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Pretože sme vynašli všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby boli všetky informácie uvedené v tomto dokumente v dobe zverejnenia správne, spoločnosť si bez predchádzajúceho upozornenia vyhradzuje 
právo na zmenu tu uvedených informácií.  
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Slovensky 

MODEL 

TPUK-LA 

Návod na obsluhu 

a údržbu 

PNEUMATICKÝ SYSTÉM STRÁŽENIE 

HLADINY 

Pokyny pre inštaláciu, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu a 

opravy.   

Náhradné diely 

STOP Pred inštaláciou a prevádzkou tohoto systému si pozorne prečítajte 

tento návod na použitie!  

Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8 

615 00 Brno 
tel: 513 033 920 

e-mail: tapflo@tapflo.cz 
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Formulár záruky / vrátenia 
Spoločnosť 
Adresa 

! 

VYHLÁSENIE O 

ZHODE EC 

Krajina 
Kontaktná osoba 
Telefón 
E-mail 
Dátum dodania 
Typ systému 
Popis závady 

Dátum inštalácie 
Výrobné č. 

Fax Názov a adresa výrobca:  Tapflo (UK) Ltd 
Highcove House 
Chandlers Ford Ind Est 
Hampshire 
SO53 4BU 
UK 

Pneumatický systém stráženie hladiny 
Plne automatický 

TPUK-LA 

Smernica o strojových zariadeniach (2006 /42/EC) / Stroje 
nezahrnuté v prílohe IV, vlastné vyhlásenie / technická 

dokumentácia.  

Nižšie podpísaná osoba prehlasuje, že vyššie uvedené 

zariadenie spĺňa príslušné ustanovenia uvedených 

smerníc.  

Tapflo (UK) Limited, SO53 4BU, UK 

8/7/2011 

Popis zariadenia: 

Model / Typ: 

Smernica / Zhody 
Postupy hodnotenie: 

O 
Médium 
Teplota ( C) 
Jed. hust. (Kg/m3) 
Obsah častíc (%) 
Prevádzka (h/den) 
Tlak médiá (bar) 
Tlak vzduchu (bar) 
Pozn. 

Kvalita vzduchu 

Viskozita (cPs) 
pH (Hodnota) 
Veľkosť častíc (mm) 
Spustenie za deň (č.) 

Vyhlásenie: 

Miesto vyhlásenia:  

Dátum: 

Podpis: 

Tlačené meno splnomocnenej 

osoby: 

Pozícia v spoločnosti: 
! 

Mr. M. Barnes 

Riaditeľ 
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Úvod 

Riadiace systémy čerpadiel spoločnosti Tapflo (UK) sú navrhnuté tak, aby ponúkali 

jednoduché riešenia pre priemyselné čerpacie aplikácie. Tieto systémy pracujú 
v súlade s každým použitím čerpadla s použitím podobných prostriedkov napájania 

a konštrukcie, aby poskytovali bezpečné, jednoduché a spoľahlivé použitie. So 

správnou inštaláciou, nastavením a údržbou poskytujú systémy spoločnosti Tapflo 

(UK) efektívni a bezproblémovou prevádzku. Táto príručka zoznámi obsluhu 
s podrobnými informáciami o inštalácii, prevádzke a údržbe systému.  

Výstražné systémy 

V tejto príručke sú uvedené nasledujúce výstražné symboly. Pokiaľ je znázornený 

niektorý z týchto symbolov, je potrebné dodržiavať výstražné informácie.   

Tento symbol upozorňuje na všetky bezpečnostné pokyny v tejto 
príručke, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu osôb. Dodržujte tieto 

pokyny a v týchto situáciách postupujte s maximálnou opatrnosťou. 

Informujte všetkých užívateľov o všetkých bezpečnostných 

pokynoch. Okrem pokynov obsiahnutých v tejto príručke je potrebné 
dodržiavať všeobecné bezpečnostné a preventívne predpisy.  

