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1 Otvory 055A Pastorek 
2 Excentr 068 Seřizovací váleček 

012 Píst 072 Hydraulická komora 
021 Dávkovací komora 081 Skříň 
037 Pouzdro 098 Membrána 
052 Šnek 434M Pružina 

052A Tangenciální kolo   
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1. ÚVOD 

1.1. Popis 
Čerpadlo řady mROY je dávkovací čerpadlo vybavené hydraulickou membránou se 
skříní opatřenou těsněními, která je naplněna olejem. Nastavení velikosti dávky se 
provádí buď za běhu čerpadla nebo při jeho zastavení. Je navrženo pro dlouhodobý 
provoz v průmyslových instalacích. 
 
1.2. Pracovní princip čerpadla 
Šnek [052] a tangenciální kolo [052A] pohání prostřednictvím excentru [2] pouzdro 
[037], které předává dutému pístu [012] vratný pohyb konstantní velikosti. Píst pak 
stlačuje olej obsažený v komoře [072] a tím pohybuje membránou [098]. Hydraulická 
komora [072] je se skříní propojena prostřednictvím malých otvorů [1] umístěných po 
obvodu kolem pístu [012]. Pastorek [055A] působí na seřizovací váleček [068]. 
Otvory [1]se otevírají nebo zavírají prostřednictvím válečku [068], jehož poloha závisí 
na pohybu pístu [012]. Pružina [434M] zajišťuje přesnost dávkování udržováním tlaku 
v komoře [072], kdy v případě otevřených otvorů [1] je tento tlak větší než hydraulická 
ztráta přes kontrolní otvory. 
 
Fáze sání 
Píst [012] se zatahuje dovnitř. V prvních dvou třetinách trasy pístu jsou otvory [1] 
zavřeny prostřednictvím válečku [068], komora [072] je pod tlakem, membrána [098] 
kopíruje pohyb pístu [012], čerpaná kapalina zaplňuje čerpací komoru [021]. 
V průběhu poslední třetiny pohybu pístu jsou otvory [1] otevřeny a propojují tak 
komoru [072] a  skříň [081], membrána [098]  je zatlačována pružinou [434M] do své 
krajní pozice, olej nasávaný pístem je dodáván ze skříně [081]. 

 
Fáze výtlaku 
Píst [012] se vytlačuje ven. V první třetině trasy pístu jsou otvory [1] otevřené, 
membrána [098] je zatlačována pružinou [434M] do své krajní pozice, olej nasátý 
pístem je vtlačován přes otvory [1] zpět do skříně [081]. V posledních dvou třetinách 
trasy pístu jsou otvory [1] zavřeny pomocí válečku [068], píst vytváří v hydraulické 
komoře [072] tlak, membrána [098] se pohybuje vpřed a vytlačuje tak čerpanou 
kapalinu ven. 
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1.3. Technické parametry 
Technické parametry pro čerpadla MAXROY A & B PVC čerpací hlava (Typ P) 
 
Typ čerpadla MAXROY A MAXROY B 
Max. výtlak v bar 10 10 
Max. sací tlak v bar (2) 2 2 
Max. výkon v l/h při max. tlaku (1) 130 215 330 410 380 650 900 1100
Počet vstřiků za min 58 96 144 180 58 96 144 180 
Redukční poměr 1/25 1/15 1/10 1/8 1/25 1/15 1/10 1/8 
Počet vstřiků za min 20,8 34 
Výkon motoru (kW) 0,37 0,75 0,75 1,1 1,5 
Rychlost motoru (ot/min) 1440 1440 
Montáž motoru: příruba F130 F100 F115 
                          šachta (cm) 14 x 30 19 x 40 24 x 50 
Max. výška vodního sloupce při zaplaveném 
sání (m) (2) 2 2 

Objem tlumícího zásobníku na straně sání (3) 0,5 L 1 L 
Před-nastavení tlumiče pulsací při výtlaku 60% 60% 
Objem tlumícího zásobníku na straně výtlaku 0,5 L 0,5 L 
Natlakování tlumícího zásobníku na straně 
výtlaku (4) 60% 60 

Hlučnost (dB) < 70 dB 
Hmotnost (kg) 50 80 

 
Technické parametry pro čerpadla MAXROY A & B Kovová čerpací hlava (Typ H) 
 
Typ čerpadla MAXROY A MAXROY B105 MAXROY B145 
Max. výtlak v bar 10 28 10 
Max. sací tlak v bar (2) 2 2 2 
Max. výkon v l/h při max. tlaku 
(1) 130 215 330 410 140 225 340 420 380 650 900 1100

Počet vstřiků za min 58 96 144 180 58 96 144 180 58 96 144 180
Redukční poměr 1/25 1/15 1/10 1/8 1/25 1/15 1/10 1/8 1/25 1/15 1/10 1/8 
Počet vstřiků za min 20,8 34 34 
Výkon motoru (kW) 0,37 0,75 0,75 1,1 1,5 0,75 0,75 1,1 1,5 
Rychlost motoru (ot/min) 1440 1440 1440 
Montáž motoru: příruba F130 F100 F115 F100 F115 
                          šachta (cm) 14 x 30 19 x 40 24 x 50 19 x 40 24 x 50 
Max. výška vodního sloupce 
při zaplaveném sání (m) (2) 2 2 2 

