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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

 
0.1. Úvod 

Pneumatické membránové čerpadlá radu Tapflo sú kompletným radom čerpadiel na 

priemyselné použitie. Tieto čerpadlá sú navrhnuté, aby boli bezpečné, jednoducho a ľahko sa 

používali a udržiavali. Konštrukcia je bezupchávková a neobsahuje žiadne rotačné časti. Tieto 

čerpadla sú vhodné na takmer všetky rôzne chemikálie používané dnes v priemysle. 
 

 

Pri správnej pozornosti venovanej údržbe zaistia čerpadlá Tapflo efektívnu a bezproblémovú 

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

prevádzke a údržbe čerpadla. 
 

 

0.2. Výstražné symboly 

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

význam: 
 

 

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto návode na 

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

dodržujte tieto pokyny a postupujte s najväčšou opatrnosťou. Informujte 

o všetkých bezpečnostných pokynoch taktiež ostatných používateľov. Okrem 

pokynov uvedených v tomto návode na použitie je nutné dodržiavať taktiež 

všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy zamedzujúce nehodám. 
 

 

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

zvlášť dôležité dodržiavať predpisy a smernice s cieľom zaistiť správny pracovný 

postup a zamedziť poškodeniu alebo zničeniu kompletného zariadenia alebo jeho 

čiastkových zostáv. 

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 

Membránové čerpadlo Tapflo je poháňané stlačeným vzduchom. Obe membrány sú spojené 

hriadeľom membrány a tlačené tam a späť striedavo tlakovanými vzduchovými komorami 

za membránami pomocou automaticky cyklujúceho systému pneumatických ventilov. 
 

 

 
 

 

Nasávací cyklus: 

 Nasávanie 

Jedna membrána vykonáva nasávací úkon v jednej komore (napravo), keď je vyťahovaná 

z plášťa. 

 Výtlak 

Druhá membrána súčasne prenáša tlak vzduchu do kvapaliny v druhej komore (vľavo) 

plášťa a vytláča ju smerom k výtlačnému portu. 
 

 

Počas každého cyklu sa tlak vzduchu v zadnej časti výtlačnej membrány rovná dopravnému 

tlaku na strane kvapaliny. Membránové čerpadlá Tapflo je možné teda prevádzkovať proti 

zatvorenému výtlačnému ventilu bez toho, aby to malo vplyv na životnosť membrán. 
 

 

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 dopravnej 

spoločnosti a nám. 
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1.3. Dvíhanie a preprava 

Pred manipuláciou s čerpadlom overte jeho hmotnosť (pozrite 6.3. Technické údaje). Spôsob 

manipulácie s čerpadlom je uvedený v miestnych normách. Ak je jeho hmotnosť vysoká na 

ručnú prepravu, je nutné čerpadlo dvíhať pomocou závesov a vhodného zdvíhacieho 

zariadenia, napr. žeriava alebo vysokozdvižného vozíka. 

Vždy používajte najmenej dva závesy a uistite sa, že sú zaistené tak, aby sa zamedzilo 

skĺznutiu čerpadla a aby bolo zaistené, že čerpadlo visí rovno. 

Nikdy nedvíhajte čerpadlo iba jedným závesom. Nesprávne dvíhanie môže spôsobiť vážne 

zranenie a/alebo poškodenie čerpadla. 

 
Nikdy nedvíhajte čerpadlo, ktoré je natlakované.  

Dbajte na to, aby sa pri dvíhaní nikto pod čerpadlom nezdržiaval. 

Nikdy sa nepokúšajte dvíhať čerpadlo za kolektory alebo hadice pripojené k čerpadlu. 

Čerpadlo môže byť vybavené zdvíhacími očkami spojenými s kolíkovými skrutkami čerpadla. 
 

 

1.4. Skladovanie 

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

sa malo skladovať pri okolitej teplote 15 °C (59 °F) až 25 °C (77 °F) a pri relatívnej vlhkosti pod 

65 %. Nemalo by byť vystavené pôsobeniu žiadneho zdroja tepla, napr. radiátoru, slnečnému 

žiareniu a pod., inak by to mohlo mať nepriaznivý vplyv na tesnosť čerpadla. Nesnímajte 

ochranné kryty z pripojenia nasávania, výtlaku a vzduchu, slúžia na zamedzenie vniknutiu 

nečistôt do vnútorných častí čerpadla. Pred inštaláciou čerpadlo riadne vyčistite. 
 

 

1.5. Základy 

Čerpadlo bude pracovať správne bez toho, aby bolo pripevnené k základom. Ak je nutné 

upevnenie kvôli inštalačným účelom, zaistite, aby základy boli schopné pohlcovať chvenie. Pre 

prevádzku čerpadla je dôležité namontovať čerpadlo s nožičkami smerom nadol (pozrite 

nákres v kapitole 1.8 „Príklad inštalácie“). 
 

 

1.6. Nasávacie a výtlačné potrubie 

Nasávacie a výtlačné potrubie musí byť úplne podoprené a ukotvené v blízkosti čerpadla, ale 

nezávisle od neho. Potrubná trasa pripojená k čerpadlu musí mať podobu hadice, aby sa 

zamedzilo neprimeranému namáhaniu a napätiu na pripojení čerpadla a na potrubí. 
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1.6.1. Otočné spoje 

Nasávacie a výtlačné spoje je možné otočiť o 180 °. Tým sa zjednodušuje montáž a inštalácia 

čerpadla. Ak chcete otočiť spoje, zaskrutkujte závitový čap do spoja a otočte ho. Na väčších 

modeloch T220, T420 a T820 otočenie uľahčíte ľahkým povolením matíc plášťa a pri 

súčasnom otáčaní spojov. 
 
 

1.6.2. Pripojenie nasávacieho potrubia 

Nezabudnite, že nasávacie potrubie/pripojenie je najkritickejším miestom, najmä pri 

zaplňovaní čerpadla. I malý únik dramaticky zníži nasávaciu schopnosť čerpadlá. Pri pripájaní 

nasávacieho potrubia odporúčame nasledujúce: 

1) Na zaistenie uspokojivej prevádzky použite vystuženú hadicu (inak by mohol nasávací 

výkon hadicu deformovať) alebo iné pružné vedenie. Vnútorný priemer hadice by mal 

byť rovnaký ako nasávacie pripojenie (v spodnej časti čerpadla), aby sa dosiahlo 

optimálne nasávanie. 

 

2) Zaistite, aby bolo spojenie medzi hadicou a čerpadlom úplne tesné, inak bude nasávacia 

schopnosť znížená. 
 

 

3) Vždy používajte čo najkratšie nasávacie potrubie. Zamedzte vzniku vzduchových káps, 

ktoré môžu byť vyvolané dlhým potrubím. 
 

 

1.6.3. Pripojenie výtlačného potrubia 

Pre toto pripojenie odporúčame iba jednoduché a vhodné pripojenie prietoku. Použite hadicu 

alebo pružné vedenie (minimálne jeden meter) medzi výtlačným pripojením a akýmkoľvek 

pevným potrubím. Oviňte hadicu najmenej o jednu otáčku. Všetky súčasti (hadice, potrubia, 

ventily atď.) na výtlačnom potrubí musia byť navrhnuté najmenej pre PN 10. 
 

 

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. 
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1.7.2. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu – ATEX 

Štandardné čerpadlá z antikorovej ocele nesmú pracovať v prostrediach, kde hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu. V čerpadle sa počas prevádzky môže tvoriť statická elektrina, čo 

môže spôsobiť výbuch a zranenie. Na také použitia sú k dispozícii špeciálne vodivé 

čerpadlá TX. 

Všetky naše čerpadlá z hliníka a liatiny sú štandardne schválené podľa ATEX a majú čísla 

modelu TX… Aby bolo ich použitie bezpečné, dodržujte pokyny uvedené nižšie 

a miestne/národné predpisy. 
 

 

Klasifikácia ATEX (smernica č. 2014/34/EÚ) čerpadiel Tapflo TX: 
 

 

ATEX II 2 GD IIB c T4 
 

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

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

Prostredie: G – plyn; 

 D – prach; 

Skupina výbušnosti: IIB – napr. etylén; 

Typ ochrany: c – konštrukčná bezpečnosť; 

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

vystavený plynu, T4 = 135 °C. 
 

 

Uzemnenie čerpadla a ďalšieho zariadenia 

Pripojte vhodný uzemňovací vodič k uzemneniu z antikorovej ocele, ktoré sa nachádza vnútri 

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

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

a pod. 
 

 

Chod čerpadiel ATEX nasucho 

Čerpadlá schválené podľa ATEX môžu pracovať nasucho bez zvýšenia rizika vytvorenia 

potenciálnych zdrojov zapálenia. Avšak trvanie chodu nasucho je nutné minimalizovať, keďže 

sa zvyšuje opotrebovanie častí vnútri čerpadla. A navyše by pri chode nasucho (napr. pri 

samočinnom plnení) malo čerpadlo bežať nízkymi otáčkami regulovanými ihlovým ventilom. 
 
 

1.7.3. Tlak vzduchu 

Maximálny tlak vzduchu pre čerpadlá Tapflo je 8 barov. Tlak vzduchu presahujúce 8 barov 

môže poškodiť čerpadlo a spôsobiť zranenie osôb v blízkosti čerpadla. Ak sa chystáte použiť 

tlak vzduchu presahujúci 8 barov, obráťte sa na nás. 
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1.7.4. Hladina hluku 

Pri skúškach nepresiahla hladina hluku z čerpadla Tapflo 85 dB(A). Za určitých okolností, napr. 

ak čerpadlo pracuje pri vysokom tlaku vzduchu pri nízkej výtlačnej dopravnej výške, môže byť 

hluk obťažujúci alebo nebezpečný pre personál zdržujúci sa dlhodobo v blízkosti čerpadla. 

