CTI CC-15 1,5 90 22,25 64 404 68 160 90 226 100 140 205 

CTI CC-22 2,2 90 23,95 64 404 68 160 90 226 100 140 205 

CTI CE-22 2,2 90 24,05 64 404 68 160 90 226 100 140 205 

CTI DD-40 4,0 112 37,10 70 521 92 192 112 257 140 190 256 

CTI DF-40 4,0 112 37,15 70 521 92 192 112 257 140 190 256 

CTI EF-55 5,5 132 53,00 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTI EG-55 5,5 132 53,10 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTI EF-75 7,5 132 64,50 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTI EG-75 7,5 132 64,85 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTI AA-024 0,25 71 7,00 60 358 36 100 71 193 90 112 145 

CTI BB-054 0,55 80 10,30 63 395 50 110 80 205 100 125 170 

CTI CC-114 1,1 90 15,90 64 451 68 160 90 226 125 140 205 

CTI CE-114 1,1 90 16,00 64 451 68 160 90 226 125 140 205 

CTI DD-224 2,2 100 43,85 70 478 92 192 100 250 140 160 256 

CTI DF-224 2,2 100 43,95 70 478 92 192 100 250 140 160 256 

CTI DG-224 2,2 100 44,05 70 478 92 192 100 250 140 160 256 

*Rozmer sa môže líšiť podľa značky motora 
 
 
 

Pripájacie rozmery 

Model 
Vonkajší závit BSPT 

(std.) 

Príruba DIN 2633 PN 16 Príruba ANSI 150 

Ra Ri Ra Ri Ra Ri 

CTI A 1” ¾” DN 25 DN 20 1” ¾” 

CTI B 1 ½” 1” DN 40 DN 25 1 ½” 1” 

CTI C 1 ½” 1 ½” DN 40 DN 40 1 ½” 1 ½” 

CTI D 2 ½” 2” DN 65 DN 50 2 ½” 2” 

CTI E 2 ½” 

 
2” DN 65 DN 50 2 ½” 2” 
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6.3. Rozmery – CTH 

 

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak) 

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

upozornenia. 

MODEL 
Výkon 

motora 

IEC 

Veľ. 

Hmotn

osť 

[kg] 

A B* C D E F G* L* N 

CTH AA-03 0,37 71 7,35 60 358 36 100 71 193 90 112 145 

CTH AA-05 0,55 71 8,00 60 358 36 100 71 193 90 112 145 

CTH BB-07 0,75 80 11,40 63 395 50 110 80 205 100 125 170 

CTH CC-15 1,5 90 22,35 64 429 68 160 90 226 125 140 205 

CTH CC-22 2,2 90 24,10 64 429 68 160 90 226 125 140 205 

CTH CE-22 2,2 90 24,15 64 429 68 160 90 226 125 140 205 

CTH DD-40 4,0 112 37,05 70 479 92 192 100 251 140 160 256 

CTH DF-40 4,0 112 37,10 70 479 92 192 100 251 140 160 256 

CTH EF-55 5,5 132 53,30 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTH EG-55 5,5 132 53,40 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTH EF-75 7,5 132 64,80 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTH EG-75 7,5 132 65,15 70 571 92 192 132 293 140 216 256 

CTH AA-024 0,25 71 7,25 60 358 36 100 71 197 90 112 145 

CTH BB-054 0,55 80 15,80 63 395 50 110 80 205 100 125 170 

CTH CC-114 1,1 90 15,85 64 451 68 160 90 226 125 140 205 

CTH CE-114 1,1 90 15,90 64 451 68 160 90 226 125 140 205 

CTH DD-224 2,2 100 32,20 70 478 92 192 100 250 140 160 256 

CTH DF-224 2,2 100 32,30 70 478 92 192 100 250 140 160 256 

CTH DG-224 2,2 100 32,40 70 478 92 192 100 250 140 160 256 

*Rozmer sa môže líšiť podľa značky motora 

 
 

Pripájacie rozmery 
 

 

Model 

DIN 11851 

závit (std.) 
Svorka DIN 32676 Svorka ISO 2852 Závit SMS 1145 Závit RJT 

Ra Ri Ra Ri Ra Ri Ra Ri Ra Ri 

CTH A DN 25 DN 25 DN 25 DN 20 38 25 38 25 1 ½” 1” 

CTH B DN 40 DN 32 DN 40 DN 25 38 25 51 38 1 ½” 1 ½” 

CTH C DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 38 38 51 38 2” 2” 

CTH D DN 65 DN 50 DN 65 DN 50 70 51 63 51 3” 2” 

CTH E DN 65 DN 50 DN 65 DN 50 

 
70 51 63 51 3” 2” 
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6.4. Rozmery – čerpadlo CTI s dlhou spojkou 

 

 
Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak) 

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

upozornenia. 