Objem tlumícího zásobníku 
na straně sání (3) 0,5 L 0,5 L 1 L 

Před-nastavení tlumiče 
pulsací při sání 60% 60% 60% 

Objem tlumícího zásobníku 
na straně výtlaku  0,5 L 0,5 L 1 L 

Před-nastavení tlumiče 
pulsací při výtlaku (4) 60% 60% 60% 

Hlučnost (dB) < 70 dB 
Hmotnost (kg) 50 80 
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Technické parametry pro čerpadla MAXROY D 
 
Typ čerpadla MAXROY D105 
Max. výtlak v bar 28 
Max. sací tlak v bar (2) 2 
Max. výkon v l/h při max. tlaku (1) 20 34 52 65 
Max. výkon v l/h při tlaku 3 bar (1) 16 27 37 51 
Počet vstřiků za min 58 96 144 180 
Redukční poměr  1/25 1/15 1/10 1/8 
Počet vstřiků za min 20,8 
Výkon motoru (kW) 0,37 
Rychlost motoru (ot/min) 1440 
Montáž motoru: příruba F130 
                          šachta (cm) 14 x 30 
Max. výška vodního sloupce při zaplaveném 
sání (m) (2) 2 

Objem tlumícího zásobníku na straně sání (3) 0,5 L 
Před-nastavení tlumiče pulsací při výtlaku 60% 
Objem tlumícího zásobníku na straně výtlaku 0,5 L 
Natlakování tlumícího zásobníku na straně 60% 
Hlučnost (dB) < 70 dB 
Hmotnost (kg) 50 

 
 
(1) Průtok zjištěn při standardním nastavení, čerpána voda, polypropylénová měřící jednotka 
(2)Viz kapitola Instalace 
(3) Hodnota pro tlumící zásobník bez předtlakování 
(4)Z provozního tlaku 
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2. INSTALACE 

2.1. Vybalení a uskladnění 
Při příjmu pečlivě zkontrolujte obsah balení, jestli zařízení není poškozeno.  Opatrně 
vybalte zařízení tak, aby nedošlo k poškození příslušenství, které může být uloženo 
uvnitř balíku. Zkontrolujte obsah a porovnejte proti dodacímu listu. 
 
Balení obsahuje: 

• čerpadlo 
• olej (závisí na typu čerpadla, viz kapitola 3.9) 
• montážní manuál – obsahuje schémata, prostorové požadavky 
• návod k použití 

 
Uskladnění na kratší dobu než šest měsíců 
Uložte zařízení v jeho původním obalu a chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy. 
 
Uskladnění na delší dobu než šest měsíců 

• Uložte čerpadlo v jeho původním obalu. Dále ho zabalte do plastové tepelné izolační 
fólie   a se sáčky na odvádění vlhkosti. Množství sáčků na odvádění vlhkosti záleží na 
době uskladnění a velikosti balení. 

• Sklad musí být chráněn proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. 
 

2.2. Doporučení pro instalaci čerpadla 
 
2.2.1 Manipulace 

1. Navlečte popruh pod přírubu motoru.  
2. Překřižte konce popruhu a uzavřete 

smyčku (viz obrázek). 
3. Druhý konec popruhu provlečte pod 

komorou (viz obrázek). 
4. Než začnete s jeho přenášením 

zkontrolujte, že je dobře vyvážené. 
 

Poznámka: Upevněte čerpadlo co nejdříve po 
 jeho umístění. 

 
 
 

Obr. 1 
 

2.2.2 Instalace čerpadla 
 
Upevněte čerpadlo na jeho vodorovnou podporu přes montážní otvory. Ustavte 
čerpadlo tak, aby kolem bylo dostatek volného prostoru pro jednoduchý přístup při 
údržbě a seřizování  (přístup k čerpací hlavě, k místům vypouštění [432C] a 
doplňování oleje [432]). 

 
Upozornění: Čerpadla instalovaná venku musí být chráněna konstrukcí. 
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2.2.3 Plnění oleje 
 
Obr. 1 
 
1. Odšroubujte zátku plnícího otvoru [432] na horní straně čerpadla. 
2. Dolijte olej tak, aby se hladina zastavila v polovině ukazatele hladiny oleje. 
3. Zašroubujte zátku plnícího otvoru [432]. 

 
 
2.3 Elektrická instalace 
 
Zkontrolujte, že specifikace motoru odpovídají Vašemu typu napájení, dříve než 
začnete s připojováním. Následně motor připojte podle označení ve svorkovnici. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Před spuštěním čerpadla zkontrolujte směr otáčení motoru, které 
musí odpovídat šipce umístěné na krytu motoru (proti směru 
hodinových ručiček při pohledu shora). Pro změnu směru otáčení 
motoru zaměňte A za B, nebo A za C. 

 
 
NEZAPOMEŇTE ČERPADLO UZEMNIT ! 

 
Elektrická ochrana motoru (prostřednictvím teplotního čidla nebo pojistek) musí 
odpovídat příkonu motoru uvedenému na identifikačním štítku. 
 