Tomuto nebezpečenstvu je možné zamedziť nasledovne: 

 Pomocou vhodných chráničov sluchu; 

 Znížením tlaku vzduchu a/alebo zvýšením výtlačnej dopravnej výšky; 

 Odvedením vystupujúceho vzduchu z miestnosti pripojením hadice k pripojeniu tlmiča 

k čerpadlu; 

 Pomocou elastomérových gulí ventilu (EPDM, NBR alebo polyuretán) namiesto PTFE, 

keramiky alebo antikorovej ocele, avšak za predpokladu, že elastomér je kompatibilný 

s čerpanou kvapalinou. 
 

 

1.7.5. Teplotné nebezpečenstvo 

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

nebezpečná pre personál v blízkosti čerpadla či potrubia. Zamedzte rýchlym zmenám 

teploty a neprekračujte maximálnu teplotu stanovenú pri objednávaní čerpadla. Pozrite 

taktiež všeobecné max. teploty podľa teploty vody v kapitole 5 „ÚDAJE“. 
 

 

 Keď je čerpadlo vystavené kolísaniu vonkajších teplôt alebo ak je veľký rozdiel medzi 

teplotou produktu a okolia, uťahovacie momenty matíc telesa je nutné pravidelne 

kontrolovať v rámci preventívnej údržby. 
 

 

 Ak sa čerpá horúci produkt, čerpadlo by nemalo dlho stáť v nečinnosti, keď je naplnené. 

Mohlo by dôjsť k úniku z ventilov a znečisteniu/poškodeniu vzduchového ventilu. 
 

 

 Pod teplotou 0 °C (32 °F) plastové materiály krehnú, čo môže spôsobiť rýchlejšie 

opotrebovanie dielov vyrobených z týchto materiálov. Ide o nebezpečenstvo, ktoré je 

nutné pri čerpaní takých studených výrobkov akceptovať. Ďalej, ak nie je v takom prípade 

čerpadlo v prevádzke, mala by sa z neho vypustiť všetka kvapalina. 

 Majte na pamäti, že viskozita produktu sa mení s teplotou. To je nutné zohľadniť pri 

výbere čerpadla. 
 

 

1.8. Pripojenie vzduchu 

Zaskrutkujte vzduchovú hadicu do prívodu vzduchu v stredovom bloku čerpadla, napríklad 

pomocou rýchlospojky. Aby sa dosiahla optimálna účinnosť, použite hadicu rovnakého 

priemeru ako vnútorný priemer pripojenia na prívode vzduchu. 
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1.8.1. Systém úpravy vzduchu 

Vzduchový ventil je navrhnutý na použitie vzduchu bez oleja. Mazanie vzduchu nie je 

prípustné. Ak je však vzduch veľmi suchý (laboratórny vzduch), je možné vzduch vlhčiť 

vodou. Maximálny tlak vzduchu je 8 barov. Ako preventívne opatrenie odporúčame filtráciu 

vzduchu pomocou filtra či sitka 5 mikrometrov. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa normy 

PN-ISO8573-1:2010 je trieda častíc 6, trieda vody 4 a trieda oleja 4. Nečistoty vo vzduchu 

môžu byť za nepriaznivých okolností príčinou poruchy. Ak kompresor používaný na výrobu 

stlačeného vzduchu nie je vybavený sušičkou vzduchu, odporúčame použiť odlučovač vody 

na odstránenie prebytočnej vody zo spracovávaného vzduchu. 

Aby sa uľahčila prevádzka stroja, odporúčame k prívodu vzduchu pripojiť systém úpravy 

vzduchu. Tieto súčasti by mali zahŕňať: 

1) Regulátor pre nastavovanie tlaku vzduchu; 

2) Manometer na meranie skutočného tlaku; 

3) Ihlový ventil na reguláciu prietoku vzduchu (najmä pri prevádzkovaní ventilu v nižšom 

výkonovom rozsahu); 

4) Filter. 

Tieto súčasti sú obsiahnuté v systéme úpravy vzduchu Tapflo, ktorý je možné objednať od 

našej spoločnosti. 

1.9. Príklad inštalácie 

1) Hradlový ventil stlačeného vzduchu 

2) Filter a regulátor tlaku 

3) Pružná hadica 

4) Ihlový ventil 

5) Pružné vedenie 

6) Hradlový ventil na nasávaní 

7) Hradlový ventil na výtlaku 

8) Vinuté pružné vedenie 

9) Prietokomer 
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1.10. Odporúčané inštalácie 

Čerpadlo Tapflo je flexibilné z hľadiska spôsobu, akým ho môžete inštalovať. Vstupné 

a výstupné porty je možné otočiť o viac než 180 ° tak, aby ho bolo možné použiť v rôznych 

potrubných systémoch. 
 

 

1.10.1. Zaplavované 

Tento potrubný systém je navrhnutý 

s kladnou nasávacou výškou. Ide o optimálny 

spôsob inštalácie tam, kde je nutné úplne 

vyprázdniť všetku kvapalinu z nádoby alebo 

pri prečerpávaní viskóznych (hustých) 

produktov. 
 

 

UPOZORNENIE! Neprekračujte tlak 

nasávania 0,7 baru! Vyšší tlak môže 

spôsobiť predčasné zlyhanie membrány 

a nepravidelnú prevádzku čerpadla. 
 

 

1.10.2. Samoplniace 

Tapflo je navrhnuté na vytváranie vysokého 

podtlaku. Je schopné vytvoriť podtlak 

v prázdnej nasávacej trase bez akéhokoľvek 

poškodenia čerpadla. Nasávacia výška je až 

5 metrov (16,4 stopy) od prázdnej nasávacej 

trasy a až 8 metrov (26,2 stopy) od zaplnenej 

trasy. Nasávacia kapacita závisí od veľkosti 

čerpadla (pozrite kapitolu 6 „ÚDAJE“). 
 
 
 

1.10.3. Ponorené 

Všetky čerpadlá Tapflo je možné ponoriť do 

kvapaliny. Je dôležité zaistiť, aby boli všetky 

súčasti prichádzajúce do styku s kvapalinou 

chemicky kompatibilné. Výfuk vzduchu musí 

byť vedený do atmosféry pomocou hadice. 
 

 
 
 
 
 

UPOZORNENIE! 

I pri dodržaní a splnení vyššie uvedených bezpečnostných pokynov stále hrozí malé 

nebezpečenstvo v prípade netesnosti alebo mechanického poškodenia čerpadla. V takom 

prípade sa môže čerpaný produkt objaviť na tesniacich plochách a spojoch. 
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2. PREVÁDZKA 

 
2.1. Pred spustením čerpadla 

 Zaistite, aby bolo čerpadlo nainštalované podľa pokynov na inštaláciu (kapitola 1). 

 Plnenie čerpadla kvapalinou pred spustením nie je nutné. 

 V prípade novej alebo opakovane montovanej inštalácie by mal prebehnúť skúšobný 

chod čerpadla s vodou, aby sa overilo, že čerpadlo pracuje normálne a nikde 

nedochádza k úniku. 
 

 

 V prípade novej alebo opakovane montovanej inštalácie skontrolujte uťahovací 

moment matíc plášťa čerpadla (pozrite kapitolu 6.5 Uťahovacie momenty). Po 

približne jednom týždni prevádzky je nutné uťahovací moment znovu skontrolovať. 

Je dôležité zamedziť prípadným únikom. 
 

 

2.2. Spustenie a prevádzka 

 Otvorte výtlačný ventil. 

 Upozornenie! Pri uvážení nasávacej kapacity, keď je v nasávacej trase stále 

vzduch, odporúčame spočiatku začať s nízkym tlakom/prietokom vzduchu 

(pomaly). To nie je nutné, ak je čerpadlo pred spustením naplnené kvapalinou. 

 Po zaplnení čerpadla kvapalinou je možné tlak/prietok vzduchu zvýšiť, aby sa zvýšila 

nasávacia kapacita čerpadla. 

 Výkon čerpadla je možné upravovať prívodom vzduchu pomocou ihlového ventilu 

a regulátora tlaku. Výkon je možné upravovať ďalej normálnym ovládaním prietoku 

na výtlačnej strane systému. 

2.2.1. Chod nasucho 

I keď je čerpadlo pripravené na chod nasucho, je dôležité pamätať na to, že dlhodobý 

chod nasucho môže spôsobiť poškodenie vzduchového ventilu a poisťovacích krúžkov. 

Taktiež vyprázdňovanie čerpadla by malo prebiehať pri nízkych otáčkach ovládaných 

ihlovým ventilom. 

2.2.2. Optimalizácia životnosti čerpadla 

 Trvalá prevádzka na plnej frekvencii (pri maximálnom tlaku vzduchu) spôsobí 

predčasné opotrebovanie súčastí. Keď je občas nutný chod čerpadla nasucho a/alebo 

na plnej frekvencii, odporúčame použiť vzduchový ventil s piestom PET. V zásade 

odporúčame chod na polovičnú hodnotu maximálnej kapacity čerpadla. Napríklad 

čerpadlo T120 by malo nepretržite bežať max. s prietokom 80 l/min. 