MODEL 
Výkon 

motor

a 

IEC 

Veľ

kos

ť 

A B** C D F G H K N P R S** 

CTI AA-03B 0,37 71 60 470 36 100 219 165 211 186 145 210 111 222 

CTI AA-05B 0,55 71 60 470 36 100 219 165 211 186 145 210 111 222 

CTI BB-07B 0,75 80 63 510 50 110 233 198 230 236 170 260 120 227 

CTI CC-15B 1,5 90 64 539 68 160 236 243 290 251 205 275 130 256 

CTI CC-22B 2,2 90 64 536 68 160 236 243 290 251 205 275 130 256 

CTI CE-22B 2,2 90 64 536 68 160 236 243 290 251 205 275 130 256 

CTI DD-40B 4,0 112 70 646 92 192 267 268 344 286 256 310 152 288 

CTI DF-40B 4,0 112 70 646 92 192 267 268 344 286 256 310 152 288 

CTI DF-60B 6,0 112 70 646 92 192 267 268 344 286 256 310 152 288 

CTI DG-60B 6,0 112 70 646 92 192 267 268 344 286 256 310 152 288 

CTI EF-55B 5,5 132 70 861 92 192 286 490 374 352 256 376 182 346 

CTI EG-55B 5,5 132 70 861 92 192 286 490 374 352 256 376 182 346 

CTI EF-75B 7,5 132 70 861 92 192 286 490 374 352 256 376 182 346 

CTI EG-75B 7,5 132 70 861 92 192 286 490 374 352 256 376 182 346 

CTI EG-110B 11,0 160 70 1060 92 192 285 690 402 390 256 414 210 420 

CTI AA-024B 0,25 71 60 470 36 100 219 165 211 186 145 210 111 222 

CTI BB-054B 0,55 80 63 510 50 110 233 198 230 236 170 260 120 227 

CTI CC-114B 1,1 90 64 539 68 160 236 243 290 251 205 275 130 256 

CTI CE-114B 1,1 90 64 539 68 160 236 243 290 251 205 275 130 256 

CTI DD-224B 2,2 100 70 629 92 192 267 268 332 286 256 310 140 276 

CTI DF-224B 2,2 100 70 629 92 192 267 268 332 286 256 310 140 276 

CTI DG-224B 2,2 100 70 629 92 192 267 268 332 286 256 310 140 276 

** Rozmer sa môže líšiť podľa značky motora 
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6.5. Materiály, údaje a medzné hodnoty 
 CTH … CTI … 

Teleso Antikorová oceľ AISI 316L, elektrolyticky leštená, 

Ra < 0,8 

Antikorová oceľ AISI 316L, opieskovaná 

sklom 

Obežné 

koleso 

Antikorová oceľ AISI 316L, elektrolyticky leštená, 

Ra < 0,8, otvorené (štd.) alebo 

polootvorené 

Antikorová oceľ AISI 316L, 

opieskovaná sklom, otvorené 

(štd.) alebo polootvorené 

Mechanická 

upchávka 

Jednoduchá keramika/grafit (štd.), SiC/SiC alebo 

SiC/grafit, voliteľne mazaná alebo preplachovaná 

Jednoduchá keramika/grafit (štd.), SiC/SiC 

alebo SiC/grafit, voliteľne mazaná alebo 

preplachovaná 

O-krúžky 
EPDM schválené FDA (štd.), FEP/silikón schválené 

FDA, FKM schválené FDA 
EPDM (štd.), FKM, FEP/silikón alebo NBR 

Motor IP55; rám IEC B34; dostupné vo vyhotovení ATEX kat. 2 alebo 3; Eex e alebo Eex d 

Menovitý tlak 10 barov (PN10) 