2.4 Hydraulický systém 
 
Potrubí – obecné zásady 
 
Snažte se v maximální míře omezit vznik napětí vzniklé nepřesným sestavením 
potrubí a následného osazení ventilů. Používejte vhodné prostředky pro případnou 
demontáž. Potrubí před montáží důkladně očistěte. 
 
2.4.1 Sací potrubí 
 
Čerpadlo umístěte co nejblíže k nasávacímu místu a připojovací potrubí proveďte 
v co nejpřímější a nejkratší možné variantě. Pokud je to možné, situujte nasávací 
místo lehce nad úrovní čerpadla – v případě delší nečinnosti se nestane, že by 
čerpadlo nebylo zaplaveno.  
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Průměr potrubí musí být větší nebo stejný jako průměr připojovacích prvků čerpací 
hlavy. Sací potrubí musí být ABSOLUTNĚ VZDUCHOTĚSNÉ (zkontrolujte po 
montáži).  Pokud není možné zajistit krátké sací potrubí, použijte zásobník nebo 
vyrovnávací sloupec situovaný co nejblíže čerpadlu. 
 
2.4.2 Potrubí výtlaku 
 
Průměr potrubí musí být větší nebo stejný jako průměr připojovacích prvků čerpací 
hlavy. Ujistěte se, že instalované potrubí a ostatní příslušenství je schopné odolávat 
jmenovitý tlak. 
 
 
 
 
2.5 Schémata instalací 
2.5.1 Instalace na straně sání 
 
2.5.1.1 Doporučené instalace 

 

Obr. 2             Obr. 3    Obr. 4 
 
Obr. 2: Příliš dlouhé přívodní potrubí [L] vyžaduje instalaci vyrovnávacího prvku, 
který musí být umístěn co nejblíže čerpadlu (L1 = max. 10 m vodního sloupce). 
 
Obr. 3: Čerpadlo je umístěno nad zásobníkem (max. výška vodního sloupce je 2,5m) 
a je vybaveno patním (sacím) ventilem na straně sání [F]. Sání probíhá vertikálně. 
 
Obr. 4: Čerpadlo je mírně vyoseno mimo zásobník (výška vodního sloupce viz 
kapitola 1.3) a je vybaveno patním (sacím) ventilem. 
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2.5.1.2 Nevhodné instalace 
 

Obr. 5             Obr. 6     Obr. 7 
 
Obr. 5: Sací potrubí není přímé – nebezpečí nezaplavení čerpadla (viz obr. 4 
v kapitole  2.5.1.1) 
 
Obr. 6: Sací potrubí je příliš dlouhé  - sací výška příliš velká. 
 
Obr.7: Hromadění vzduchu (husí krk)  - nebezpečí nezaplavení čerpadla 
 
2.5.1.3 Speciální instalace 
 
Plynující kapaliny 

 
1: Max. hladina 
2: Min. hladina 
V: Ventily 
G: Větrací otvor 
R: Odplyňovač 
 
 
 

      
  
 

        Obr. 8 
 
Obr. 8: Instalace odplyňovače (viz kapitola 2.6.3) na straně sání čerpadla (zabraňuje 
častému nezaplavení čerpadla). Schéma připojení čerpadla a odplyňovače  pro 
zajištění funkce odplyňování.  
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2.5.2 Instalace na straně výtlaku 
 
2.5.2.1 Doporučené instalace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9      Obr. 10 
 
Obr. 9: Dlouhé tlakové potrubí [P]: Instalujte vstřikovací trubici [E], tlumící zásobník 
[D] a pojistný ventil [C]. 
 
Obr. 10: Dlouhé netlakové potrubí: Instalujte uzavírací [A] nebo zpětný [B] ventil a 
tlumící zásobník [D]. 
 
Pro krátká potrubí na výtlaku [L], nemusí být zásobník [D] použit, nicméně prodlužuje 
životnost čerpadla a celé instalace. 
Pokud je dodávaný tlak menší než 2 bary měla by se nainstalovat vstřikovací trubice 
nebo uzavírací ventil. 
 
2.5.2.2 Nevhodné instalace 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11   Obr. 12   Obr. 13 
 
Obr. 11: Tlumič pulsací [D] není příliš účinný (tlumič je příliš daleko od čerpací hlavy) 
 
Obr. 12: Tlumič pulsací je neefektivní (před tlumičem je nainstalován uzavírací ventil) 
 
Obr. 13: Sifonový efekt 
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2.6 Instalace příslušenství 
Správné fungování čerpadla závisí na instalaci dodávaného příslušenství. 
S vhodností použití dodatečného příslušenství Vás na požádání seznámíme. 
 
2.6.1 Uzavírací ventil [F] 
 
Je nutný při instalaci čerpadla nad sací místo, snižuje riziko nezaplavení čerpadla. Je 
dodáván včetně filtru. 
 
2.6.2 Filtr 
 
Je velmi důležitý v případě samotížného napojení. Zabraňuje shromažďování 
pevných částic v tělech ventilů a zajišťuje přesnost a životnost čerpadla. 
 