Tento symbol upozorňuje na body v návode na obsluhu, ktoré majú 
osobitý význam pre dodržiavanie predpisov a smerníc, správnu prácu 

a prevenciu poškodenia alebo zničenia systému, alebo jeho 

pridruženého vybavenia.   

Kontrola pri prevzatí 

Aj keď pri balení a expedícii postupujeme veľmi starostlivo, žiadame Vás, aby ste 
dodávku po prevzatí riadne skontrolovali. Uistite sa, že obsahuje všetky časti a 

príslušenstvo uvedené na baliacim liste. Prípadné poškodené alebo chýbajúce 

dielce okamžite nahláste dopravné spoločnosti a nám.  

Skladovanie 

Ak má byť zariadenie pred inštaláciou skladuje, umiestnite ich na 

čisté a suché miesto a uistite sa, že nie je vystavené extrémnym 
teplotám alebo vlhkosti, najlepšie v pôvodnom balení, aby ste 

zabránili vniknutiu nečistôt do systému.  

! 

Záruka 
Tapflo UK zaručuje výrobky za nižšie uvedených podmienok najviac 12 mesiacov po inštalácii a nie viac, ako 24 mesiacov od 

dátumu výroby.  
1. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na predaj strojov, súčastí a súvisiacich služieb a produktov spoločnosti Tapflo UK (Ďalej 

len „produkty“). 
2. Spoločnosť Tapflo UK (výrobca) zaručuje, že: 

a. jej produkty boli v čase pôvodného nákupu bez chýb materiálu, dizajnu a spracovania; 
b. jej produkty budú fungovať v súlade s prevádzkovými návodmi na použitie spoločnosti Tapflo UK; Tapflo UK nezaručuje, 

že produkt splní presné potreby zákazníka s výnimkou tých účelov uvedených v akejkoľvek výzve na predkladanie ponúk 

alebo iných dokumentov, ktoré boli spoločnosti Tapflo poskytnuté pred uzavretím tejto zmluvy. 
c. pri produkcii výrobkov boli použité vysoko kvalitné materiály a obrábanie a montáž sú vykonávané na najvyššej úrovni.   

S výnimkou vyššie uvedených prípadov neposkytuje spoločnosť Tapflo žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, týkajúce 

sa produktov, vrátane všetkých záruk spôsobilosti na konkrétny účel.   
3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti, ako sú chyby materiálu, prevedenie a spracovanie. Záruka sa nevzťahuje najmä na: 

a. Pravidelné kontroly, údržbu, opravy a výmeny súčastí v dôsledku bežného opotrebovania (tesnenia, o-krúžky, gumené 

predmety, puzdra atď.); 
b. Poškodenie výrobku v dôsledku:  
   1. Neoprávnené manipulácie, nesprávneho použitia alebo zneužitia, vytárane nepoužívaní produktu na účely uvedené 

v objednávke alebo v súlade s pokynmi spoločnosti Tapflo na použitie a údržbu výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade 

s platnou technickou alebo bezpečnostnou normou; 
   2. Vykonávanie opráv nekvalifikovaným personálom alebo použitie neoriginálnych dielov spoločnosti Tapflo.   
   3. Nehody alebo akejkoľvek príčiny mimo kontroly spoločnosti Tapflo, ako sú napríklad blesky, voda, oheň, zemetrasenie, 

narušenia verejného poriadku atď.; 
4. Záruka sa vzťahuje na výmenu, alebo opravu akýchkoľvek dielov, ktoré sú chybné vďaka konštrukcii alebo montáži 

akýchkoľvek dielov, ktoré sú chybné vďaka konštrukcii alebo montáži novými alebo opravenými dielmi zadarmo dodaných 

spoločnosťou Tapflo. Na diely vystavené normálnemu opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje. Spoločnosť Tapflo rozhodne o tom, 

či bude detektívni alebo zlá časť vymenená alebo opravená.  
5. Záruka na výrobky je platná na obdobie v súlade s platnými právnymi predpismi odo dňa dodanie, pod podmienkou, že 

oznámenie o vade produktov alebo ich častí bude písomne oznámené spoločnosti Tapflo v záväznej lehote 8 dní od ich objavenia.  

