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INSTALACE  A NÁVOD K UVEDENÍ DO PROVOZU M ÍCÍCH ERPADEL
TEKNA DIGITÁLNÍ ADY

Zkontrolujte základní technické údaje vašeho erpadla uvedené na štítku. 

TEKNA 400 Spm
Type bars litr/h Gph Psi

10 10 2.64 145
6 12 3.17 87
2 15 3.96 29

DCK902
230VAC
50/60 Hz 
40 W 
Fuse 2 A L 

Code n° DCK902ASP0000               Serial n. xxxxxxx 

Vaše erpadlo pat í do skupiny erpadel uvedených v následující tabulce: 
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DCK 600 20 2 0.08 4 / 6 - 4 / 7 400 1.7
12 2,5 0.10
10 3 0.13DCK 601 
6 3,5 0.15

4 / 6 400 1.7

8 5 0.21
5 6 0.25DCK 602 
1 8 0.33

4 / 6 400 1.7



ÚVOD

M ící erpadlo se skládá z kontrolní ásti, kde je umíst na elektronika a magnet a hydraulické ásti, která je 
v neustálém kontaktu s m enou tekutinou. 
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1 Kontrolní panel 
2 m ící hlava 
3 plnící ventil 
4 výtokový fittink 
5 vtokový fittink 
6 podstavec 

Jednotlivé sou ásti p icházející do styku s tekutinou byly vybrány tak, aby bylo dosaženo dokonalé slu itelnosti
s v tšinou chemických látek v b žném užití.. Se z etelem na široký výb r chemických látek na sou asném trhu je 
nicmén  vhodné zkontrolovat chemickou kompatibilitu m ené látky a materiál , které s ní p ijdou do styku. 
Standardní materiály použité  p i výrob  hlavy erpadla:

Korpus: PP
Fitink:             PP 
Membrána: PTFE 
Záv sy: PYREX

erpadla jsou dodávána se všemi nezbytnými sou ástmi, nutnými pro jejich správnou instalaci .V balení najdete 
následující sou ásti:
- Sedimenta ní filtr 
- Vst ikovací za ízení
- Vtoková pr hledná hadice 
- Pr hledná hadice pro p ipojení pojistného ventilu pro manuální napln ní
- Nepr svitná hadice pro spojení erpadlového výstupu se vst ikováním;
- Kotevní šrouby pro zajišt ní erpadla;
-     Nosi  pro montáž podstavce 

Sedimenta ní
filtr

GP
sedimenta ní

filtr

Vst ikovací za ízení

GP Vst ikovací za ízení

Hadice
( vtoková, výtoková, 

výpustná)

Poznámka: GP filtr a GP za ízení jsou pouze u model  DCK903 a DCK 904.
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Mimo ádnou vlastností tohoto podstavce je , je-li napevno p id lán k nádrži, možnost provád t údržbu erpadla i jeho 
kompletní vým nu bez nutnosti zasahovat do samotné nádrže. 
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BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ

Pro bezproblémovou instalaci a spušt ní erpadla je nezbytné opatrné zacházení s výrobkem. 

P ED SAMOTNOU INSTALACÍ I ÚDRŽBOU ERPADLA, PE LIV  PROSÍM PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCI
BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ

- H2SO4 KYSELINA SÍROVÁ Všechna naše erpadla prošla testy vodou. V p ípad  nutnosti m ení
materiál ,které s vodou mohou reagovat,je nutné p edem vysušit všechny interní hydraulické sou ásti.Toho
dosáhnete spušt ním erpadla na maximální výkon s výtokovým ventilem nasm rovaným dol .Po n kolika
minutách se ujist te,že už nevychází žádná voda..

- Umíst te pumpu na místo, kde teplota nep esáhne 40 C a relativní vlhkost je nižší než 90%.T ída ochrany pumpy 
je IP 65 a m že být tudíž umíst na i ve vn jším prost edí.Nikdy erpadlo nepono ujte do kapaliny.Abyste zabránili 
p eh átí p ístroje, nevystavujte erpadlo plnému slune nímu zá ení..

- erpadlo umíst te a instalujte takovým zp sobem a na takové místo,aby bylo možné snadno provád t jakoukoli 
údržbu a erpadlo také upevn te do té míry, aby se zabránilo jakýmkoliv vibracím.

- Zkontrolujte zda místní nap tí elektrické sít  je shodné s tím, které je uvád no na výrobním štítku erpadla..

- POZOR! P ED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ A ÚDRŽBY NA ERPADLE JE VŽDYCKY NUTNÉ 
ERPADLO ODPOJIT Z ELEKTRICKÉ SÍT .