2.6.3 Pojistný ventil [C] 
 
Pojistný ventil by měl být osazen vertikálně nad čerpací hlavou hned za tlumičem a 
před jakýmkoliv dalším zařízením. Odváděcí trubička by měla být napojena do 
odpadního zásobníku nebo jímky. Pojistný ventil chrání čerpadlo, potrubí a ostatní 
příslušenství v případě náhodného přetlaku. Toto příslušenství přispívá k zamezení 
prasknutí nebo protržení součástek pod tlakem. Doporučujeme instalaci pojistného 
ventilu na všechny instalace.  
 
2.6.4 Tlumič [D] 
 
Tlumí tlakové pulsace a pulsace čerpaných kapalin způsobené čerpadlem. Je 
samozřejmé, že tlumič musí být instalován vertikálně na výtlačném / sacím potrubí co 
nejblíže čerpadlu před jakýmkoliv dalším zařízením. Pro objem a nastavení tlumiče 
viz kapitola 1.3. 
 
Upozornění: Konstrukce a materiál tlumiče musí vyhovovat vlastnostem čerpaných 
kapalin a vznikajícím tlakům. 
 
2.6.5 Uzavírací ventil [A] 
 
Uzavírací ventil by měl být nainstalován na přívodním potrubí. Jeho funkce se může 
zlepšit instalací tlumiče před ventilem. 
 
2.6.6 Vstřikovací tryska [E] 
 
Umístěna ve vstřikovacím místě funguje jako uzavírací ventil. Isoluje technologickou 
kapalinu od hlavní (většinou voda). 
 
2.6.7 Isolační ventil [F] 

 
V případě zastavení čerpadla, je vhodné isolovat jej od tlakového potrubí 
manuálním nebo automatickým ventilem, pro zabránění zničení tlakových 
desek  ovládajících membránu. 
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2.7 Výpočty 
2.7.1 Úvod 
 
Dimenzování velikosti sacího potrubí vychází z výpočtů NPSH Dosapro a snaží se 
zabránit kavitaci. Velmi často se v případě čerpání málo viskosních kapalin ověřuje 
podle následujícího vzorce: 
 

 
 

 
W  -

 hustota kapaliny 
Pa - tlak sání (bar) 
Tv - tlak páry (bar) 
Ha - výška sání (m) (Ha je záporné při instalaci čerpadla nad sací místo, kladné při 

samotížném napojení) 
L   - délka potrubí 
Q  - max. výkon čerpadla (l/h) 
N  - počet vstřiků za min. 
d  - vnitřní průměr potrubí 
 
2.7.2 Příklad 
 
Výpočet při čerpání vody čerpadlem F600: 
 
  W : 1  L : 1 
  Pa : 1  Q : 560 
  Tv : 0,025 N : 144 
  Ha : 1  d : 25 
 

  225
1x144x5600,0162 10,025)(1

1
10,2

+>+−  

  10,945 > 4,064 
 
Podmínka je splněna, čerpadlo nebude způsobovat kavitaci. 
 
V případě že podmínka splněna není, je nutné provést několik úprav: 
 

• instalovat čerpadlo tak, aby bylo napojeno jako samotížné (Ha se zvětší) 
• instalovat čerpadlo blíže ke spotřebiči (L se zmenší) 
• zvětšit průměr potrubí (d se zvětší) 

 
V případě problémů se obraťte na naši firmu. 
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3. PROVOZ A ÚDRŽBA 

 
3.1 Kontrola před spuštěním 

• Zkontrolujte, že je čerpadlo dobře ukotveno. 
• Zkontrolujte hladinu oleje. 
• Zkontrolujte, že kapacita čerpadla je nastavena na “0%”. 
• Zkontrolujte, že všechny uzavírací ventily na straně sání i výtlaku jsou 

otevřeny. 
• Zkontrolujte dostatečný přítok čerpané kapaliny. 
• Zkontrolujte, zda jsou případné horké části zařízení chráněny před možným 

kontaktem s obsluhou. 
 
3.2 Spuštění 

• Zapněte čerpadlo 
• Zkontrolujte, že se motor čerpadla otáčí proti směru hodinových ručiček  (viz 

kapitola 2.3) 
• Postupně zvyšujte kapacitu čerpadla pomocí seřizovacího knoflíku [055A]. 
• Zafixujte nastavení pomocí: 

blokovacího kroužku [004] (proti směru hodinových ručiček pro 
čerpadla MAXROY A (viz obr. 14a) 
šroubu [440A] (ve směru hodinových ručiček) pro čerpadla 
MAXROY B (viz obr. 14b) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 14a      Obr. 14b 

 
 
3.3 Běžná údržba 
Doporučujeme pravidelně provádět kontroly: 
 

• teploty skříně a pouzdra (může dosáhnout hodnoty 45°C při 
teplotě okolí 20°C) 

• kontrolu těsnosti a čistoty ventilů 
• jakýkoliv výskyt úniku kapaliny před čerpadlem (porušení 

mechanické nebo měřící membrány 
• průtok (kontrolujte na straně sání) 
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3.4 Preventivní údržba 
Před jakýmkoliv servisním zákrokem je nutné motor čerpadla odpojit od napájení ! 
 