6. Oprava alebo výmena v súlade s podmienkami tejto záruky nedáva právo na predlženie alebo začatie novej záručnej doby. 

Opravu alebo výmenu podľa podmienok tejto záruky možno vykonať pomocou ekvivalentných repasovaných jednotiek. 

Kvalifikovaní pracovníci spoločnosti Tapflo majú výhradné právo vykonávať opravu alebo výmenu podľa podmienok tejto záruky 

možno vykonať pomocou ekvivalentných repasovaných jednotiek. Kvalifikovaní pracovníci spoločnosti Tapflo majú výhradné 

právo vykonávať opravu alebo výmenu chybných častí po starostlivom preskúmaní čerpadla. Vymenené chybné súčasti sa stanú 

majetkom spoločnosti Tapflo.   
7. Výrobky sú konštruované v súladu s štandardnými normami CE a sú (pokiaľ je to možné) testované spoločnosťou Tapflo. 

Schválenie a skúšky iným kontrolným orgánom sú na účet zákazníka. Výrobky sa nepovažujú za chybné v  materiáloch, 

prevedeniach, ak je treba ich upraviť, prispôsobiť alebo zmeniť tak, aby vyhovovali národným miestnym technickým alebo 

bezpečnostným normám platným v inej krajine, než na ktorú bola jednotka pôvodne navrhnutá a vyrobená. Tato záruka nenahrádza 

také úpravy, zmeny alebo prispôsobení, ani sa o to nepokúša, nech sú riadne vykonané alebo nie. nenahrádza tiež žiadne škody 

z nich vyplývajúce, akékoľvek úpravy, zmeny, alebo úpravy na účely aktualizácie produktov z  ich bežného účelu, ako je popísané 

v prevádzkovej príručke produktu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tapflo.  

8. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, je inštalácia, vrátane elektrického a iného pripojenia k rozvodové sieti podľa výkresov 

spoločnosti Tapflo na náklady a zodpovednosť zákazníka.   
9. Spoločnosť Tapflo nezodpovedá za akékoľvek nepriame, mimoriadne alebo následné škody spôsobené zákazníkovi, alebo tretím 

stranám, vrátane ušlých ziskov vzniknutých v dôsledku akéhokoľvek možného porušenia z časť 3 vyššie. Alebo tým, že zákazník 

alebo tretie strany nie sú schopní produkt používať.  
Bez ohľadu na vyššie uvedené je zodpovednosť spoločnosti Tapflo voči zákazníkovi alebo tretím stranám z akéhokoľvek nároku, či 

už v zmluve, prečinu alebo inak, obmedzená na celkovú sumu zaplatenú zákazníkom za produkt, ktorý spôsobil škodu.  
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Náhradné diely 
V systéme nie sú žiadne súčasti opraviteľné užívateľom.  

Základné príslušenstvo je podrobne popísané nižšie.  
Prosíme, kontaktujte servis spoločnosti Tapflo.  

Počet 
1 

Popis 
Kombinovaný blokovacie / ihlový ventil 

Ako objednať diely 

Pri objednávke súčastí pre systém spoločnosti Tapflo uveďte číslo modelu, výrobné 

číslo, číslo pozície a množstvo požadovaných položiek.  

Vrátenie dielov 

Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo, prosíme, postupujte nasledovne: 

 Kontaktujte spoločnosť Tapflo ohľadom pokynov na prepravu.   
 Vyčistite, neutralizujte a opláchnite súčasti a uistite sa, že je úplne 

bez obsahu média.   
 Prípadne priložte certifikát o dekontaminácii.  
 Vyplňte formulár záruky / vrátenia tovaru na nasledujúcej stránke a 

zabezpečte predmety, aby nedošlo počas prepravy k ich poškodeniu.  