Teplota Max. 90 °C; 180 °C pre čerpadlo s dlhou spojkou 

Viskozita Max. ~200 cSt 

Častice Max. priemer je 6 mm (štd. otvorené obežné koleso); väčší v prípade mäkkých častíc 

 

 

6.6. Montážne uťahovacie momenty a rozmery skrutiek/matíc 
Typ 

skrutky/mati

ce 

Popis 
Model čerpadla 

CT A … CT B … CT C … CT D … CT E … 

 
 
 

Poz. Skrutka s vnútorným 

šesťhranom 121. 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

Montážne uťahovací moment [Nm] 

Veľkosť nástroja „S“ [mm] 5 5 6 6 8 

Závit M6 M6 M8 M8 M10 

 
 
 

Poz. Skrutka s vnútorným 

šesťhranom 141. 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

Montážne uťahovací moment 

[Nm] Veľkosť nástroja „S“ [mm] 5 5 8 6 6 

Závit M6 M8 M10 M8 M8 

 
 

 

Poz. Šesťhranná matica 143. 
 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 Montážne uťahovací moment 

[Nm] Veľkosť nástroja „S“ [mm] 5 13 17 13 13 

Závit M6 M8 M10 M8 M8 

 
 

 

Poz. Skrutka s vnútorným 

šesťhranom 161. 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

Montážne uťahovací moment 

[Nm] Veľkosť nástroja „S“ [mm] 3 3 4 4 4 

Závit M6 M6 M8 M8 M8 

 
 
 

Poz. Šesťhranná skrutka 191. 
 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 Montážne uťahovací moment 

[Nm] Veľkosť nástroja „S“ [mm] 17 17 17 17 17 

Závit M10 M10 M10 M10 M10 
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6.7. Výkonové krivky 

Výkonové krivky sú založené na teplote vody 20 °C. 

Podrobné krivky vám dodáme na vyžiadanie 
 

 

Otáčky 2900 ot./min. 

 
 
 

Otáčky 1450 ot./min. 
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6.8. Prípustné zaťaženia na vstupe a výstupe 

Odporúčame neprekračovať nasledujúce zaťaženia a sily pôsobiace na vstup a 

CT A 

Smer 
Zaťaženie 

[N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 70 6 

Y 100 6 

Z 70 6 

 

 

CTI B 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 80 8 

Y 120 8 

Z 80 8 
 

 

CT C 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 100 10 

Y 150 10 

Z 100 10 

výstup. 
 
 
 

CT D / E 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 100/120* 12 

Y 170 12 

Z 120 12 

*CTI / CTH 
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7. ZÁRUKA 

 
7.1. Vrátenie dielov 

Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo postupujte nasledovne: 

 Prediskutujte so spoločnosťou Tapflo spôsob odoslania. 

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

v súčasti/čerpadle nie je žiadna kvapalina. 

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

 

Ak nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, súčasti nebudú prijaté. 

7.2. Záruka 

Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok na obdobie 

nepresahujúce 12 mesiacov od inštalácie a na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov 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 bez chýb materiálu, návrhu a vyhotovenia v čase prvého nákupu; 

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

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

stanovených vo výzve na poskytnutie dokumentácie alebo v iných dokumentoch, 

ktoré sú špecificky sprístupnené spoločnosti Tapflo pred uzavretím tejto zmluvy; 

c. sú v návrhu čerpadla použité vysokokvalitné materiály a že obrábanie a montáž sú 

vykonané podľa najprísnejších noriem. 
 

 

Okrem výslovne vyššie uvedeného: Spoločnosť Tapflo neposkytuje žiadne záruky, 

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

vhodnosti na konkrétny účel. 
 

 

3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti než chyby materiálu, konštrukcie 

a vyhotovenia. Táto záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné: 
 

 

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

opotrebovania (tesnenia, O-krúžky, gumové prvky, puzdrá atď.); 

b. Poškodenie výrobku spôsobené: 

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

nepoužívania výrobku na jeho bežné účely stanovené v okamihu nákupu alebo 

v súlade s návodmi na použitie a údržbu výrobku spoločnosti Tapflo, alebo 

inštalácie či nesprávneho odvetrávania či používania výrobku spôsobom 

nezodpovedajúcim platným technickým alebo bezpečnostným normám; 

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

originálnych dielov Tapflo;
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b.3. Nehody alebo iné príčiny mimo kontroly spoločnosti Tapflo, okrem iného 

vrátane blesku, vody, požiaru, zemetrasenia, verejných nepokojov atď.; 

 

4. Táto záruka pokrýva výmenu alebo opravu akéhokoľvek dielu, na ktorom je 

zdokumentovaná porucha vplyvom konštrukcie alebo montáže, za nové alebo opravené 

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

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

opravený, rozhoduje výhradne spoločnosť Tapflo. 