3.4.1 Zákroky prováděné při údržbě *: 
 

Popis      Frekvence ** 
  

výměna ventilů a sedel (kapitola 3.7.1)     5000 h 
výměna membrány (kapitola 3.7.2)      5000 h 
výměna dvojité membrány typu C (kapitola 3.7.4)    5000 h 
výměna ložisek šneku (kapitola 3.8.2)     20000 h 
výměna šneku a kola (kapitola 3.8.3)     20000 h 

 
*  -  Pro objednávku opotřebovaných součástek nahlédněte do seznamu náhr. Dílů 

 **  -  Průměrná doba provozu při max. kapacitě za normálních podmínek 
 
 
3.5 Objednávání náhradních dílů 
Pro usnadnění objednávání a urychlené dodávky náhradních součástí, uveďte 
prosím tyto podrobné údaje: 
 

• kód čerpadla 
• číslo výrobku 
 

Tyto údaje jsou uvedeny na  identifikačním štítku připojeném na čerpadle. 
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3.6 Označení čerpadla 
Systém značení našich zařízení zaručuje přesnou identifikaci Vašeho zařízení a tím i 
součástek, které jsou potřebné pro jeho údržbu. 
 

 
 

 
Označení čerpadel řady mROY je rozděleno do 5 zón: 
 
Zóna 1: Typ čerpadla 
Zóna 2:  Počet vstřiků za minutu 
Zóna 3:  Napájení motoru 
Zóna 4:  Velikost membrány 
Zóna 5:  Typ čerpací hlavy 
 
 
3.7 Opravy a údržba čerpací hlavy 

Před zahájením oprav na zařízení nebo potrubí zajistěte, aby se zdraví 
škodlivé kapaliny nedostaly do kontaktu s lidmi či do okolí. Používejte 
vhodné nářadí a ochranné pomůcky. Před demontáží zkontrolujte, zda 
není zařízení pod tlakem. 

 
3.7.1 Výměna sestavy kuličky a těsnění 
 
3.7.1.1 Sestava kuličky 
 

• Odpojte čerpadlo od sacího a výtlačného potrubí 
• Sestava je uložena na těle čerpací hlavy je zde uchycena pomocí příruby 

upevněné 3 šrouby (M10x90) 
• Odšroubujte 3 šrouby z příruby, odstraňte přírubu a vytáhněte sestavu kuličky 

ven (kulička, sedlo a vodič kuličky). 
• Ujistěte se, že kuličky ani sedla nejsou poškozeny. 
• Při výměně sestavy musí být všechna těsnění vyměněna. 
 
Poznámka: 
1) Těsnění jsou v závitech vystředěna, je třeba je vkládat opatrně pro zabránění 

poškození. 
2) Po vložení nových těsnění musí následovat vložení kuliček na sedla, jejichž zúžený 

konec musí směřovat dolů. 
3) Dvojité kuličkové pouzdro (viz obr. 16) se sestavuje obdobně, horní kulička může být 

fixována pomocí pružiny. 
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Obr. 15                 Obr.16 
      Výtlakový ventil          Sací ventil 

 
3.7.1.2 Možnosti – speciální pouzdra 
 
3.7.1.2.1 Konfigurace pro viskosní kapaliny: 
 

• Jednoduché pouzdro na straně sání s pružinou předpjatou na 0,1 bar [080B]. 
Distančník [019A] je vložen mezi vodič kuličky [003] a tělo čerpací hlavy [021] 

• Jednoduché pouzdro na straně výtlaku s pružinou předpjatou na 0,5 bar [080] 
vloženou do standardního pouzdra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Obr. 17       Obr.18 
Výtlakový ventil   Sací ventil 

 
3.7.1.2.2 Konfigurace pro polyelektrolyty 
 

• Jednoduché pouzdro na sací straně s volným pohybem kuličky 
• Jednoduché pouzdro na straně výtlaku s pružinou předpjatou na 0,5 bar [080] 

vloženou do standardního pouzdra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Obr. 19     Obr. 20 
Výtlakový ventil             Sací ventil 
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3.7.1.2.3 Konfigurace proti sifonovému efektu 
 
Pokud instalační podmínky vyžadují zpětný tlak. Doporučujeme následující postup: 
 

• Jednoduché pouzdro na sací straně s volným pohybem kuličky 
• Dvojité pouzdro s pomocnou pružinou předepnutou na 1,5 bar [080C] 

(standardní dvojité pouzdro s přidanou pružinou) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21       Obr. 22 
       Výtlakový ventil     Sací ventil 

 
3.7.1.3 Výměna sestavy kuličky 
 
Pro plastové čerpací hlavy 
 

• Odpojte čerpadlo od sacího a výtlačného potrubí 
• Odšroubujte matici [432B] 
• Vyjměte pouzdro [003B] 
• Vytáhněte ven O – kroužek [438] 
• Vyjměte sedlo [024] 
• Vyměňte poškozené součástky 
 
Poznámka: Při výměně sestavy kuličky musíte vyměnit 3 O – kroužky. 
Montáž probíhá v opačném postupu než demontáž. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 23 

Plastový zpětný ventil 
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3.7.2 Výměna membrány (obr. 24) 
 
Demontáž 
 

• Nastavte kapacitu čerpadla na 0% 
• Vypusťte olej z čerpadla – odstraněním zátky 

na výpustném otvoru [432C] (viz obr. 1) 
• Odpojte potrubí sání a výtlaku 
• Odšroubujte šrouby [435A], které drží čerpací 

hlavu na pouzdře [072] 
• Odmontujte tělo čerpací hlavy [021] 
• Vyšroubujte rukou membránu [098] 

 
Montáž 
 
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži. 
 