 Ako je uvedené v kapitole 0, spoločnosť Tapflo odporúča použiť vhodný systém 

úpravy vzduchu, aby sa predĺžila prevádzková životnosť čerpadla. 

 Pri vysokej vlhkosti vzduchu odporúčame použiť odlučovač vody alebo sušičku 

vzduchu. Inak sa vplyvom zníženia tlaku na strane výtlaku vzduchu môže na tlmiči 

vytvárať námraza a spôsobiť jeho zmrštenie, čo môže nakoniec viesť až k vystreleniu 

jeho zdierky. 
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 Ak je okolitý vzduch vlhký, môže sa na vonkajšej strane tlmiča vytvárať námraza. 

V takom prípade odporúčame použiť dlhší výfuk stlačeného vzduchu (cca 500 mm / 

19,7’’). 

 Ak hrozí vytváranie námrazy na výfuku vzduchu, je vhodné vzduch nahriať pred tým, 

než sa dostane k prívodu vzduchu, aby sa zvýšil jeho rosný bod. 

UPOZORNENIE! Zaistite, aby teplota vzduchu neprekročila 50 °C (122 °F). 

 Ak je v prípade štandardného tlmiča námraza stále problémom, odporúčame použiť 

náš veľmi odolný kovový tlmič. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás. 

 
 
 

2.3. Zastavenie čerpadla 

Čerpadlo je možné zastaviť dvoma spôsobmi: 
 

 

1) Zatvorením výtlačného ventilu. Tlak zo systému zastaví čerpadlo automaticky. Čerpadlo 

sa jednoducho opätovne spustí pri ďalšom otvorení ventilu.  

UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu pamätajte, že do čerpadla musí byť 

privádzaný vzduch. To je dôležité pre zachovanie rovnováhy membrán, čo ich chráni 

pred predčasným zlyhaním. 
 

 

2) Odpojením prívodu vzduchu. 

UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu zaistite otvorenie výtlačného ventilu na 

uvoľnenie tlaku čerpadla. 



Príručka IOM kovového radu Tapflo 17 

3. ÚDRŽBA 
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3.1. V prípade nového čerpadla alebo opätovnej montáže 

Ak je čerpadlo nové alebo sa znovu montuje po údržbe, je dôležité dotiahnuť skrutky/matice 

plášťa čerpadla (poz. 37) po niekoľkých dňoch prevádzky. 

Používajte správne uťahovacie momenty – pozrite kapitolu 6.5 Uťahovacie momenty. 
 

 

3.1.1. Skúška výkonu 

Pri inštalácii nového čerpadla by sa mal vykonať skúšobný chod. Zmerajte kapacitu pri 

konkrétnom tlaku/prietoku vzduchu. Táto informácia je užitočná pre kontrolu výkonu 

v budúcnosti, až dôjde k opotrebovaniu. Budete môcť stanoviť plány pre údržbu čerpadla 

a vyberať náhradné diely, ktoré treba mať na sklade. 
 

 

3.2. Bežná prehliadka 

Aby bolo možné problémy zisťovať včas, odporúčame často sledovať prevádzku čerpadla. 

Zmena zvuku bežiaceho čerpadla môže byť známkou opotrebovaných dielov (pozrite 

kapitolu 3.4 „Vyhľadávanie porúch“ nižšie). 

Je možné taktiež zistiť únik kvapaliny z čerpadla a zmeny výkonu. Často by sa mali vykonávať 

bežné prehliadky. 
 

 

3.3. Kompletná prehliadka 

Intervaly pre kompletnú prehliadku závisia od prevádzkových podmienok čerpadla. O tom, 

ako často je nutná kompletná prehliadka, rozhodujú charakteristiky kvapaliny, teploty 

materiálov použitých v čerpadle a dĺžka chodu. 

Odporúčame však, aby koncový používateľ kontroloval čerpadlá Tapflo najmenej raz za rok. 

Diely zo súpravy KIT AIR a KIT LIQ by sa mali počas tejto prehliadky vymeniť. 

Podrobný obsah súprav je uvedený v odseku 5.3. 
 

 

Ak došlo k problému alebo ak je nutná kompletná prehliadka čerpadla, postupujte podľa 

kapitol 3.4 „Vyhľadávanie porúch“ a 3.5, 3.7 „Demontáž čerpadla“. V prípade problémov sa na 

nás môžete, samozrejme, kedykoľvek obrátiť. 

Diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu, by sa mali uchovávať na sklade; pozrite naše 

odporúčania v kapitole „Odporúčania pre skladovanie“. 



Príručka IOM kovového radu Tapflo 18 

3. ÚDRŽBA 

 

 

 

3.4. Vyhľadávanie porúch 
PROBLÉM MOŽNÁ PORUCHA MOŽNÉ RIEŠENIE 

 
 
 

Čerpadlo nebeží 

Príliš nízky tlak vzduchu 

Upchané pripojenie vzduchu 

Upchaný tlmič 

Chybný vzduchový ventil 

Nečistoty v komore čerpadla 

Prasknutá membrána 

Zvýšte tlak vzduchu filtrom/regulátorom 

Skontrolujte/vyčistite pripojenie prívodu vzduchu 

Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič 

Vyčistite/vymeňte kompletný vzduchový ventil 

Odstráňte nečistoty z komôr  

Vymeňte membránu 
 

 
 
 
 

Zlé nasávanie 

Netesné pripojenie nasávania 

Upchané pripojenie nasávania 

Upchaný tlmič 

Gule ventilov sú zablokované alebo 

poškodené 

Opotrebované sedlá ventilov 

Čerpadlo sa spúšťa s vysokým tlakom 

Vzduch v nasávacej/výtlačnej trase 

Suché nasávanie proti výtlačnému tlaku 

Dotiahnite nasávaciu trasu 

Vyčistite nasávaciu trasu 

Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič 

Skontrolujte tvar a rozmery gulí ventilu  

 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Spustite čerpadlo pomaly (pozrite kapitolu 2.2) 

Odvzdušnite nasávaciu/výtlačnú trasu 

Namočte čerpadlo / spúšťajte ho bez výtlačného 

tlaku 

 
 
 

Čerpadlo beží nepravidelne 

Upchané gule ventilov 

Tesnenie v stredovom bloku 

Chybný vzduchový ventil 

Prasknutá membrána 

Opotrebované sedlá ventilov 

Námraza na tlmiči 

Skontrolujte rozmery a tvar gule ventilov 

Vymeňte tesnenie 

Vyčistite/vymeňte vzduchový ventil 

Vymeňte membránu 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Zvýšte kvalitu vzduchu (pozrite kapitoly 1.7.1 a 2.2.2) 
 
 
 
 
 
 

Nesprávny prietok/tlak 

Pokles tlaku v prívode vzduchu 

Straty tlaku na strane nasávania 

Netesný prívod vzduchu / 

vzduchový ventil 

Zapchaté nasávanie alebo pripojenie 

vzduchu  

Zapchatý tlmič 

Opotrebovaná alebo prasknutá guľa 

ventilu  

Sedlá ventilov opotrebované 

Vzduch v kvapaline  

 

Prasknutá membrána 

Námraza na tlmiči 

Zvýšte tlak vzduchu filtrom/regulátorom 

Skontrolujte/zmeňte inštaláciu na strane nasávania 

Skontrolujte/opravte/vymeňte prívod vzduchu / 

vzduchový ventil 

Skontrolujte/vyčistite prívod vzduchu / pripojenie 

nasávania 

Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič 

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilov  

 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Utesnite nasávaciu trasu; skontrolujte/doplňte 

nádobu 

Skontrolujte/vymeňte membrány 

Zvýšte kvalitu vzduchu (pozrite kapitoly 1.7.1 a 2.2.2) 

 
 
 
 

Z čerpadla uniká kvapalina 

Nedostatočne dotiahnuté skrutky 

na plášti 

Poškodené O-krúžky na kolektoroch 

Poškodená membrána 

Napnutie/namáhanie od inštalácie 

Skontrolujte uťahovacie momenty skrutiek 

 
Vymeňte O-krúžky 

Skontrolujte/vymeňte membrány 

Upravte inštaláciu, odstráňte namáhanie, pri použití 

tlmiča zaistite jeho oddelené podoprenie (pozrite 

návod IOM k tlmiču). 

Z tlmiča vychádza kvapalina Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

 

 
 

Prasknutá membrána 

Nesprávne vybraný materiál 

Príliš vysoký tlak v inštalácii 

Dlhodobý chod nasucho 

 

Príliš vysoký tlak na strane 

nasávania 

Obráťte sa na nás pri výbere materiálu 

Zaistite ochranu pomocou systému úpravy vzduchu 

Za sucha spúšťajte čerpadlo pomaly (pozrite 

kapitolu 2.2) 

Zaistite vyváženie tlaku medzi stranou vzduchu 

a kvapaliny na membráne 
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3.5. Hliník a liatina – demontáž čerpadla 

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

náhradných dielov v kapitole 5. „NÁHRADNÉ DIELY“. 

 
3.5.1. Úkony pred demontážou 

Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Dôkladne čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie nasávania a výtlaku. 
 