Číslo časti 
TPUK-B/NV-veľkosť 

! 

Montáž 

Systémy spoločnosti Tapflo budú, pokiaľ nie je uvedené inak, 

fungovať správne, bez toho, aby boli namontované. Pokiaľ má byť 

systém namontovaný, uistite sa, že povrch je vhodný pre zaťaženie 
podrobne uvedené v špecifikáciách a zodpovedajúce systému a 

aplikáciu.  
Vzduchová spojenie 

Uistite sa, že všetky pripojenia dodržiavajú špecifikácie systému, ich 

nedodržanie by mohlo viesť k poškodeniu systému a ohrozenia 

personálu.  

Príprava vzduchu 

Všetky systémy spoločnosti Tapflo sú navrhnuté pre prevádzku na 

čistom suchom vzduchu, mazanie sa neodporúča. Maximálny tlak je 7 

bar (G), pokiaľ nie je uvedené inak. Pre zachovanie životnosti systému 

sa odporúča vložený filter 5 mikrónov alebo jemnejší.  

Tlak vzduchu 

Nesmie byť prekročený maximálny tlak uvedený v dátovej časti tejto 
príručky. Vyšší tlak môže spôsobiť poškodenie prístroja a zraneniu 

osôb.   

Zdravie a bezpečnosť 

Systémy musia byť inštalované v súlade s miestnymi a národnými 
bezpečnostnými predpismi. Systém musí byť vhodný pre danú 

aplikáciu. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok zlý výkon a 

riziko pre zariadenia a personál. V prípade pochybností sa obráťte na 

spoločnosť Tapflo.  
Ochrana 

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a / alebo 

v blízkosti aplikácie je nevyhnutné používať vhodný OOP. 

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu 

Systémy spoločnosti Tapflo nie sú certifikované pre použitie 

prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Ďalšie informácie získate u 

spoločnosti Tapflo. Nesprávna inštalácia alebo používanie môže 
spôsobiť zranenie alebo smrť personálu v blízkosti inštalácie!  
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Princip fungování 

Plne pneumatický automatický systém kontroly hladiny spoločnosti Tapflo využíva 

nízkotlakový vzduch prechádzajúci ponornými trubicami na detekciu hladiny 

kvapaliny. Systém riadi hladinu kvapaliny medzi ponornými skúmavkami a môže 
byť konfigurovaný buď v režime plnenia, alebo vyprázdnenie.  

Konfigurácia režimov plnenie alebo vyprázdňovanie.  

Systém je dodávaný nakonfigurovaný v režime „vyprázdňovania“ 

(obr. 1a). Ak chcete znova nakonfigurovať režim !Plnenie“ (obr 1.b), 

aby sa zabezpečilo, že je prívod stlačeného vzduchu vypnutý, zložte 
veko krytu systému, odstráňte riadiaci rúrku (obr. 1 a 2) z tlakovej 

fitingy v porte 1 (obr. 1a-1) a premiestenie v zasunutom fitingu 

v portu 3 (obr 1 a -2). 

Mód vyprázdňovanie 

Výstup čerpadla „A“ je aktivovaný, keď je 
trubica „full“ ponorená, kým nie je odkrytá 

trubice „empty“. Čerpadlo sa reštartuje, keď 

je znovu ponorená časť „empty“.  

Mód plnenie 

Výstup čerpadla „A“ je aktivovaný, keď je 
odkrytá trubica „empty“, čerpá nepretržite, 

kým nie je trubica „full“ ponorená. Čerpadlo 

sa reštartuje, akonáhle sa znova uvoľní rúrka 

„empty.“  

Priebežná kontrola 

! 

Údržba 

Priebežne kontrolujte funkciu a kalibráciu, pretože môže bežné opotrebenie 

ovplyvniť výkon. Ak chcete znova kalibrovať, postupujte podľa pokynov v tejto 

príručke.  