Poznámka: Nezapomeňte vrátit misku [019] zpět na 
místo (konvexní stranou k membráně) 

    
         Obr. 24 Výměna membrány 
 

3.7.3 Údržba pojistného ventilu 
 
Zabudovaný pojistný ventil chrání čerpadlo před nadměrnými tlaky. Vestavěný 
systém pro únik vzduchu zajišťuje konstantní přesnost dávkování.  
 
3.7.3.1 Neseřiditelný ventil 
 
Obr. 25 
 
Nastavení ventilu 

• pro pracovní tlak ≤ 5 bar:    
pružina určena do 6 bar 

• pro pracovní tlak ≤ 10 bar: 
pružina určena do 12 bar 

 
Demontáž 

• Vyšroubujte zátku [022], která drží pružinu 
 

Upozornění 
• Pružina je zatížena 

o vyjměte pružinu [080] 
o odstraňte ventil [306] a očistěte nebo 

vyměňte potřebné součástky 
o Nezapomeňte vyměnit O – kroužky [438A]  Obr. 25 

 
Montáž 
 
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži. 
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3.7.3.2 Seřiditelný ventil 
 
Obr. 26 
 
Nastavení ventilu 

• 6 bar pro pracovní tlak ≤ 5 bar: 
   

• 12 bar pro pracovní tlak ≤ 10 bar: 
 
Demontáž 

• Vyšroubujte krytku [008] a vyjměte  
O – kroužek [438B] 

• Vyšroubujte zátku [043] a vyjměte  
O – kroužek [438A] 

 
Upozornění      

• Pružina je zatížena      Obr. 26 
o odstraňte ventil [080A] a jeho vodič [024B] 
o vyjměte tělo ventilu [306] (viz obr. 25) 
o očistěte nebo vyměňte potřebné součástky 
o Nezapomeňte vyměnit O – kroužky [438A] a [438B]  

 
Montáž 
 
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži 
 
3.7.4 Dvojitá membrána sendvičového typu 
 
Demontáž 
 

• Odpojte potrubí sání a výtlaku 
• Nastavte kapacitu čerpadla na 0% 
• Vypusťte olej z čerpadla – odstraněním zátky na výpustném otvoru [432C] (viz 

obr. 1) 
• Povolte spojovací kroužek [432A] z uzavíracího ventilu 
• Odšroubujte 6 šroubů [435A] z komory [072] 
• Odmontujte tělo čerpací hlavy [021] včetně přední membrány [098A] 
• Vyšroubujte rukou zadní membránu [098] (proti směru hodinových ručiček) 
• Vyměňte opotřebované součástky 

 
Montáž 
 

• Vložte zadní část membrány [098] 
• Vložte přední část membrány [098A]na válec [050] 
• Vložte sestavu válec/membrána do těla čerpací hlavy [021], trubičkou nahoru. 
• Nasaďte čerpací hlavu na komoru [072] 
• Připojte trubičku válce [050] do ventilu [432B] 
• Utáhněte spojovací kroužek [432A] 
• Utáhněte postupně šrouby [435A] (do hvězdy) 
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Utahovací síla 
 
Ocelová čerpací hlava: 50 N.m 
Plastová čerpací hlava: 50 N.m 
 

• Zašroubujte zátku výpustného otvoru [432C] (obr. 1) 
• Nalijte do čerpadla olej 
• Připojte potrubí sání a výtlaku 
• Povolte uzavírací ventil [432B] 
• Profoukněte systém dvojité membrány (pomalým chodem), pro ulehčení úniku 

vzduchu kápněte trochu oleje na uzavírací ventil [432B]. 
• Čerpadlo je připraveno k provozu 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 27  Čerpací hlava s dvojitou membránou sendvičového typu 
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3.8 Opravy a údržba mechanického celku 
3.8.1 Demontáž polopružné spojky mezi motorem a šrouby (obr. 28/29) 
 
Demontáž 
 

• Odpojte motor od napájení [441] 
• Odšroubujte šrouby [435], které drží adaptér [072A] na motoru [441] 
• Oddělte motor [441] od adaptéru [072A], který je spojen se svým 

polopouzdrem [052C] 
• Odšroubujte šroub [435B] a oddělte polopouzdro [052C]  od ojnice. 
• Odšroubujte šrouby [435A], které drží adaptér [072A] na desce. 
• Oddělte adaptér [072A] od šneku [052]. 
• Vyjměte ložisko [439] a polopouzdro [052A] z adaptéru [072A]. 
• Vyměňte jakékoliv poškozené součástky. 

 
Montáž 
 

• Montáž probíhá v opačném pořadí než demontáž. 
• Vyměňte těsnění [025]. 