 

3.5.2. Postup pri demontáži 
 
 

 
Obr. 3.5.1 

Vyskrutkujte skrutky plášťa [37] na jednej strane 

čerpadla. 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.5.2 

Opatrne zdvihnite „uvoľnený“ plášť čerpadla [11]. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.5.3 

Snímte kolektory [13]. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.4 

Vyskrutkujte jednu z membrán [15] z hriadeľa [16]. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5.5 

Preklopte čerpadlo a vyskrutkujte druhý plášť [11]. 
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Obr. 3.5.6 Pre modely TX25 až TX420 

Ak chcete vybrať gule ventilu [23], vyskrutkujte 

zarážku gule ventilu [22] z plášťa [11]. 

POZOR! Zarážky sú zaistené malým množstvom 

lepidla. Ak sa vyskrutkovanie nedarí, ľahkým nahriatím 

plášťa lepidlo uvoľnite. 

Zaistite, aby bol použitý nástrčkový kľúč dobrej 

kvality, aby nedošlo k poškodeniu zdierky zarážky. 
 

 
 

Obr. 3.5.7 

Vytlačte hriadeľ [16] zo stredového bloku [12] 

a vyskrutkujte druhú membránu [15]. 
 

 
 

Obr. 3.5.8 Pre modely TX70 až TX820 

Ak sa zdá byť tesnenie hriadeľa [36] opotrebované 

(dochádza k vnútornému úniku vzduchu), odstráňte 

ho spoločne s podpernými O-krúžkami [47] pomocou 

špicatého nástroja. 

POZOR! Pri vykonávaní tohto úkonu postupujte 

zvlášť opatrne. Ak sú na vnútornom povrchu 

stredného telesa škrabance, bude dochádzať k úniku 

vzduchu. Počas tohto úkonu sa obvykle tesnenie a O-

krúžky zničia, takže majte poruke príslušné náhradné 

diely. 

 
Obr. 3.5.9 

Pomocou klieští odstráňte oba poisťovacie krúžky [27] 

zo stredového bloku [12]. 

POZOR! Pritom sa chráňte druhou rukou, pretože 

poisťovacie krúžky ľahko vystrelia. 
 

 
 
 

Obr. 3.5.10 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu. 
 
 
 
 

Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebovanie alebo 

poškodenie a prípadne ich vymeňte. 

Keď je vzduchový ventil sňatý zo stredného telesa, skontrolujte stav vonkajších O-krúžkov 

(6× poz. 30) a podľa potreby ich vymeňte. 
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3.6. Hliník a liatina – montáž čerpadla 

Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

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

 
 
 

Obr. 3.6.1 

Pred nasadením vzduchového ventilu [61] nasaďte 

poisťovací krúžok [27] na jednej strane stredového 

bloku [12]. 

 
 
 

Obr. 3.6.2 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] do 

stredného bloku [12] naneste vodu alebo lieh na O-

krúžky s cieľom zaistiť hladké nasadenie 

vzduchového ventilu. Na tento úkon odporúčame 

použiť tlačné zariadenie. 

POZOR! Pri vkladaní pneumatického ventilu veľkosti 

TX25 nasaďte hriadeľ so skrutkou a maticou, aby 

bolo zaistené riadne upevnenie zostavy 

vzduchového ventilu. 

 
 

Obr. 3.6.3 

Pri skrutkovaní membrán [15] na hriadeľ [16] musia 

otvory v membránach lícovať s otvormi v stredovom 

bloku [12]. Niekedy je nutné otočiť membrány 

trochu dozadu, aby tieto otvory lícovali. 
 
 
 

Obr. 3.6.4 

Pred zaskrutkovaním zarážok gule ventilu [22] 

naneste na závit prípravok Loctite 243. 

POZOR! Zaistite nanesenie lepidla na závit, a nielen 

na spodný povrch clony. 

 
 
 
 
 

Obr. 3.6.5 

Pri montáži membrán [15] je prvým krokom 

zaskrutkovanie závrtnej skrutky do jednej 

z membrán čo najďalej. 
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SPRÁVNE 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NESPRÁVNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.6.6 

Uistite sa, že po zaskrutkovaní dorazu guľky ventilu 

[22] nie je žiadna medzera medzi zarážkou 

a plášťom [11]. 

POZOR! Ak nie je doraz gule ventilu správne 

zaskrutkovaný, môže prasknúť a poškodiť vnútrajšok 

čerpadla. 

 
 
 
 

Obr. 3.6.7 

Pri upevňovaní skrutiek to robte podľa 

uťahovacieho postupu a správnym uťahovacím 

momentom. 

UPOZORNENIE! Po niekoľkých týždňoch prevádzky 

dotiahnite skrutky predpísaným uťahovacím 

momentom. 

 
 

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. 



3. ÚDRŽBA 

 

 

 
 

3.7. Antikorová oceľ – demontáž čerpadla 

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

náhradných dielov v kapitole 5 „NÁHRADNÉ DIELY“. 

3.7.1. Úkony pred demontážou 

Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Dôkladne čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie nasávania a výtlaku. 
 

 

3.7.2. Postup pri demontáži 
 
 
 
 

Obr. 3.7.1 

Vyskrutkujte matice plášťa [37]. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.7.2 

Položte čerpadlo na jednu stranu a zdvihnite jedno 

z telies [11]. 

 
 
 
 
 

Obr. 3.7.3 

Zdvihnite povolené kolektory [13] a stredový blok [12] 

z druhého telesa [11]. 
 

 
 

Obr. 3.7.4 

Vyskrutkujte skrutky s vnútorným šesťhranom [227] 

z hornej [22/22U*] a spodnej [22/22L*] zostavy dorazu 

guľky. Vyberte skrutky a polovičné tyče. 

* Čerpadlá T70 a T120 majú rovnakú veľkosť zarážky 

guľky poz. 22, zatiaľ čo čerpadlá T220 a T420 majú inú 

dĺžku zarážky guľky poz. 22U a 22L. 
 

 
 
 
 

Obr. 3.7.5 

Vyskrutkujte membránu [15] z jednej strany čerpadla. 
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Obr. 3.7.6 

Vyberte druhú membránu [15] spolu s hriadeľom [16]. 
 
 
 
 
 
 

a) Pneumatický ventil namontovaný poisťovacím krúžkom – T/TX70, T120 a T820 
 

 
Obr. 3.7.7 

Pomocou klieští odstráňte oba poisťovacie krúžky [27] 

zo stredového bloku [12]. 

POZOR! Pritom sa chráňte druhou rukou, pretože 

poisťovacie krúžky ľahko vystrelia. 
 

 
 
 

Obr. 3.7.8 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu. 
 

 
 
 
 

b) Pneumatický ventil namontovaný doskou – TX120, T/TX220, T/TX420 
 

 
Obr. 3.7.9 

Vyskrutkujte skrutky dosky [2711] z oboch strán 

stredového telesa [12] a vytiahnite ľavú a pravú dosku 

[271]. 

 
 
 
 

Obr. 3.7.10 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu. 

 
 

 
Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti na opotrebovanie alebo 

poškodenie a prípadne ich vymeňte. 

Keď je vzduchový ventil sňatý zo stredného telesa, skontrolujte stav vonkajších O-krúžkov 

(6× poz. 30) a podľa potreby ich vymeňte. 
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3.8. Antikorová oceľ – montáž čerpadla 

Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

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

 
 
 
 
 

Obr. 3.8.1 

Pred nasadením vzduchového ventilu [61] nasaďte 

poisťovací krúžok [27] na jednej strane stredového 

bloku. 
 

 
 
 
 

Obr. 3.8.2 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] 

do stredového bloku [12] naneste vodu alebo lieh na 

O-krúžky s cieľom zaistiť hladké nasadenie 

vzduchového ventilu. 

Na tento úkon odporúčame použiť tlačné zariadenie. 
 

 
 
 
 
 

Obr. 3.8.3 

Ak je nutné znovu nasadiť kolíkovú skrutku membrány 

[1652], zaskrutkujte ju do membrány [15] a zaistite, aby 

sa zaskrutkovala až na doraz. 

 
 
 
 

 
Obr. 3.8.4 

Pri skrutkovaní membrán [15] na hriadeľ [16] musia 

otvory v membránach lícovať s otvormi v stredovom 

bloku [12]. Niekedy je nutné otočiť membránou trochu 

dozadu, aby tieto otvory lícovali. 
 

 
 
 
 

Obr. 3.8.5 

Naneste prípravok Loctite na zarážku s cieľom zaistiť 

skrutky. 



Príručka IOM kovového radu 
Tapflo 

3. ÚDRŽBA 

26 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.8.6 

Na jednoduchšiu montáž zarážok môžete použiť kľúč 

na skrutky s vnútorným šesťhranom a kliešte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.8.7 

Pri upevňovaní matíc to robte podľa uťahovacieho 

postupu a správnym uťahovacím momentom. 

UPOZORNENIE! Po niekoľkých týždňoch prevádzky 

dotiahnite matice predpísaným uťahovacím 

momentom. 