Pravidelne kontrolujte stav ponorných rúrok, pretože ich poškodenie 

alebo zablokovania môže spôsobiť nekonzistentné spínania.  

Odstraňování problémů 

Skontrolujte, či je systém nakonfigurovaný tak, ako je uvedené v odporúčanej 

konfigurácii a potom si nižšie prečítajte možné riešenia. Ak problém pretrváva, 

obráťte sa na spoločnosť Tapflo. 
Podrobnejšie informácie o problémoch s čerpadlom nájdete v príručke k čerpadlu.   

Príznak Príčina 
Nedostatočný prívod vzduchu 

Opatrenie 
Skontrolujte, či sú pripojené všetky prívody 

vzduchu a či spĺňajú minimálne 

požiadavky. 

  
Skontrolujte ponorné rúrky a prepojenie, či 

nie sú poškodené alebo upchaté.   

 
Nastavte ovládač rýchlosti (3). 
Skontrolujte kalibráciu podľa tejto príručky 

 
Skontrolujte jeho návod na použitie 

Skontrolujte konfiguráciu ponorné trubice a 

uistite sa, že je ponorná trubica „empty“ 

pripojená k ʻ2ʼ a ʻfullʼ k ʻ1ʼ 

Systém je 
nefunkčný 

Ponorná trubica je upchatá 
alebo poškodená 

Regulácia rýchlosti je nastavená 

príliš blízko zatvorenej polohy.  
Riadiaci systém je mimo 

kalibráciu. 
Problém čerpadlá. 
Funkcia ponorné rúrky je 

obrátená.  
Systém sa 
rýchlo prepína 

(Obr.1a) 
! 

Základné príslušenstvo 

(Obr.1b) 

Položka 3 (Obr.2) je základné príslušenstvo dostupné od spoločnosti 

Tapflo. Pre ďalšie informácie nás, prosíme, kontaktujte.  
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Technické dáta 
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Odporúčaná inštalácia 

(Obr.2) 
Rozmery 

A 
B 
C 

122 mm 
150 mm 
110 mm 

X 
Y 
Z 

Pripojenie 
Port č. 

P 
A 
1 
2 
R 

Popis 
Prívod vzduchu 
Výstup pilota čerpadla 
ʻFullʼ ponorná rúrka 
ʻEmptyʼ ponorná rúrka 

Typ pripojenie 
6 mm zasúvacie 
4 mm zasúvacie 
8 mm zasúvacie 
8 mm zasúvacie 

   111 mm 
   134 mm 
Priemer 5 mm 

Predmet č. 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
P 
P1 
E 
F 
T 

Popis 
Pneumatický automatický systém kontroly hladiny spol. Tapflo (TPUK-LA) 
Čerpadlo (iba pre účely prezentácie) 
Kombinovaný blokovacie / ihlový ventil (základné príslušenstvo)  
(Číslo dielu. TPUK-B/NV-veľkosť, rozmerovo vhodné pre čerpadlo) 
Nastavovacie skrutka regulácie otáčok čerpadla 
Pripojenie na ponornú rúrku ʻfullʼ  
Pripojenie na ponornú rúrku ʻemptyʼ  
Pripojenie prívodu stlačeného vzduchu do systému 
Prívod stlačeného vzduchu do čerpadla 
Ponorná rúrka s hladinou ʻEmptyʼ  
Ponorná rúrka s hladinou ʻFullʼ 
Hladina v nádrži (len na účely prezentácie) 

                                  Špecifikácia 
Teplotný rozsah – Ambient  -5 °C až +40 °C 
Tlak vzduchu – Min/Max  3-7 BAR (G) 
Pilotný výstupný prietok pri 6 baroch s p=1  120 Nl/min (Efektívny otvor = 2.5 mm) 
Spotreba vzduchu (iba systém)  2 L/min (Priemer) 
Váha   850 g 
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Nastavenie 