Obr. 28         Obr. 29 
      Sestava ojnice pro MAXROY B                 Sestava ojnice pro MAXROY A - D 
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3.8.2 Výměna ložiska šneku (obr. 30) 
 
Demontáž (demontáž čerpadla není nutná) 
 

• Nastavte kapacitu čerpadla na 0%. 
• Vypusťte z čerpadla olej odšroubováním zátky [432C] (obr. 1) 
• Odstraňte elektrický motor (odšroubujte kotvící šrouby) a v případě, že je to 

nutné pak i adaptér (pokud je motor vybaven polopružnou spojkou přečtěte si 
kapitolu 3.8.1) 

• Odšroubujte šroub [435E], který fixuje ložisko. 
• Vyjměte šnek [052]. 
• Vyjměte ložisko [439]. 

 
Montáž 
 

• Postupujte v opačném pořadí a vyměňte O – kroužek [025]. 
 
Upozornění 
 

• Před použitím lepidla očistěte šroub [435E] a otvor od mastnoty a prachu. 
• Šroub [435E] zalepte pomocí lepidla.  
• Šroub [435E] musí být dotažen tak, aby nebyla mezi kuličkou a ložiskem 

mezera, ale zároveň nebyla kulička blokována v pohybu. 
 
3.8.3 Výměna tangenciálního kola (obr. 30) 
 
Demontáž (demontáž čerpadla nutná) 
 

• Odpojte potrubí sání a výtlaku. 
• Nastavte kapacitu čerpadla na 0%. 
• Vypusťte z čerpadla olej odšroubováním zátky [432C] (obr. 1) 
• Odstraňte elektrický motor (odšroubujte kotvící šrouby) a v případě, že je to 

nutné pak i adaptér (pokud je motor vybaven polopružnou spojkou přečtěte si 
kapitolu 3.8.1) 

• Odšroubujte šroub [435E], který fixuje ložisko. 
• Odšroubujte šroub [435], kterým je kotvena komora [072]. 
• Odstraňte komoru [072]. 
• Odstraňte 2 kroužky [434], které fixují excentr. 
• Odmontujte seřizovací knoflík zdvihu (viz kapitola 3.8.4.1) 
• Vyjměte excentr [068A] 
• Vyjměte píst [012], pouzdro excentru [037], tangenciální kolo [052A] a šnek 

[052A]. 
 
Montáž 
 

• Postupujte v opačném pořadí 
 

Poznámka: Poznamenejte si sklon při demontáži seřizovacího válečku z pístu. Vyměňte 
těsnění [438], [025A], [025], [438B] 
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3.8.4 Seřizování zdvihu (obr. 30) 
 
Komora [072] je propojena se skříní čerpadla pomocí otvorů v pístu [012]. Pastorek 
[055A] nastavuje pozice seřizovacího válečku [068]. Otvory jsou otevřeny nebo 
zavřeny podle polohy válečku v závislosti na poloze pístu [012]. 
 
3.8.4.1 Demontáž seřizovacího knoflíku (obr. 30) 
 
MAXROY A a D 
 

• Po odšroubování šroubu [435G] můžete vyjmout seřizovací knoflík [055A]. 
• Vyměňte O – kroužek [438B] 
 
Montáž 
 
• Postupujte v opačném pořadí 

 
MAXROY B 
 

• Odpojte potrubí sání a výtlaku. 
• Nastavte kapacitu čerpadla na 0%. 
• Vypusťte z čerpadla olej odšroubováním zátky [432C] (obr. 1) 
• Odstraňte výtlačnou komoru [072] 
• Odšroubujte zajišťovací páčku [440A] a vyjměte pastorek [055A] 
• Vyměňte O – kroužek [438B] 

 
Montáž 

 
• Postupujte v opačném pořadí a vyměňte O – kroužek [025A] 

 
 
3.8.4.2 Oprava seřizovacího válečku (obr. 30) 
 
Demontáž 
 

• Odpojte potrubí sání a výtlaku. 
• Nastavte kapacitu čerpadla na 0%. 
• Vypusťte z čerpadla olej odšroubováním zátky [432C] (obr. 1) 
• Odšroubujte šrouby [435], který fixuje výtlačnou komoru [072] a odmontujte ji. 
• Vyjměte seřizovací váleček [068], který se volně pohybuje po pístu [012] a 

poznamenejte si jejich vzájemný sklon. 
 
Montáž 
 

• Postupujte v opačném pořadí a vyměňte O – kroužek [025A]. 
 
Poznámka: Sklon se určuje při pohledu z levé strany od přední části čerpadla k zadní. 
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3.8.4.3 Výměna pístu (obr. 30) 
 
Demontáž 
 

• Odpojte potrubí sání a výtlaku. 
• Nastavte kapacitu čerpadla na 0%. 
• Vypusťte z čerpadla olej odšroubováním zátky [432C] (obr. 1) 
• Odšroubujte šrouby [435], který fixuje výtlačnou komoru [072] a odmontujte ji. 
• Vyjměte pastorek [055A] a seřizovací váleček [068]. 
• Odstraňte 2 kroužky [434], které fixují excentr. 
• Vyjměte excentr [068A] 
• Vyjměte píst [012], pouzdro excentru [037] a tangenciální kolo [052A].  

 
Montáž 
 
• Postupujte v opačném pořadí 
 
Upozornění 
 
Při jakémkoliv servisním zákroku je nutné vyměnit těsnění [438B], [025A] a [438]. 
Hřídel excentru [068A] je fixován pomocí lepidla.  
 