 
 
 

3.8.1. 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 matice predpísaným uťahovacím 

momentom. 
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Kat. č. Množstv

o 

Popis Materiál 

6-xxx-130 2 Dvojitý 

vstup/výstup 

Hliník, AISI 

316L 

 

 

 

4. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 
 

 
4.1. Sudové čerpadlo – TD… 

Toto riešenie je ideálne, ak požadujeme, aby bolo čerpadlo 

mobilné. Je vybavené prenosným držadlom z antikorovej 

ocele a nasávacou trubicou, ktorá sa skrutkuje priamo do 

vstupného kolektora. Štandardná dĺžka trubice je 

1200 mm. Môžete jednoducho vyčerpať sud alebo nádobu 

a presunúť čerpadlo inam. 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

 T/TXD25, T/TXD70 a T/TXD120 

Ďalšie/rozdielne diely: 
 

Kat. č. Mno

ž-

stvo 

Popis Materiál 

6-xxx-63* 1 Vstup suda Alu, AISI 316L 

6-xxx-64 1 Trubica čerpadla Alu, AISI 316L 

6-xxx-65 1 Držadlo AISI 316L 

6-xxx-171 4 
Uzavretá matice 

nožičiek čerpadla 
A4-70 

6-xxx-172 4 Podložka nožičiek 

čerpadla 

A4-70 

6-xxx-17 4 Nožičky sudového 

čerpadla 

Guma 

 

 
* Iba pre veľkosti čerpadla TD70 a TD120 

 

 

4.2. Dvojité zapojenie – TT… 

 
Čerpadlá Tapflo je možné vybaviť dvojitým 

vstupom/výstupom. Takto môžete mať „dve čerpadlá 

v jednom“. Používa sa na dávkovanie, miešanie alebo 

recirkuláciu kvapalín. Obe komory čerpadla sú oddelené 

a kvapalina sa teda nemieša. 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

 T/TXT25, T/TXT70, T/TXT120, T/TXT220

a T/TXT420 
 

 

Ďalšie/rozdielne diely: 
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4.3. Filtračné lisové čerpadlo – TF… 

Filtračné čerpadlo Tapflo je pripravený, kompaktný 

výrobok, ktorý je možné inštalovať priamo na filtračný lis. 

Čerpadlo je vybavené zvyšovacím prvkom, ktorý zvyšuje 

tlak v pomere 2:1. V dôsledku toho môžeme dosiahnuť na 

výtlaku čerpadla tlak až 15 barov (podľa veľkosti čerpadla). 

Štandardne je zvyšovací prvok vybavený regulátorom tlaku 

a dvoma manometrami. V porovnaní so štandardným 

čerpadlom je verzia TF vybavená špeciálnymi kolíkovými 

skrutkami a špeciálnym vzduchovým ventilom s piestom 

PET (6-xxx-61-318). 

V prípade čerpadla z antikorovej ocele ďalej odporúčame 

použiť hliníkové stredové teleso (voliteľné príslušenstvo -

6A) namiesto štandardného PP kvôli lepšej odolnosti. 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

• TF70, TF120, TF220 a TF420 

Ďalšie/rozdielne diely: 
 

Kat. č. Množ

-stvo 

Popis Materiál 

6-xxx-147 4 Kolíková skrutka s dlhším závitom A4-80 / AISI 316L* 

6-xxx-37 4/8* Prídavné matice A4-70 

6-xxx-38 4 Prídavné podložky A4-70 

6-xxx-99 1 Kompletný zvyšovač tlaku - 

6-xxx-990 1 Montážna doska zvyšovača tlaku AISI 304 

6-xxx-996 4 Montážne skrutky zvyšovača tlaku A4-70 

6-xxx-997 4 Montážne podložky zvyšovača 

tlaku 

A4-80 

* Čerpadlá z antikorovej ocele / čerpadlá z hliníka a liatiny 

 

4.4. Bariérové čerpadlo – TB… 
 

So svojou špeciálnou konštrukciou je bariérové čerpadlo 

dokonalým riešením, keď je nutné okamžite detegovať 

prasknutie membrány, aby sa zamedzilo úniku výrobku 

do okolia a systému rozvodu vzduchu. Po detegovaní 

prasknutia sa čerpadlo automaticky zastaví a môže sa 

vygenerovať alarm. 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

 TXB70, TXB120, TXB220 a TXB420 

Ďalšie/rozdielne diely: 
 

Kat. č. Množstvo Popis Materiál 

6-xxx-129 2 Rozperné puzdro PP, PE, AISI 316L, hliník 

6-xxx-139 2 Dlhý vstup/výstup Hliník, AISI 316L 

6-xxx-149* 6/8** Kolíková skrutka AISI 304 

6-xxx-151 2 Membrána na strane vzduchu EPDM, PTFE, NBR 

6-xxx-152 2 Membrána na strane kvapaliny EPDM, PTFE, NBR 

6-xxx-153 4/8*** O-krúžok FKM, NBR, EPDM 
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6-xxx-159 2**** Rozperné puzdro membrány PP, PE, AISI 316L, hliník 

6-xxx-169 1 Hriadeľ membrány AISI 316L 

6-xxx-339 2 Zátka rozperného puzdra PP, PE 
 

* Iba čerpadlá z antikorovej ocele 

** 6 pre TXB70 a TXB120, 8 pre TXB220 a TXB420 

*** 4 pre TXB70, TXB220 a TXB420, 8 pre TXB120 

**** Iba TXB220 a TXB420 
 
 

4.4.1. Postup kalibrácie sledovacieho zariadenia 

 
Pre kalibráciu systému Guardian je nutné vykonať nasledujúce kroky: 

 
1. Odstráňte zátku M5 a pripojte externý manometer k portu označenému „Cieľový 

O/P“. 

2. Otáčajte nastavovacou skrutkou cieľovej hodnoty proti smeru hodinových ručičiek, 

pokým sa voľne neotáča. 

3. Upchajte všetky ostatné otvorené porty (okrem resetu) a zapnite prívod vzduchu. 

4. Otáčajte nastavovacou skrutkou cieľovej hodnoty v smere hodinových ručičiek, 

pokým manometer neukazuje hodnotu o 0,5 baru nižšiu, než je požadovaná cieľová 

hodnota (napr. spínanie 3,0 bary = nastavenie 2,5 baru). 

5. Vypnite prívod vzduchu. 

6. Odstráňte manometer a znovu nasaďte zátku M5. 

7. Teraz je kalibrácia dokončená a systém je pripravený na použitie. 
 

 

4.5. Zdviháky guliek – TL… 
 

 
Toto príslušenstvo je vynikajúcim riešením pre 

vyprázdňovanie kvapaliny z čerpadla, ak nie je možnosť 

odpojiť čerpadlo od inštalácie. Pomocou tohto 

jednoduchého riešenia môžete guľku jednoducho 

zdvihnúť zo sedla ventilu a nechať kvapalinu vytiecť 

z čerpadla. 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

• T70, T120, T220 a T420 
 

 
Ďalšie/rozdielne diely: 

 

Kat. č. Množstv

o 

Popis Materiál 

6-xxx-116 2 Plášť pre čerpadlo TL 
Hliník, AISI 316L, hliník 

s povlakom PTFE 

6-xxx-95 4 Systém dvíhania ventilu AISI 316L 
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Sudové čerpadlo 

64 1 Trubica čerpadla Hliník 

65 1 Držadlo AISI 316L 

17 4 Gumová nožička NBR 

172 4 Podložka A4-70 

173 4 Uzavretá matica A4-70 

 

 
 

5. NÁHRADNÉ DIELY 

 
5.1. Čerpadlá z hliníka a z liatiny 

5.1.1. TX25 - výkres náhradných dielov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. TX25 – zoznam náhradných dielov 
 

 

Poz. Množstvo Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

11 2 Plášť Hliník AK9, liatina, hliník s povlakom PTFE   
12 1 Stredový blok Hliník AK9, liatina, hliník s povlakom PTFE   
13 2 Vstup/výstup Hliník PA6, liatina, AISI 316L   
15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR alebo FKM x  

18 4 Súprava O-krúžkov 

(vstup/výstup) 

Klingerseal/NBR (štd.), Klingerseal/EPDM, 

Klingerseal/FKM 
x x 

22 4 Zarážka AISI 316L   
23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, AISI 316L. PU, NBR, keramika, FKM x  
25 1 Tlmič PP  x 

27 2 Poisťovací krúžok Oceľ s povlakom Cr3   
37 8 Šnek Pozinkovaná oceľ / A4-70 *   
38 8 Podložka Pozinkovaná oceľ / A4-70 *   

61 1 Zostava vzduchového ventilu 
Teleso: mosadz (štandard), AISI 316L alebo 

PET, O-krúžky: NBR (štandard), EPDM alebo 

FKM 

 x 

90 1 Uzemňovacia súprava AISI 316L   
* = čerpadlo potiahnuté hliníkom/PTFE 

 
Dvojité zapojenie 

130 2 Dvojitý vstup/výstup Hliník, CI 
 
 

Spoj Camlock 

7000 2 Vonkajší Camlock Hliník 
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5.1.3. TX70-TX420 – výkres náhradných dielov 

 



Príručka IOM kovového radu 
Tapflo 

5. NÁHRADNÉ DIELY 

32 

 

 

 

5.1.4. TX70-TX420 – zoznam náhradných dielov 

Poz. Množstvo Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

11 2 Plášť Hliník AK9, liatina, hliník s povlakom PTFE   
12 1 Stredový blok Hliník AK9, liatina, hliník s povlakom PTFE   
13 2 Vstup/výstup Hliník PA6, liatina, AISI 316L   
15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR alebo FKM X  
16 1 Zostava hriadeľa 

membrány 

AISI 304L  X 

18 4 
Súprava O-krúžkov 

(vstup/výstup) 

Klingerseal/NBR (štd.), Klingerseal/EPDM, 

Klingerseal/FKM 
X X 

22 4 Zarážka AISI 316L   
23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, AISI 316L. PU, NBR, keramika, FKM X  
25 1 Tlmič PP  X 

