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Přestože jsme vynalezli veškeré úsilí k zajištění toho, aby byly všechny informace uvedené v tomto dokumentu v době zveřejnění správné, společnost si bez předchozího upozornění vyhrazuje právo na 
změnu zde uvedených informací.  
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Česky 

MODEL 

TPUK-LA 

Návod k obsluze 

a údržbě 

PNEUMATICKÝ SYSTÉM HLÍDÁNÍ HLADINY 

Pokyny pro instalaci, uvedení do provozu, provoz, údržbu a opravy.  

Náhradní díly 

STOP Před instalací a provozem tohoto systému si pozorně přečtěte tento 

návod k použití!  

Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8 

615 00 Brno 
tel: 513 033 920 

e-mail: tapflo@tapflo.cz 
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Formulář záruky / vrácení 
Společnost 
Adresa 

! 

PROHLÁŠENÍ O 

SHODĚ EC 

Země 
Kontaktní osoba 
Telefon 
E-mail 
Datum dodání 
Typ systému 
Popis závady 

Datum instalace 
Výrobní č. 

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

Pneumatický systém hlídání hladiny 
Plně automatický 

TPUK-LA 

Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EC) / Stroje 
neuvedené v příloze IV, vlastní prohlášení / technická 

dokumentace 

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že výše uvedené 

zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení 

uvedených směrnic.  

Tapflo (UK) Limited, SO53 4BU, UK 

8/7/2011 

Popis zařízení: 

Model / Type: 

Směrnice / Shody 
Postupy hodnocení: 

O 
Médium 
Teplota ( C) 
Jed. hust. (Kg/m3) 
Obsah částic (%) 
Provoz (h/den) 
Tlak média (bar) 
Tlak vzduchu (bar) 
Pozn. 

Kvalita vzduchu 

Viskozita (cPs) 
pH (Hodnota) 
Velikost částic (mm) 
Spuštění za den (č.) 

Prohlášení: 

Místo prohlášení:  

Datum: 

Podpis: 

Tištěné jméno zmocněné 

osoby: 

Pozice ve společnosti: 
! 

Mr. M. Barnes 

Ředitel 
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Úvod 

Řídící systémy čerpadel společnosti Tapflo (UK) jsou navrženy tak, aby nabízely 

jednoduchá řešení pro průmyslové čerpací aplikace. Tyto systémy pracují v souladu 
s každým použitím čerpadla s použitím podobných prostředků napájení a 

konstrukce, aby poskytovaly bezpečné, jednoduché a spolehlivé použití.  

Se správnou instalací, nastavením a údržbou poskytují systémy společnosti Tapflo 

(UK) efektivní a bezproblémový provoz. Tato příručka seznámí obsluhu 
s podrobnými informacemi o instalaci, provozu a údržbě systému.  

Výstražné systémy 

V této příručce jsou uvedeny následující výstražné symboly. Pokud je znázorněný 

některý z těchto symbolů, je třeba dodržovat výstražné informace.  

Tento symbol upozorňuje na všechny bezpečnostní pokyny v této 
příručce, kdy by mohlo dojít k ohrožení osob. Dodržujte tyto pokyny 

a v těchto situacích postupujte s maximální opatrností. Informujte 

všechny uživatele o všech bezpečnostních pokynech. Kromě pokynů 

obsažených v této příručce je třeba dodržovat obecné bezpečnostní a 
preventivní předpisy.  

Tento symbol upozorňuje na body v návodu k obsluze, které mají 
zvláštní význam pro dodržování předpisů a směrnic, správnou práce a 

prevenci poškození nebo zničení systému nebo jeho přidruženého 

vybavení.  

Kontrola při převzetí 

I když při balení a expedici postupujeme velmi pečlivě, žádáme Vás, abyste 
dodávku po převzetí řádně zkontrolovali. Ujistěte se, že obsahuje veškeré části a 

příslušenství uvedené na balícím listu. Případné poškozené nebo chybějící díly 

okamžitě nahlaste dopravní společnosti a nám. 

Skladování 

Pokud má být zařízení před instalací skladováno, umístěte je na čisté 

a suché místo a ujistěte se, že není vystavené extrémním teplotám 
nebo vlhkosti, nejlépe v původním balení, abyste zabránili vniknutí 

nečistot do systému.  

! 