-
- P i manipulaci s erpadlem poté, co bylo v kontaktu s chemickými látkami vždycky používejte ochranný od v a 

rukavice a také si náležit  chra te zrak.
- Vst ikujete-li n jakou kapalinu do hadice, která je pod tlakem,ujist te se p edtím než za nete,že tlak v systému 

nep esahuje maximální možnou pracovní úrove  tlaku uvedenou na štítku m ícího erpadla.

INSTALACE
erpadlo musí být instalováno do takové polohy,ze které bude snadno p ipojitelné k nádrži obsahující chemickou látku 

a vst ikovacímu vstupu.Úrove  vn jší ochrany erpadla je t ída IP65 a p ístroj lze používat i mimo budovy.Nikdy 
neinstalujte erpadlo v místech, kde by mohlo dojít k jeho potopení.Také v místech, kde teplota dlouhodob  p esahuje
40 °C by erpadlo nem lo být umíst no.

.



EL.ZAPOJENÍ

erpadlo musí být zapojeno do sít   v souladu s údaji uvedenými na štítku na bo ní stran erpadla.Nedodržení t chto
údaj  m že vést k poškození erpadla.

erpadla ady TEKNA nevyžadují p i zapojení uzemn ní,protože p i jejich výrob  byla použita technologie a 
komponenty ,které zajiš ují dvojitou izolaci elektronických sou ástí.

Tato erpadla jsou vyrobena tak, že dokáží absorbovat mírná p ep tí, ale aby se p edešlo jakýmkoliv možným 
poškozením p ístroje je vždy vhodn jší erpadlo zapojit k vhodným zdroj m elektrické energie , které zárove
neposkytují energii p ístroj m generujícím vysoké nap tí.Zapojení do 380 V linie musí být vždy mezi fází a 
neutrálem.Nikdy nezapojujte mezi fázi a uzemn ní
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HYDRAULICKÁ SPOJENÍ

1
2

3

4
5
6
7

8
9

10

11

9

10

10
9

9
10

1 Vst ikování
2 Vst ikovací fitink 
3 Výtoková trubice (pevná)
4 Výtokový fitink 
5 Pumpovací t leso
6 Výpustný ventil pro napušt ní se 
spojovací hadicí 
7 Vtokový fitink 
8 Vtoková trubice (pružná hadice) 
9 Kruhová matice 
10 Trubicová svorka
11 Sedimenta ní filtr



DOPORU ENÁ UMÍST NÍ

Umíst ní na ze Umíst ní na nádrž pomocí konzole Umíst ní pod úrove  nádrže 

Hydraulická zapojení je nutné provád t podle následujících instrukcí: 
- Sedimenta ní filtr musí být umíst ný takovým zp sobem,že bude vždy 5 až 10 cm ode dna,aby nedošlo k jeho 

ucpání sedimenty a následn  k poškození hydraulické ásti erpadla.
- Nejlepším umíst ním je instalace erpadla pod úrove  kapaliny v erpadle a doporu uje se pro erpadla s nízkým 

výkonem,protože takto se vy eší veškeré p ípadné nasávací potíže.A obzvlášt  se tento druh umíst ní erpadla
doporu uje p i m ení NaOCl (chlornanu sodíku) a hydrazínu N2H2) a nebo dalších látek, které mají tendenci 
vytvá et plyny 

- erpadla jsou ve standardní verzi vybavena vstupními a výstupními trubicemi v rozm rech odpovídajících 
hydraulické specifikaci každého erpadla.Nepot ebujete-li dlouhé trubice, pak p i vým n  za kratší je d ležité
dodržet správný pr m r trubic..

- Je-li erpadlo umíst no ve vn jších podmínkách,ve kterých m že být p ívodní hadice vystavena p ímému
sv tlu,pak doporu ujeme použití materiál  odolných ultrafialovému zá ení.

- Je t eba dohlédnout aby vst ikovací bod byl umíst n výš než erpadlo nebo nádrž.Ke správné funkci erpadla je 
t eba také mít na pam ti místo na možné použití vst ikovacího ventilu,který musí být instalován na konci m eného
proudu.

- Vst ikovací ventil má i prodloužení.Nepot ebujete-li tak dlouhé, m že být zkráceno jak je zobrazeno níže:. 