27 2 Poisťovací krúžok Oceľ s povlakom Cr3   
36 4 Tesnenie stredového 

bloku 
PE  X 

37 12/16** Šnek Pozinkovaná oceľ / A4-70 *   
38 12/16** Podložka Pozinkovaná oceľ / A4-70 *   
47 4/8” O-krúžok (oporný 36) NBR  X 

61 1 
Zostava vzduchového 

ventilu 

Teleso: mosadz (štandard), AISI 316L alebo PET, O-

krúžky: NBR (štandard), EPDM alebo FKM 
 X 

90 1 Uzemňovacia súprava AISI 316L   
 

* = čerpadlo potiahnuté hliníkom/PTFE 

** = 12 pre TX70, TX120 / 16 pre TX220, TX420 

*** = 4 pre TX70, TX220, TX420 / 8 pre TX120 
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Voliteľné pripojenia – 3… 

70 2 Prírubová rúrka (závit) AISI 316L 

71 2 Prírubový krúžok ANSI AISI 316L 

73 2 Prírubový krúžok DIN AISI 316L 

712 2 Prírubový krúžok JIS AISI 316L 

721 2 
Zabudovaný kolektor 
s voľnou prírubou 

AISI 316L 

7000 2 Vonkajší Camlock Hliník 

179 4 Nožičky čerpadla AISI 316L 

1791 4 Skrutka nožičiek čerpadlá A4-70 

1792 4 Podložka nožičiek 

čerpadla 

A4-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Externý prívod vzduchu - 5EC 

124 1 Stredový blok Hliník, CI 

 

 

5.1.5. TX70-TX420 – náhradné diely – voliteľné príslušenstvo 
 

 

 

Dvojité zapojenie - TT 

130 2 Dvojitý vstup/výstup Hliník, CI 
 
 

 

Sudové čerpadlo – TD 

63 1 Vstup sudového 

čerpadla 

Hliník, CI 

64 1 Trubica čerpadla Hliník 

65 1 Držadlo AISI 316L 

17 4 Gumová nožička NBR 

172 4 Podložka A4-70 

171 4 Uzavretá matica A4-70 
 
 

 

Snímač zdvihu membrány- 5C 

121 1 
Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

Hliník, CI 

74 1 Indukčný snímač CuZn 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 
 
 

 

Snímač zdvihu membrány- 5C 

116 2 
Plášť čerpadla pre 
zdvihák guliek 

Hliník 

95 4 Zdvihák guliek AISI 316L 
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Dvojitý membránový systém – TB 

129 1 Súprava rozperných prvkov (pravý a ľavý) Hliník PA6 

139 2 Vstup/výstup AISI 316L 

151 2 Membrána na strane vzduchu EPDM, PTFE, NBR 

152 2 Membrána na strane kvapaliny EPDM, PTFE, NBR 

153 4/6* O-krúžok membrány EPDM, FKM, NBR 

159 2** Rozperné puzdro membrány Hliník PA6 

169 1 Hriadeľ membrány AISI 304L 

339 2 Zátka rozperného puzdra PE1000 

379 12/16*** Skrutka pre čerpadlo TB Pozinkovaná oceľ 

* 4 pre TXB70, TXB120 / 6 pre TX220, TXB420 

** Iba TXB120, TX220, TXB420 

*** 12 pre TXB70, TXB120 / 16 pre TX220, TXB420 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čerpadlo so zvyšovačom tlaku – TF 

99 1 Zvyšovač - 

990 1 Montážna doska zvyšovača tlaku AISI 304 

996 4 Montážna skrutka zvyšovača tlaku A4-70 

997 4 Montážna podložka zvyšovača tlaku A4-80 

147 4 Kolíková skrutka AISI 316L 

37 4 Prídavné matice AISI 304 

38 4 Prídavné podložky AISI 304 
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5.1.6. TX820 – výkres náhradných dielov 
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5.1.7. TX820 – zoznam náhradných dielov 
 

 

Poz. Množstvo Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AI

R 11 2 Plášť Hliník AK9, hliník s povlakom PTFE   
12 1 Stredový blok Hliník AK9, hliník s povlakom PTFE   
13 2 Vstup/výstup Hliník AK9, AISI 316L   
15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR X  
16 1 Zostava hriadeľa membrány AISI 316L  X 

18 4 Súprava O-krúžkov 

(vstup/výstup) 

Klingerseal/NBR (štd.), Klingerseal/EPDM, 

Klingerseal/FKM 

X X 

22 4 Zostava zarážky AISI 316L; NBR, O-krúžok EPDM   
23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, PU, NBR X  
25 1 Tlmič PP  X 

27 2 Poisťovací krúžok Oceľ s povlakom Cr3   
36 4 Tesnenie stredového bloku PE  X 

37 16 Šnek Pozinkovaná oceľ / A4-70 *   
38 16 Podložka Pozinkovaná oceľ / A4-70 *   
47 4 O-krúžok (oporný 36) NBR  X 

61 1 Zostava vzduchového ventilu Teleso: PET;   O-krúžky: NBR, FKM, EPDM  X 

90 1 Uzemňovacia súprava AISI 316L   
 

* = čerpadlo potiahnuté hliníkom/PTFE 
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5.2. Čerpadlá z antikorovej ocele 

5.2.1. T70 – T120 – výkres náhradných dielov 
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5.2.2. T70 – T120 – zoznam náhradných dielov 
 

 

Poz. Množstvo Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AI

R 11 2 Plášť AISI 316L   
12 1 Stredový blok PP   
13 2 Vstup/výstup AISI 316L   
14 6 Kolíková skrutka A4-80   
15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR X  
16 1 Hriadeľ membrány AISI 304L  X 

18 4 Súprava O-krúžkov 

(vstup/výstup) 

FEP/silikón, FEP/FKM (štd.) X X 

22 4 Doraz gule ventilu AISI 316L   
23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, NBR, PU, AISI 316L, keramika X  
25 1 Tlmič PP  X 

26 1 Adaptér nasávania 

vzduchu 
Mosadz   

27* 2 Poisťovací krúžok Oceľ s povlakom Cr3   
30 6 O-krúžok NBR (štandard), EPDM, FKM   
36 2 Tesnenie stredového 

bloku 

PE  X 

37 12 Matica A4-70   
38 12 Podložka A4-70   
47 2/4** O-krúžok (oporný pre 36) NBR (štandard), EPDM, FKM  X 

61 1 
Zostava vzduchového 

ventilu 

Teleso: mosadz (štd.), PET, AISI316L O-

krúžky: NBR (štandardne), FKM, EPDM 
 X 

90*** 1 Uzemňovacia súprava AISI 316L   
 

* = T70, TX70 a T120; pneumatický ventil namontovaný doskou TX120 – pozrite príslušenstvo 5TS nižšie 

** = T70 / T120 

***= v prípade čerpadiel ATEX 
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5.2.3. T220 – T420 – výkres náhradných dielov 
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5.2.4. T220 – T420 – zoznam náhradných dielov 
 

 

Poz

. 

Množstvo Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 
11 2 Plášť AISI 316L   
122 1 Stredový blok PP   
13 2 Vstup/výstup AISI 316L   
14 8 Kolíková skrutka A4-80   
15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR X  
16 1 Hriadeľ membrány AISI 304L  X 

18 4 Súprava O-krúžkov 

(vstup/výstup) 

FEP/silikón, FEP/FKM (štd.) X X 

22U 2 Doraz gule ventilu (horný) AISI 316L   
22L 2 Doraz gule ventilu (spodný) AISI 316L   
23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, NBR, PU, AISI 316L, keramika X  
25 1 Tlmič PP  X 

26 1 Adaptér nasávania vzduchu Mosadz   
271 1 Súprava montážnych dosiek AISI 316L   

2711 8 Montážne skrutky A4-70   
30 6 O-krúžok NBR (štandard), EPDM, FKM   
36 2 Tesnenie stredového bloku PE  X 

37 16 Matica A4-70   
38 16 Podložka A4-70   
47 2 O-krúžok (oporný pre 36) NBR (štandard), EPDM, FKM  X 

61 1 Zostava vzduchového ventilu 
Teleso: mosadz (štd.), PET, AISI316L O-

krúžky: NBR (štandardne), FKM, EPDM 
 X 

90* 1 Uzemňovacia súprava AISI 316L   
 

*= v prípade čerpadiel ATEX 
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Výstuž pneumatického ventilu – 5TS 

(štandardne na modeli TX120, T220 a T420) 

122 1 
Stredový blok pre 
pneumatický ventil 
namontovaný na doske 

PP 

271 1 
Súprava montážnych 
dosiek 

AISI 316L 

2711 8 Montážne skrutky A4-70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externý prívod vzduchu - 5EC 

124 1 Stredový blok PP 

26 2 Adaptér nasávania 

vzduchu 

Mosadz 

 

 

5.2.5. Náhradné diely – voliteľné príslušenstvo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dvojité zapojenie – TT 

130 2 Dvojitý vstup/výstup AISI 316L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudové čerpadlo – TD (iba T70 a T120) 

64 1 Trubica čerpadla Hliník 

65 1 Držadlo AISI 316L, PP 

17 4 Gumová nožička NBR 

172 4 Podložka A4-70 

171 4 Uzavretá matica A4-70 

 
 

 
*T70, T120 / T220, T420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voliteľné spoje – 3… 