Obr. 30  Mechanický celek čerpadla MAXROY 
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3.9 Mazání 
Množství oleje musí být kontrolováno každý měsíc. Naplňte skříň do poloviny 
ukazatele hladiny oleje. Používejte pouze olej dodávaný s čerpadlem případně jeho 
ekvivalent (viz tabulka). Olej musí být vyměňován poprvé po 250 hodinách provozu, 
následně každých 2,500 hodin provozu nebo po 6 měsících. Čerpadlo musí být 
umístěno v místech, kde se okolní teplota pohybuje v rozmezí –5°C  - +40°C. 
 
 
 
dodávaný olej: ISO.VG 150 (100% minerální olej) 
 
množství:   

 MAXROY A a D MAXROY B 
Jednoduché 2,5 L 4 L 

 
ekvivalentní oleje: 
 Výrobce Typ 

COFRAN MECANEP 150 
B.P GR XP 150 
CASTROL ALPHA SP 150 
ELF REDUCTELF SP 150 
FINA GIRAN 150 
IGOL DYNAM SP 150 
MOBIL OIL MOBILGEAR 629 
SHELL OMALA 150 
TOTAL CARTER EP 150 
ESSO SPARTAN EP 150 
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4. ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN PORUCH 

V případě, že se čerpadlo v průběhu rozběhu chová nestandardně, vraťte se ke 
kapitole 2 – Instalace. 
 
ČERPADLO NEMÁ VÝKON 
 

PŘÍČÍNA ODSTRANĚNÍ 
A – Motor neběží: Tepelná pojistka byla 
přetížena a spálila se 
B – Do čerpadla se nedostává kapalina 
 
C – Ucpalo se potrubí 
 
D – Ucpaný filtr 
 
E – Zavřený ventil na straně sání 
 
F – Propíchnutá membrána 
 

A – Vyměňte tepelnou pojistku (zkontrolujte 
příčinu přetížení) 
B – Zkontrolujte množství čerpané kapaliny 
 
C – Vyčistěte potrubí 
 
D – Vyčistěte filtr 
 
E – Otevřete ventil 
 
F – Vyměňte membránu 

ČERPADLO MÁ NEDOSTATEČNÝ VÝKON 
 

PŘÍČÍNA ODSTRANĚNÍ 
A – Průtok čerpadla je špatně nastaven 
 
B – Špatná těsnost sacího potrubí 
 
C – Špinavé sací potrubí 
 
D – Znečištěný filtr 
 
E – Opotřebovaný nebo znečištěný zpětný 
ventil 
 
F – Příliš vysoký pracovní tlak 

A – Nastavte kapacitu na správnou hodnotu 
 
B – Vyměňte těsnění potrubí 
 
C – Vyčistěte potrubí 
 
D – Vyčistěte filtr 
 
E – Vyčistěte nebo vyměňte zpětný ventil 
 
F – Používejte čerpadlo jen pro tlaky 
uvedené na identifikačním štítku 
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ZÁRUKA 
 
Prodávající provede výměnu nebo opravu zařízení v záruce na své náklady a ve 
svém závodě, pokud závady budou uznány příslušnou technickou dílnou jako za 
vady konstrukce, materiálu nebo provedení. Kupující musí tyto vady prokázat. 
 
Záruka se nevztahuje na výměnu opotřebovaných součástí uvedených v části V - 
Preventivní údržba. 
 
Prodávající si vyhrazuje právo upravit všechny nebo část svých výrobků tak, aby 
vyhověly záruce. Záruka se nevztahuje na poplatky v důsledku demontáže, montáže, 
dopravy a  přemístění. 
 
Výměna jedné nebo několik součástí bez ohledu na důvod není důvodem k 
prodloužení záruční doby. 
 
Záruka se nevztahuje na tyto případy: 

• montáž není provedena podle standardní běžné praxe 
• zničení nebo poškození v důsledku nedbalosti 
• nedostatečné kontroly nebo údržby 
• úprava nebo změna  podmínek použití 
• působení chemických nebo korosivních látek. Ve všech případech se 

doporučuje, aby si odběratel ověřil a schválil konstrukční materiály. 
Konstrukční materiály podle nejlepší  zkušenosti a informací prodávajícího 
nezaručují odolnost proti opotřebení nebo působení  chemických látek. 

   
Záruka neplatí: 

• v případě, že podmínky pro skladování materiálu mimo závod prodávajícího 
nevyhovují   jeho doporučením nebo standardní praxi, 

• v případě práce nebo demontáže materiálu osobou, která nerespektuje 
písemná  doporučení uvedená v pokynech k použití (při výměně 
opotřebovaných součástí), 

• jestliže originální součásti dodávané výrobcem nahradí součástmi jiného 
původu. 

 
 

 
Obchodní vlastnictví 

Tento manuál může používat pouze kupující nebo uživatel. Nesmí být rozšiřován, 
publikován, rozmnožován (částečně nebo úplně) nebo obecně sdělován třetím 
stranám před předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Porušení těchto 
ustanovení může mít za následek postih podle zákona. 

 
 
 