P IPEV OVACÍ ŠABLONY

Upev ovací držák TEKNA erpadlo ady 600 TEKNA erpadlo ady 900 
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TECHNICKÝ NÁKRES

TEKNA erpadlo ady 600 TEKNA erpadlo ady 900 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ 

5
43

1 2

6

Napájení
1 Fáze
2 Neutral

Styka e,relé
3,4  Normáln  otev ené (NO) NC = PIN 3 + PIN 4 (Linka nap tí)

Stavoznak
5, 6 Stavoznak

8



OVLÁDACÍ PANEL 

Obr. 1: Displej Obr 2: Ovládací panel 

DISPLEJ
Kontrolka Funkce erpadla

Rel Indikátor spušt ní funkce RELAY 
Lev Indikátor úrovn
Time Indikátor asu
CC Indikátor množství v kubických centimetrech
Cal Kalibra ní indikátor 
p1…p8 Indikátor úkon

Klávesnice
Klávesa Funkce erpadla

Enter Ak ní tla ítko
Tla ítko nahoru 
Tla ítko dol

V následujících vysv tleních  symbol             slouží k ozna ení kláves,které je t eba stisknout. Následující symboly 
poukazují  na                                         r zné formy zobrazení kontrolek dle akce:

ZAP.

VYP.

Blikající
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PROVOZNÍ NÁVODY 
TEKNA DCK 

P i prvním zapnutí p ístroje je tento nastaven na standardní 
hodnoty.

Standardní hodnoty 

M ící operace Vypnuto
Funkce RELAY (REL) Vypnuto
CC Kalibrace obsahu 50
Funkce asova e (TI) Zapnuto
Pr toková rychlost erpadla 100 %

P íklad provozu: 

Po nastavení m ících úkol  se zapnutým 
asova em, erpadlo ukazuje sou asný as A 

kontrolky jednotlivých úkon  svítí. 
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V pr b hu daného m ícího úkonu 
odpovídající kontrolka bliká. 

Po skon ení úkonu kontrolka zhasne. 



Je-li erpadlo v poloze Constant (CO), pak je 
pr toková rychlost zobrazena jako procentuální 
hodnota.
P íklad: 100%= 400 zdvih  za minutu 
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1___Programovací menu 

POZOR!!!: Vstoupíte-li do programovacího menu v pr b hu zadaného úkolu , pak tento bude 
p erušen p i vystoupení z programování 

12

Ke vstupu do programování 
zmá kn te a držte
stla ené tla ítko

Na displeji za ne blikat nápis hold. 

Jakmile se objeví blikající písmena 
PRG, uvoln te tla ítko . 

P ístroj zobrazí první položku menu, CLO, která bliká. Kontrolka Time také bude blikat. 
Zmá knete-li tla ítko       , položky AD, REL, TC, SD, CAL se budou cyklicky objevovat. 

.



1___Nastavení asu a data 

V programovacím menu vstupte do volby CLO. 

Zmá kn te          a tím vstoupíte 
do nabídky funkce CLO.

Na displeji se objeví sou asný as
s blikající te kou.Pomocí tla ítek -
šipek              navolte požadovaný 
as a stisknutím tla ítka

uložte.

Objeví se íslo dne v týdnu , 
nap íklad pond lí=d1,úterý=
d2,ned le d7 apod.. 

Zvolte správný den pomocí 
tla ítek-šipek          a
stisknutím tla ítka        uložte 
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Nastavení m ících úkon

V menu nastavení najdete dv  položky: 

AD = Všechny dny
SD = Jeden den 

2___AD

Pomocí této funkce je možné nastavit 
m ící úkony tak, že probíhají stejn  po 
všechny dny v týdnu. 

V programovacím menu zvolte položku 
AD
Stiskn te tla ítko

Na displeji se objeví CHG.Stiskn te
tla ítko          a podržte jej stla ené 1 
vte inu a tím se dostanete k funkci AD. K 
vystoupení z této funkce  podržte tla ítko
zmá knuté 3 vte iny.

POZOR!!!. jakmile vstoupíte do nabídky 
ALL DAY ,pak všechny úkony  P1 až P7 
budou mít stejné nastavení po celý týden. 

Zmá kn te

Na displeji se objeví zpráva DALL.
Sou asn  za ne blikat kontrolka asu a 
úkonu P1.Pomocí tla ítek-šipek      a
je možné vybrat žádaný úkon.Uložte 
stisknutím

Na displeji se objeví as, kdy za ne
m ení.Pomocí tla ítek       a       upravme 
as. Chceme-li zrušit úkon, jednoduše 

nastavme as na 0.00.Objeví se poml ky
a kontrolka zhasne.Nastavení uložíme 
stisknutím
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Množství kubických centimetr , které mají být zm eny se 
objeví na displeji a kontrolka CC za ne blikat. 