70 2 Prírubová rúrka (závit)  AISI 3165L 

71 2 Prírubový krúžok ANSI  AISI 3165L 
73 2 Prírubový krúžok DIN  AISI 3165L 
712 2 Prírubový krúžok JIS  AISI 3165L 
732 2 Zabudovaný kolektor 

s voľnou prírubou  

AISI 3165L 

7000 2 Vonkajší prvok Camlock  AISI 3165L 

7200 2 Zabudovaný kolektor 

s prvkom Camlock  

AISI 3165L 

72 2 Zabudovaný kolektor 

s privarenou prírubou  

AISI 3165L 

179 4 Nožičky čerpadla  AISI 3165L 
1791 4 Montážna skrutka 

nožičiek  

A4-70  

1792 4 Podložka  A4-70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Snímač zdvihu membrány- 5C 

121 / 

1221* 
1 

Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

PP 

74 1 Indukčný snímač CuZn 

75 1 Krytka snímača PP 

750 1 Káblová spojka PP 

751 1 O-krúžok NBR 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdviháky guliek – 5L 

116 2 
Plášť čerpadla pre 
zdvihák guliek 

AISI 316 

95 4 Zdvihák guliek AISI 316L 
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Dvojitý membránový systém – TB 

129 1 Súprava rozperných prvkov (pravý 

a ľavý) 

PP 

139 2 Vstup/výstup AISI 316L 

149 6/8* Kolíková skrutka pre čerpadlo TB A4-80 

151 2 Membrána na strane vzduchu EPDM, PTFE, NBR 

152 2 Membrána na strane kvapaliny EPDM, PTFE, NBR 

153 4/6** O-krúžok membrány EPDM, FKM, NBR 

159 2*** Rozperné puzdro membrány PE 

169 1 Hriadeľ membrány AISI 304L 

339 2 Zátka rozperného puzdra PP 

* TB70, TB120 / TB220, TB420 

** TB70 / TB120, TB220, TB420 

*** Iba modely TB120, TB220, TB420 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čerpadlo so zvyšovačom tlaku – TF 

99 1 Zvyšovač - 

990 1 Montážna doska zvyšovača tlaku AISI 304 

996 4 Montážna skrutka zvyšovača 

tlaku 

A4-70 

997 4 Montážna podložka zvyšovača 

tlaku 

A4-80 

998 4 Montážna podložka zvyšovača 

tlaku 

A4-80 

147 4 Kolíková skrutka AISI 316L 

37 8 Prídavné matice AISI 304 

38 4 Prídavné podložky AISI 304 
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5.2.6. T820 – výkres náhradných dielov 
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5.2.7. T820 – zoznam náhradných dielov 
 

 

Poz. Množstvo Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

11 2 Plášť AISI 316L   
12 1 Stredový blok PP   

131 1 Vstup kolektora AISI 316L   
132 1 Výstup kolektora AISI 316L   

14 8 Kolíková skrutka A4-80   
141 32 Šesťhranná skrutka A4-70   

15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR X  
16 1 Hriadeľ membrány AISI 316L  X 

17 1 Stojan AISI 304   
174 2 Šesťhranná nástrčková skrutka AISI 316L   
175 2 Podložka A2-70   
176 2 Skrutka s hlavou s vnútorným 

šesťhranom 

A2-70   
1791 2 Zdvíhacia skrutka s očkom A2-70   
1792 2 Podložka A4   

18 4 Ploché tesnenie EPDM, PTFE X X 

181 4 O-krúžok FEP FKM X X 

222 4 Sedlo ventilu AISI 316L   
227 16 Vodiaca skrutka AISI 316L   

23 4 Guľa ventilu PTFE, EPDM, NBR, PU X  
25 1 Tlmič PP  X 

26 1 Adaptér nasávania vzduchu Mosadz   
27 2 Poisťovací krúžok Oceľ s povlakom Cr3   
30 6 O-krúžok NBR, FKM, EPDM   
36 4 Tesnenie stredového bloku PE  X 

37 16 Krycia matica A4-70   
371 32 Šesťhranná matica A4-70   

38 16 Pružná podložka A4-80   
381 32 Pružná podložka A4-70   

47 4 O-krúžok (oporný pre 36) NBR  X 

61 1 Zostava vzduchového ventilu 
Teleso: PET (štd.), mosadz, AISI316L O-

krúžky: NBR (štandardne), FKM, EPDM 

 X 

90* 1 Uzemňovacia súprava AISI 316L   
 

*= v prípade čerpadiel ATEX 
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5.3. Odporúčania pre skladovanie 

I za normálnej prevádzky sa budú niektoré časti v čerpadle opotrebovať. Aby sa 

zamedzilo nákladným odstávkam, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných 

dielov. 
 

 

V závislosti od náročnosti prevádzky a významu zaistenia nepretržitej práce ponúkame tri 

rôzne súpravy náhradných dielov – KIT LIQ zahŕňa diely na zmáčanej strane čerpadla 

a KIT AIR zahŕňa časti na vzduchovej strane čerpadla, ktoré podliehajú opotrebovaniu. 
 

 

TX25 A/C: 

 Poz. Popis Množstvo 

 
KIT LIQ 

15 Membrána 2 

18 Súprava O-krúžkov na 

vstupe/výstupe 

4 

23 Guľa ventilu 4 
 

 

 Poz. Popis Množstvo 

 
KIT AIR 

18 Súprava O-krúžkov na 

vstupe/výstupe 

4 

61 Zostava vzduchového ventilu 1 

25 Tlmič 1 

 

TX70 A/C, TX120 A/C, TX220 A/C, TX420 A/C, TX820 A; 

T70 S, T120 S, T220 S, T420 S, T820 S: 

 Poz. Popis Množstvo 

 
 
 

KIT AIR 

18 Súprava O-krúžkov na 

vstupe/výstupe 

4 

61 Zostava vzduchového ventilu 1 

16 Hriadeľ membrány 1 

36 Tesnenie stredového bloku 2/4* 

47 O-krúžok (oporný pre 36) 2/4/8** 

25 Tlmič 1 

 
 

 Poz. Popis Množstvo 

 
KIT LIQ 

15 Membrána 2 

18 Súprava O-krúžkov na 

vstupe/výstupe 

4 

23 Guľa ventilu 4 
 

* T70 S, T120 S, T220 S, T420 S / TX70 A/C, TX120 A/C, TX220 A/C, TX420 A/C, TX820 A, T820 S 

** T70 S, T220 S, T420 S / TX70 A/C, T120 S, TX220 A/C, TX420 A/C, TX820 A, T820 S / TX120 A/C 
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5.4. Ako objednávať náhradné diely 

Pri objednávaní náhradných dielov pre čerpadlá Tapflo vždy uveďte číslo modelu 

a výrobné číslo z plášťa čerpadla. Potom už len uveďte čísla dielov zo zoznamu 

náhradných dielov a množstvo každej položky. 
 

 

5.5. Kód čerpadla 

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

o veľkosti a materiáloch čerpadla. 
 

 

I. Membránové čerpadlo Tapflo IV. Materiál zmáčaných kovových častí 

II. Základné možnosti V. Materiál membrán 

III. Max. kapacita * [l/min] VI. Materiál gulí ventilov 

VII. Špeciálne vyhotovenie 
 

 
 

T XD 120 P T T -7PV 
 

 

I. T = membránové čerpadlo Tapflo 
 

 

II. Základné možnosti: 

B    = Oporné membránové čerpadlo 

D   = Sudové čerpadlo 

F    = Filtračné lisové čerpadlo 

L    = Drenážny systém 

T    = čerpadlo s dvojitým vstupom/výstupom 

X   = schválené pre ATEX, skupinu II, kat. 2 
 

 

IV. Materiál zmáčaných kovových častí: 

A   = hliník 

S    = AISI 316L 

X   = hliník s povlakom PTFE 

C   = liatina 
 

 

V. Materiál membrán: 

E   = EPDM 

W  = Biele (potravinárske) EPDM 

N   = NBR (nitrilová guma) 

T   = PTFE 

Z   = PTFE s bielym podkladom (potravinárske) 

B    = PTFE TFM 1705b 

V   = FKM (iba T25 – T70) 

VI. Materiál gulí ventilov: 

E   = EPDM 

N   = NBR (nitrilová guma) 

T   = PTFE 

S   = antikorová oceľ AISI 316  

U   = PU (polyuretán) 

K   = keramika 

V   = FKM 

B   = PTFE TFM 1635 
 

 

VII. Špeciálne vyhotovenie: 

1   = voliteľný materiál vstupu/výstupu 

3   = voliteľný typ pripojenia 

4   = usporiadanie oporného systému membrány 

5   = ďalšie špeciálne vyhotovenie 

6   = voliteľný materiál stredného telesa 

7   = voliteľný materiál vzduchového ventilu 

8   = voliteľný materiál tesnení poz. 18 tesnenia 

9   = voliteľný materiál kolíkových skrutiek plášťa 

13   = varianty s dvojitým vstupom/výstupom 

14   = voliteľné nožičky ventilu 

17  = Dosky pre zostavu čerpadla/tlmiča 
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6. ÚDAJE 

 
6.1. Kapacitné krivky 

Výkonové krivky vychádzajú z teploty vody 20 °C. Ďalšie podmienky môžu mať vplyv na 

výkon. Nižšie je uvedené, ako sa kapacita mení s rôznymi viskozitami a nasávacími výškami. 
 