Záruka 
Tapflo UK zaručuje výrobky za níže uvedených podmínek po dobu nejvýše 12 měsíců po instalaci, a ne více jak 24 měsíců od 

data výroby.  
1. Následující podmínky se vztahují na prodej strojů, součástí a souvisejících služeb a produktů společnosti Tapflo UK (dále jen 

„produkty“).  
2. Společnost Tapflo UK (výrobce) zaručuje, že: 

a. její produkty byly v době původního nákupu bez vad materiálu, designu a zpracování; 
b. její produkty budou fungovat v souladu s provozními návody k použití společnosti Tapflo UK; Tapflo UK nezaručuje, že 

produkt splní přesné potřeby zákazníka s výjimkou těch účelů uvedených v jakékoliv výzvě k podávání nabídek nebo jiných 

dokumentů, které byly společnosti Tapflo poskytnuty před uzavřením této smlouvy; 
c. při produkci výrobků byly použity vysoce kvalitní materiály a obrábění a montáž jsou prováděny na nejvyšší úrovni.  

S výjimkou výše uvedených případů neposkytuje společnost Tapflo žádné záruky, výslovné ani předpokládané, týkající se 

produktů, včetně všech záruk způsobilosti pro určitý účel.  
3. Tato záruka se nevztahuje na jiné okolnosti, než jsou vady materiálu, provedení a zpracování. Záruka se nevztahuje zejména na: 

a. Pravidelné kontroly, údržbu, opravy a výměnu součástí v důsledku běžného opotřebení (těsnění, O-kroužky, pryžové 

předměty, pouzdra atd.); 
b. Poškození výrobku v důsledku:  
   1. Neoprávněné manipulace, nesprávného použití nebo zneužití, včetně nepoužívání produktu na účely uvedené 

v objednávce nebo v souladu s pokyny společnosti Tapflo na použití a údržbu produktu, nebo instalace či nesprávného 

větrání a používání výrobku způsobem, který není v souladu s platnou technickou nebo bezpečnostní normou; 
   2. Provádění oprav nekvalifikovaným personálem nebo použití neoriginálních dílů společnosti Tapflo.  
   3. Nehody nebo jakékoliv příčiny mimo kontrolu společnosti Tapflo, jako jsou třeba blesky, voda, oheň, zemětřesení, 

narušení veřejného pořádku atd.; 
4. Záruka se vztahuje na výměnu, nebo opravu jakýchkoliv dílů, které jsou vadné díky konstrukci nebo montáži novými nebo 

opravenými díly zdarma dodaných společností Tapflo. Na díly vystavené normálnímu opotřebení se záruka nevztahuje. 

Společnost Tapflo rozhodne o tom, jestli bude defektivní nebo špatná část vyměněna nebo opravena. 
5. Záruka na výrobky je platná po dobu v souladu s platnými právními předpisy ode dne dodání, pod podmínkou, že oznámení o 

vadě produktů nebo jejich částí bude písemně oznámeno společnosti Tapflo v  závazné lhůtě 8 dní od jejich objevení.  

6. Oprava nebo výměna v souladu s podmínkami této záruky nedává právo na prodloužení nebo zahájení nové záruční doby. Opravu 

nebo výměnu podle podmínek této záruky lze provést pomocí ekvivalentních repasovaných jednotek. Kvalifikovaní pracovníci 

společnosti Tapflo mají výhradní právo provádět opravu nebo výměnu vadných částí po pečlivém přezkoumání čerpadla. 

Vyměněné vadné součásti se stanou majetkem společnosti Tapflo.  
7. Výrobky jsou konstruovány v souladu se standardními normami CE a jsou (pokud je to možné) testovány společností Tapflo. 

Schválení a zkoušky jiným kontrolním orgánem jsou na účet zákazníka. Výrobky se nepovažují za vadné v  materiálech, 

provedeních, pokud je třeba je upravit, přizpůsobit nebo změnit tak, aby vyhovovaly národním, místním technickým nebo 

bezpečnostním normám platným v jiné zemi, než pro kterou byla jednotka původně navržena a vyrobena. Tato záruka nenahrazuje 

takové úpravy, změny nebo přizpůsobení, ani se o to nepokouší, ať jsou řádně provedeny nebo ne. Nenahrazuje také žádné škody 

z nich vyplývající, jakékoliv úpravy, změny nebo úpravy za účelem aktualizace produktů z jejich běžného účelu, jak je popsáno 

v provozní příručce produktu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tapflo.  