 

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

podmienky, že oznámenie domnelej chyby výrobkov alebo dielov bude doručené 

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

alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie alebo 

opätovné začatie záručnej lehoty. 

 

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

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

podmienok môže byť splnená funkčne ekvivalentnými repasovanými jednotkami. Na 

vykonanie opravy alebo výmeny chybných dielov je po dôkladnej prehliadke čerpadla 

oprávnený iba odborne spôsobilý personál spoločnosti Tapflo. Vymenené chybné diely 

alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Tapflo. 

 

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

Schvaľovanie a skúšky inými regulačnými úradmi idú na náklady a zodpovednosť 

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

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

národným alebo miestnym technickým alebo bezpečnostným normám platným v krajine 

inej, než pre ktorú bola jednotka pôvodne navrhnutá a vyrobená. Táto záruka sa 

nevzťahuje na také úpravy, zmeny alebo nastavenie ani na pokusy o ne, aj keď sú trebárs 

správne vykonané, ani na akékoľvek nimi spôsobené škody, ani na žiadne úpravy, zmeny 

alebo nastavenie s cieľom využiť výrobok nad rámec jeho bežného účelu popísaného 

v prevádzkovej príručke výrobku, ak to nie je dopredu písomne schválené spoločnosťou 

Tapflo. 

 

8. Inštalácia vrátane elektrického a iného pripojenia k inžinierskym sieťam v súlade 

s výkresmi spoločnosti Tapflo prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, ak nie je 

písomne dohodnuté inak. 

 

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

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

alebo následnými škodami spôsobenými zákazníkovi alebo tretím stranám, vrátane straty 

zisku, vyvolanými nedodržaním par. 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. 



7. ZÁRUKA 

Príručka IOM k odstredivým čerpadlám CTI a CTH 48 

 

 

 

 

7.3. Záručný formulár 

Spoločnosť: 

Telefón: Fax: 
 

Adresa: 

Krajina: Meno kontaktnej osoby: 
 

E-mail: 

Dátum dodania: Dátum inštalácie čerpadla: 
 

Typ čerpadla: 

Výročné č. (pozrite typový štítok): 
 

Popis poruchy: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Inštalácia:  

Kvapalina:  

Teplota [°C]: Viskozita [cPs]: Merná hmotnosť [kg/m3]: 
 

Hodnota pH: 
 

Obsah častíc: %, max. veľkosť [mm]:  

Prietok [l/min]: Prevádzka [hod./deň]: Počet spustení za deň: 
 

 
 

 

Výtlačná výška [m vodného stĺpca]: Nasávacia výška/zdvih [m]: 
 

 

Ďalšie:  

Miesto pre nákres inštalácie: 
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TAPFLO s.r.o. 

Česká a Slovenská republika 

Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 

Tel.: +420 513 033 920 

Fax: +420 513 033 921 
 

 

E-mail: 

Obchodné otázky: tapflo@tapflo.sk  

 

 
 

 

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

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

zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov. 

 
AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA A HERCEGOVINA| BRAZÍLIA | 

BULHARSKO | KANADA | CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | 

ESTÓNSKO | FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | 

INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO | IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA | 

LITVA | MACEDÓNSKO | MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | 

PORTUGALSKO | FILIPÍNY | KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | 

JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | 

UKRAJINA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

 

 Tapflo s.r.o. 

 

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

  Kancelária 
   Kulkova 4045/8, 615 00, Brno 

   Mail: tapflo@tapflo.cz 

   Tel.: +420 513 033 920 

   Fax + 420 513 033 921 

 

Tapflo SK s.r.o 

Mail: tapflo@tapflo.sk 

 

Obchodno-technický zástupca pre SR: 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