 

Príklad: 

Požadujeme prietok 30 litrov za minútu. Výtlačný tlak je vypočítaný na 25 mWC. Zvolíme 

čerpadlo T70. To vyžaduje tlak vzduchu 4 bary a spotrebováva približne 0,20 Nm3 vzduchu 

za minútu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odporúčaný prietok je polovicou maximálneho prietoku, napr. odporúčaný prietok pre T70 je 

35 l/min. 

6.2. Zmeny kapacity 

Zmeny kapacity s rôznymi nasávacími výškami Zmeny kapacity s rôznymi viskozitami 
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6.3. Technické údaje 
 
 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

T2

5 

T70 T120 T220 T420 T820 

Max. kapacita * [l/min] / [US GPM] 26 / 6,8 78 / 20 158 / 41 330 / 87 570 / 150 820 / 216 

Zdvihový objem** [ml] / [cu in] 70 / 4,27 87,5 / 5,34 420 / 25,6 933 / 56,9 2300 / 140,3 5125 / 312,7 

Max. výtlačný tlak [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. nasávacia výška v suchom stave*** [m] / 

[Ft] 

1,5 / 5 3 / 9,8 4 / 13 4 / 13 4 / 13 4 / 13 

Max. nasávacia výška v mokrom stave [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 

Maximálny priemer pevných častíc [mm] / [in] 3 / 0,12 4 / 0,16 6 / 0,24 10 / 0,39 15 / 0,59 13 / 0,51 

Max. teplota čerpadla z EPDM/NBR [°C] / [°F] 80 / 176 80 / 176 80 / 176 80 / 176 80 / 176 80 / 176 

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

Hmotnosť čerpadla z hliníka [kg] / [lb] 2 / 4,4 5 / 11 8,65 / 19,1 18,1 / 39,9 36,8 / 81,1 101,5 / 223,8 

Hmotnosť čerpadla z liatiny [kg] / [lb] 4,1 / 9 9,9 / 21,8 17,6 / 38,8 33,4 / 73,6 71,4 / 157,4 - 

Hmotnosť čerpadla z ocele AISI 316L [kg] / [lb] - 6,8 / 15 15,5 / 34,2 35,9 / 79,2 66,1 / 145,7 137 / 302 

Štandardné pripojenie čerpadiel z hliníka 

a liatiny 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP (G) 

Vnútorný 
závit BSP (G) 

Štandardné pripojenie čerpadiel z antikorovej 

ocele 
- 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP 
(G) 

Vnútorný 
závit BSP (G) 

DIN 2642 

príruba 

 

* = Odporúčaný prietok je polovicou maximálneho prietoku, napr. odporúčaný prietok pre T70 je 39 l/min. 

** = vychádza z čerpadiel s membránami EPDM. Čerpadlá s membránami PTFE majú objem menší približne o 15 %. 
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6.4. Rozmery 
Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak) / Rozmery v palcoch (ak nie je uvedené inak) 
Iba celkové rozmery – ak potrebujete podrobné výkresy, obráťte sa na nás. Zmeny vyhradené 

bez predchádzajúceho upozornenia.  
 

DIM 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

T25 T70 T120 T220 T420 T820 A T820 S 

A 
105 150 200 275 356 470 760 

4,13 5,91 7,87 10,83 14,02 18,50 29,92 

B 
117 167 198 267 342 488 - 

4,61 6,57 7,80 10,51 13,46 19,21 - 

B2 
- 157 200 282 347 - 750 

- 6,18 7,87 11,10 13,66 - 29,53 

D 
162 233 302 419 539 840 - 

6,38 9,17 11,89 16,50 21,22 33,07 - 

D2 
173 249 322 - - - - 

6,81 9,80 12,68 - - - - 

D3 
- 229 310 422 529 - 1341 

- 9,02 12,20 16,61 20,83 - 52,80 

E 
132 190 252 346 448 688 - 

5,20 7,48 9,92 13,62 17,64 27,09 - 

E2 
147 216 279 - - - - 

5,79 8,50 10,98 - - - - 

E3 
- 192 257 348 443 - 1035 

- 7,56 10,12 13,70 17,44 - 40,75 

F 
13 20 20 - - - - 

0,51 0,79 0,79 - - - - 

G 
11 18 20 26 38 50 - 

0,43 0,71 0,79 1,02 1,50 1,97 - 

G2 
- 17 20 31 36 - 25 

- 0,67 0,79 1,22 1,42 - 0,98 

H 
12 19 20 29 30 53 - 

0,47 0,75 0,79 1,14 1,18 2,09 - 

H2 
- 13,5 23,5 34 32 - 13 

- 0,53 0,93 1,34 1,26 - 0,51 

I 
16 22 27 34 47 82 - 

0,63 0,87 1,06 1,34 1,85 3,22 - 

I2 
- 19 27 38 44 - 206 

- 0,75 1,06 1,50 1,73 - 8,11 

J 
½” 3/4” 1” 1 ½” 2” 3” DN80 (3”) 

½ 3/4 1 1 ½ 2 3 DN80 (3”) 

J2 
3/8” ½” 3/4” 1” 2” - - 

3/8 ½ 3/4 1 2 - - 

ØK 
6,5 10 10 10 10 12,5 25x13 

0,26 0,39 0,39 0,39 0,39 0,49 1x0,5 

L 
1/8” ¼” ¼” ½” ½” 3/4” 3/4” 

1/8 ¼ ¼ ½ ½ 3/4 3/4 

M 
19 29 33 45 57 84,5 - 

0,75 1,14 1,30 1,77 2,24 3,33 - 

M2 
- 40 52 70 90 - 126 

- 1,57 2,05 2,76 3,54 - 4,96 

N 
82 117 153 207 274 356 - 

3,23 4,61 6,02 8,15 10,79 14,02 - 

N2 
- 115 155 212 266 - 724 

- 4,53 6,10 8,35 10,47 - 28,50 

P 
30 47 39 59 59 72,5 - 

1,18 1,85 1,54 2,32 2,32 2,85 - 

P2 
- 82 105 143 183 - 238 

- 3,23 4,13 5,63 7,20 - 9,37 

R 
- 15° 15° 0° 0° - 0° 

- 15° 15° 0° 0° - 0° 

S 
12,5 21 26 35 40 - - 

0,49 0,83 1,02 1,38 1,57 - - 

ØT 
20 30 30 - - - - 

0,79 1,18 1,18 - - - - 

U 
1170 1170 1170 - - - - 

46,06 46,06 46,06 - - - - 

V 
286 374 400 - - - - 

11,26 14,72 15,57 - - - - 
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Rozmery – T820 S 
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6.5. Uťahovacie momenty 

Odporúčame nasledujúce uťahovacie momenty. 
 

VEĽKOSŤ 

ČERPADLA 

MONTÁŽNY UŤAHOVACÍ 

MOMENT [Nm] 

Hliník a liatina 

MONTÁŽNY UŤAHOVACÍ 

MOMENT [Nm] 

Antikorová oceľ T25 8 - 

T70 12 8 

T120 17 16 

T220 18 20 

T420 20 23 

T820 30 33 

 

6.6. Prípustné zaťaženia na kolektoroch a potrubiach 

Odporúčame neprekračovať nasledujúce zaťaženia a sily pôsobiace na kolektoroch 

a potrubiach.  
 

T25 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 27 4,9 

Y 27 4,9 

Z 27 4,9 
 

 

T70 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 31 6,3 

Y 31 6,3 

Z 31 6,3 
 

 

T120 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 35 7,3 

Y 35 7,3 

Z 35 7,3 
 

 

T220 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 43 8,8 

Y 43 8,8 

Z 43 8,8 

 
T420 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 56 11,5 

Y 56 11,5 

Z 56 11,5 

T820 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Silový moment 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 93 13,2 

Y 93 13,2 
Z 93 13,2 
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7. ZÁRUKA 

 
7.1. Záručný formulár 

Spoločnosť: 

Telefón: Fax: 
 

Adresa: 

Krajina: Meno kontaktnej osoby: 
 

E-mail: 

Dátum dodania: Dátum inštalácie čerpadla: 

Typ čerpadla: 

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

Popis poruchy: 

Inštalácia: 

Kvapalina: 

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

Tlak vzduchu [bar]: Kvalita vzduchu (filter, mikrometre, mazanie): 

Ďalšie: 

Miesto pre nákres inštalácie: 
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7.2. 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. 
 

 

7.3. Záruka 

Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa nižšie uvedených podmienok na obdobie 

nepresahujúce 5 rokov od inštalácie a na obdobie nepresahujúce 6 rokov od dátumu výroby. 
 

 

1. 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. 

 

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

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

vhodnosti na konkrétny účel. 

 

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

a vyhotovenia. Táto záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné: 

 

a. Pravidelné prehliadky, údržbu, opravu a výmenu dielov vplyvom bežného 

opotrebovania (tesnenia, O-krúžky, gumové diely, membrány, vzduchové ventily 

atď.); 

b. Poškodenie výrobku spôsobené: 

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

nepoužívania výrobku na jeho bežné účely stanovené v okamihu nákupu alebo 

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

inštalácie či nesprávneho odvetrávania či používania výrobku spôsobom 

nezodpovedajúcim platným technickým alebo bezpečnostným normám; 

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

originálnych dielov Tapflo; 
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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. 



 

 

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 | 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  
Tapflo s.r.o. 
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 
9911883137  

BA, TN, NR, ZA, TT, BB – zapad@tapflo.sk 
0911137883  

 

    

     

     

     

     

     

     

 