8. Pokud není písemně dohodnuto jinak, je instalace, včetně elektrického a jiného připojení k rozvodové síti podle výkresů 

společnosti Tapflo na náklady a odpovědnost zákazníka.  
9. Společnost Tapflo nezodpovídá za jakékoliv nároky, ať už v kontaktu, přečinu nebo jinak, za jakékoliv nepřímé, mimořádné nebo 

následné škody způsobené zákazníkovi, nebo třetím stranám, včetně ušlých zisků vzniklých v  důsledku jakéhokoliv možného 

porušení z část. 3 výše. Nebo tím, že zákazník nebo třetí strany nejsou schopni produkt používat.  
Bez ohledu na výše uvedené je odpovědnost společnosti Tapflo vůči zákazníkovi nebo třetím stranám z  jakéhokoliv nároku, ať už 

ve smlouvě, přečinu nebo jinak, omezena na celkovou částku zaplacenou zákazníkem za produkt, který způsobil škodu.   
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Náhradní díly 
V systému nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem 
Základní příslušenství je podrobně popsáno níže.  
Prosíme, kontaktujte servis společnosti Tapflo. 

Počet 
1 

Popis 
Kombinovaný blokovací / jehlový ventil 

Jak objednat díly 

Při objednávce součástí pro systém společnosti Tapflo uveďte číslo modelu, výrobní 

číslo, číslo pozice a množství požadovaných položek.  

Vrácení dílů 

Při vracení dílů společnosti Tapflo, prosíme, postupujte následovně:  

 Kontaktujte společnost Tapflo ohledně pokynů k přepravě.  
 Vyčistěte, neutralizujte a opláchněte součást a ujistěte se, že je zcela 

bez obsahu média.  
 Případně přiložte certifikát o dekontaminaci 
 Vyplňte formulář záruky / vrácení zboží na následující stránce a 

zabezpečte předměty, aby nedošlo během přepravy k jejich 

poškození.  

Číslo části 
TPUK-B/NV-velikost 

! 

Montáž 

Systémy společnosti Tapflo budou, pokud není uvedeno jinak, 

fungovat správně, aniž by byly namontovány. Pokud má být systém 

namontován, ujistěte se, že povrch je vhodný pro zatížení podrobně 
uvedené ve specifikacích a odpovídající systému a aplikaci.  

Vzduchová spojení 

Ujistěte se, že všechna připojení dodržují specifikace systému, jejich 

nedodržení by mohlo vést k poškození systému a ohrožení personálu.  

Příprava vzduchu 

Všechny systémy společnosti Tapflo jsou navrženy pro provoz na 

čistém suchém vzduchu, mazání se nedoporučuj. Maximální tlak je 7 

bar (G), pokud není uvedeno jinak. Pro zachování životnosti systému 

se doporučuje vložený filtr 5 mikronů nebo jemnější.  

Tlak vzduchu 

Nesmí být překročen maximální tlak uvedený v datové části této 
příručky. Vyšší tlak může způsobit poškození přístroje a zranění osob.  

Zdraví a bezpečnost 

Systémy musí být instalovány v souladu s místními a národními 
bezpečnostními předpisy. Systém musí být vhodný pro danou 

aplikaci. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek špatný výkon a 

riziko pro zařízení a personál. V případě pochybností se obraťte na 

společnost Tapflo.  
Ochrana 

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a / nebo v blízkosti 

aplikace je nezbytné používat vhodný OOP.  

Prostředí s nebezpečím výbuchu 

Systémy společnosti Tapflo nejsou certifikovány pro použití prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Další informací získáte u společnosti Tapflo. 

Nesprávná instalace nebo použití může způsobit zranění nebo smrt 
personálu v blízkosti instalace!  
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Princip fungování 

Plně pneumatický automatický systém kontroly hladiny společnosti Tapflo využívá 

nízkotlaký vzduch procházející ponornými trubicemi k detekci hladiny kapaliny. 

Systém řídí hladinu kapaliny mezi ponornými zkumavkami a může být 
konfigurován buď v režimu plnění, nebo vyprázdnění.  

Konfigurace režimů plnění nebo vyprazdňování.  