Pred spustením systému zaistite nasledujúce:  

  Systém je správne nakonfigurovaný a nebol zmenený. 
  Preveďte všetky pripojenia podľa pokynov. 
  Nastavte tlak vzduchu. 
  Zapnite prívod stlačeného vzduchu. 
  Skontrolujte, či nie sú úniky (N. B. systém používa konštrukciu 

„odvzdušňovanie vzduchu“ a počas normálnej prevádzky vypúšťa 

malé množstvo vzduchu) 
 Systém je umiestnený na čistom a rovnom povrchu.   

 
 
 
 
 

Nastavenie citlivosti 

Systém bude pred prvým použitím požadovať úpravu citlivosti, 

nesprávne nastavenie systému môže mať za následok zlý výkon alebo 

poškodenie vnútorných súčastí.  

Spoločnosť Tapflo odporúča nastavenie dokončenie citlivosti 
systému, keď čerpadlo beží nasucho.   

! 

Pre nastavenie citlivosti systému použite dva krátke kusy 8 mm trubky namiesto 

normálnych ponorných rúrok s malou nádobou naplnenou vodou pre lokálnu 

replikáciu nádrže a ponorných trubiek (viď obr.2). 

Systém sa najlepšie nastaví stúpacím tlakom, preto najprv odblokujte regulátor 

„nastavenie citlivosti“ (obr. 3-1) zatiahnutím za ovládací gombík dopredu.  

Potom Znížte tlak na minimum otáčaním gombíka úplne proti smeru hodinových 
ručičiek. 

Obe krátke ponorné rúrky ponorte najmenej 25 mm do vody a zaistite, aby boli 

umiestnené tak, aby reprezentovali „full“ a „empty“.  

Zapnite prívody stlačeného vzduchu P & P1 (obr.2). 

Postupne zvyšujte tlak otáčaním ovládacieho gombíka regulátora „citlivosti“ (obr. 
3) v smere hodinových ručičiek, až začnú z jednej z ponorných rúrok unikať bubliny 

a / alebo sa čerpadlo v závislosti od konfigurácie spustí alebo zastaví.  

Zdvihnite a spustite ponorné trubice (alebo nádobu) replikujúce meniace sa hladinu 

kvapaliny a zaistite, aby sa čerpadlo spúšťalo a zastavovalo podľa očakávania, 

zatiaľ čo nastavujete regulátor tak, aby poskytoval požadovaný výkon. 

Po dokončení nastavenia zablokujte regulátor citlivosti (obr. 3-1) zatlačením 
ovládacieho gombíka dovnútra, kým nezapadne do zaistenej polohy.  

Vypnite prívody stlačeného vzduchu P & P1 (obr.2) a nainštalujte systém do jeho 
aplikácie a spustite skúšobný cyklus (pozri poznámku 2 nižšie).  

Poznámka 1: Ak sa systém opakovane rýchlo prepína, ponorné 

trubice sú vo svojej činnosti obrátené.  

Poznámka 2: Dĺžka ponorné trubice neovplyvňuje citlivosť, ale 

predlžený beh spomalí detekciu. U behu presahujúcim 3 metre sa 
odporúča zvýšiť priemer pomocnej rúrky na 11 mm, 1 meter od 

systému, na maximálnu dĺžku 20 metrov.  

Rýchlosť čerpadla 

Otáčky čerpadla upravte na požadovaný prietok nastavením „regulačnej skrutky pre 

reguláciu otáčok čerpadla“ 4 (obr. 2).  

Obsluha 
                  (Obr.3) 
(Zobrazené v režime ʻemptyingʼ – viď obr. 1a & fig.1b) 

Systém je plne automatický a reguluje čerpadlo tak, aby udržiavalo hladinu 

kvapaliny medzi ponornými rúrkami E a F (obr. 2) v konfigurovanom režime 

plnenia alebo vyprázdnenie.   
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