Systém je dodáván nakonfigurovaný v režimu „vyprazdňování“ (obr. 

1a). Chcete-li znovu nakonfigurovat režim „Plnění“ /obr. 1b), aby bylo 

zajištěno, že je přívod stlačeného vzduchu vypnutý, sejměte víko krytu 
systému, odstraňte řídící trubku (obr 1 a .2) z tlakové fitinky v portu 1 

(obr. 1a-1) a přemístění v zasunutém fitingu v portu 3 (obr. 1b-3). 

Mód vyprazdňování 

Výstup čerpadla „A“ je aktivován, když je 
trubice „full“ ponořená, dokud není odkryta 

trubice „empty“. Čerpadlo se restartuje, když 

je znovu ponořena část „full“.  

Mód plnění 

Výstup čerpadla „A“ je aktivován, když je 
odkrytá trubice „empty,“ čerpá nepřetržité, 

dokud není trubice „full“ ponořena. Čerpadlo 

se restartuje, jakmile se znovu uvolní trubka 

„empty“ 

Průběžná kontrola 

! 

Údržba 

Průběžně kontrolujte funkci a kalibraci, jelikož může běžné opotřebení ovlivnit 

výkon. Chcete-li znovu kalibrovat, postupujte podle pokynů v této příručce.  

Pravidelně kontrolujte stav ponorných trubek, protože jejich 

poškození nebo zablokování může způsobit nekonzistentní spínání.  

Odstraňování problémů 

Zkontrolujte, zda je systém nakonfigurován tak, jak je uvedeno v doporučené 

konfiguraci a poté si přečtěte možná řečení níže. Pokud problém přetrvává, obraťte 

se na společnost Tapflo. 
Podrobnější informace o problémech s čerpadlem naleznete v příručce k čerpadlu.  

Příznak Příčina 
Nedostatečná přívod vzduchu 

Opatření 
Zkontrolujte, zda jsou připojeny všechny 

přívody vzduchu a zda splňují minimální 

požadavky.  
Zkontrolujte ponorné trubky a propojení, 

zda nejsou poškozené nebo ucpané.  

 
Nastavte ovladač rychlosti (3). 

Zkontrolujte kalibraci podle této příručky 

 
Zkontrolujte jeho návod k použití 

Zkontrolujte konfiguraci ponorné trubice a 

ujistěte se, že je ponorná trubice „empty“ 

připojena k ʻ2ʼ a ʻfullʼ k ʻ1ʼ 

Systém je 
nefunkční 

Ponorná trubice je ucpaná 
nebo poškozená 

Regulace rychlosti je nastavená 

příliš blízko zavřené polohy. 
Řídící systém je mimo 

kalibraci. 
Problém čerpadla. 
Funkce ponorné trubky je 

obrácená.  
Systém se 
rychle přepíná 

(Obr.1a) 
! 

Základní příslušenství 

(Obr.1b) 

Položka 3 (Obr.2) je základní příslušenství dostupné od společnosti 

Tapflo. Pro další informace nás, prosíme, kontaktujte.  
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Technická data 
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Doporučená instalace 

(Obr.2) 
Rozměry 

A 
B 
C 

122 mm 
150 mm 
110 mm 

X 
Y 
Z 

Připojení 
Port č. 

P 
A 
1 
2 
R 

Popis 
Přívod vzduchu 
Výstup pilota čerpadla 
ʻFullʼ ponorná trubka 
ʻEmptyʼ ponorná trubka 

Typ připojení 
6 mm zasouvací 
4 mm zasouvací 
8 mm zasouvací 
8 mm zasouvací 

   111 mm 
   134 mm 
Průměr 5 mm 

Předmět č. 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
P 
P1 
E 
F 
T 

Popis 
Pneumatický automatický systém kontroly hladiny spol. Tapflo (TPUK-LA) 
Čerpadlo (pouze pro účely prezentace) 
Kombinovaný blokovací / jehlový ventil (základní příslušenství)  
(Číslo dílu. TPUK-B/NV-velikost, rozměrově vhodné pro čerpadlo) 
Seřizovací šroub regulace otáček čerpadla 
Připojení na ponornou trubku ʻfullʼ  
Připojení na ponornou trubku ʻemptyʼ  
Připojení přívodu stlačeného vzduchu do systému 
Přívod stlačeného vzduchu do čerpadla 
Ponorná trubka s hladinou ʻEmptyʼ  
Ponorná trubka s hladinou ʻFullʼ 
Hladina v nádrži (pouze pro účely prezentace) 

                                  Specifikace 
Teplotní rozsah – Ambient  -5 °C až +40 °C 
Tlak vzduchu – Min/Max  3-7 BAR (G) 
Pilotní výstupní průtok při 6 barech s p=1  120 Nl/min (Efektivní otvor = 2.5 mm) 
Spotřeba vzduchu (pouze systém) 2 L/min (Průměr) 
Váha   850 g 
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Nastavení 

Před spuštěním systému zajistěte následující:  

  Systém je správně nakonfigurován a nebyl změněn. 
  Proveďte všechna připojení podle pokynů. 
  Nastavte tlak vzduchu. 
  Zapněte přívod stlačeného vzduchu. 
  Zkontrolujte, zda nejsou úniky (N. B. systém používá konstrukci 

„odvzdušňování vzduchu“ a během normálního provozu vypouští 

malé množství vzduchu) 
 Systém je umístěn na čistém a rovném povrchu.  

 
 
 
 
 

Nastavení citlivosti 

Systém bude před prvním použitím požadovat úpravu citlivosti, 

nesprávné nastavení systému může mít za následek špatný výkon nebo 

poškození vnitřních součástí.  

Společnost Tapflo doporučuje nastavení dokončení citlivosti systému, 
když čerpadlo běží na sucho.  

! 

Pro nastavení citlivosti systému použijte dva krátké kusy 8 mm trubky místo 

normálních ponorných trubek s malou nádobou naplněnou vodou pro lokální 

replikaci nádrže a ponorných trubek (viz obr. 2). 

Systém se nejlépe nastaví stoupacím tlakem, proto nejprve odblokujte regulátor 

„nastavení citlivosti“ obr. 3-1) zatažením za ovládací knoflík dopředu.  

Poté snižte tlak na minimum otáčením knoflíku zcela proti směru hodinových 
ručiček.  

Obě krátké ponorné trubky ponořte nejméně 25 mm do vody a zajistěte, aby byly 

umístěny tak, aby reprezentovaly „full“ a „empty“.  

Zapněte přívody stlačeného vzduchu P & P1 (obr.2). 

Postupně zvyšujte tlak otáčením ovládacího knoflíku regulátoru „citlivosti“ (obr. 3) 
ve směru hodinových ručiček, až začnou z jedné z ponorných trubek unikat bubliny 

a / nebo se čerpadlo v závislosti na konfiguraci spustí nebo zastaví.  

Zvedněte a spusťte ponorné trubice (nebo nádobu) replikující měnící se hladinu 

kapaliny a zajistěte, aby se čerpadlo spouštělo a zastavovalo podle očekávání, 

zatímco seřizujete regulátor tak, aby poskytoval požadovaný výkon.  

Po dokončení nastavení zablokuje regulátor citlivosti (obr. 3-1) zatlačením 
ovládacího knoflíku dovnitř, dokud nezaklapne do zajištěné polohy.  

Vypněte přívody stlačeného vzduchu P & P1 (obr.2) a naistalujte systém do jeho 
aplikace a spusťte zkušební cyklus (viz poznámka 2 níže). 

Poznámka 1: Pokud se systém opakovaně rychle přepíná, ponorné 

trubice jsou ve své činnosti obrácené.  

Poznámka 2: Délka ponorné trubice neovlivňuje citlivost, ale 

prodloužený běh zpomalí detekci. U běhu přesahujícím 3 metry se 
doporučuje zvýšit průměr ponorné trubky na 10 mm, 1 metr od 

systému, na maximální délku 20 metrů. 

Rychlost čerpadla 

Otáčky čerpadla upravte na požadovaný průtok nastavením „Regulačního šroubu 

pro regulaci otáček čerpadla“ 4 (obr. 2).  

Obsluha 
                  (Obr.3) 
(Zobrazeno v režimu ʻemptyingʼ – viz obr. 1a & fig.1b) 

Systém je plně automatický a reguluje čerpadlo tak, aby udržovalo hladinu kapaliny 

mezi ponornými trubkami E a F (obr. 2) v konfigurovaném režimu plnění nebo 

vyprázdnění.  
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