Nastavte pomocí tla ítek.     a       požadovanou hodnotu a 
uložte stisknutím      .P ístroj se automaticky p esune k 
dalšímu úkonu (nap . P2). 

Chcete-li z programovacího menu vystoupit, stiskn te
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a podržte jej 3 s.Na displeji se objeví zpráva BUSY, zatímco
se parametry budou ukládat.Po dokon ení se displej vrátí do 
p edchozí úrovn .

3___AKTIVACE FUNKCE RELAY 

Funkce RELAY je aktivována po as daný na p ístroji + od 0 
minut po maximáln 10 minut .Relay m že být zadáno ve 
t ech r zných režimech: 

1. AFT = (POTÉ) Funkce RELAY je aktivována na za átku
m ícího procesu a bude aktivní b hem celého procesu plus nastavený as.

P i zadaných, shora uvedených hodnotách a v 
pr b hu m ícího procesu budou tedy blikat 
kontrolky P1 a REL.
Po dokon ení m ícího procesu, zhasne 
odpovídající kontrolka P1,zatímco kontrolka REL 
bude blikat po zadaný as,tedy dokud je funkce 
REL aktivní. 

2. BEF = (P ED) Funkce RELAY bude 
aktivována v as daný pro m ení. erpadlo
z stane vypnuté dokud zadaný as
neub hne a funkce relay z stane aktivní po 
zadaný as plus dobu m ení.

P i zadaných shora uvedených hodnotách se 
kontrolka P1 rozsvítí a z stane zapnutá p ed
samotným m ícím procesem a kontrolka REL bude blikat po zadaný as.Jakmile tento ub hne a 
za ne probíhat m ící proces, kontrolka P1 za ne blikat stejn  jako kontrolka REL,která  poukazuje 
na to, že funkce RELAY je aktivní. 

3. -- -- = Funkce RELAY vypnuta 



V programovacím menu  zvolte volbu REL. 

Zmá kn te tla ítko       . 

Na displeji se objeví AFT a kontrolka TIME 
za ne blikat. Tla ítkem. A   m žeme zvolit 
typ aktivace.Požadovaný režim potvr me
tla ítkem.

Doba aktivace se objeví na displeji a pomocí tla ítek
          a           ji m žeme zm nit na požadovanou 
hodnotu.
Volbu potvr me tla ítkem

Poznámka:
Má- m ící úkon zadánu hodnotu 0 cc, pak funkce 
relay bude aktivována(a  už v režimu AFT nebo BEF) v 
zadaném ase m ícího úkonu a také po dobu úkonu. 

4___M ící režim 

V programovacím menu je možné zvolit typ m ení v 
nabídce TC.Existují dva režimy: 
1. TI =Kontrola pomocí asova e.
2. CO = Stálá kontrola. 

V programovacím menu zvolte nabídku TC.

Zmá kn te         . 

Na displeji se objeví  TI a kontrolka 
TIME za ne blikat. Tla ítkem
zvolte žádaný typ 
kontroly.Nakonec potvr te
tla ítkem
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Na displeji se objeví  procentuální hodnota pr toku.Tla ítky
                  m žeme hodnotu zm nit.Po dokon ení uložte 
hodnotu tla ítkem

5___SD

Pomocí této funkce m žete nastavit m ící úkony pro jednotlivé dny v týdnu. 

V programovacím menu zvolte nabídku SD

Zmá kn te tla ítko

Objeví se nabídka SET DAY. 

Na displeji se objeví d 1 s blikajícím 
d.Tla ítkem        zvolte pot ebný den.
nap . d 1 pond lí, d 2 úterý … d 7
ned le.

Na displeji se objeví zpráva d1  ,kontrolka 
TIME za ne blikat volba P1 se rozsvítí. 
Pomocí tla ítek        a           zvolte 
žádanou operaci.Nakonec nastavení 
uložte tla ítkem
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Na displeji se objeví as , kdy za ne  m ící operace.Tla ítky          a 
upravte požadovaný as za átku m ení.
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Uložte stisknutím tla ítka

M ící proces zrušíme jednoduše nastave- 
ním asu na  0.00.Na displeji se objeví 
poml ky a p íslušná kontrolka zhasne. 

.

Na displeji se objeví po et kubických centimetr  od 0 do 
9999,které mají být zm eny a kontrolka CC za ne blikat. 

Pomocí tla ítek        a        nastavte požadované množství
a uložte stisknutím.        P ístroj se automaticky p esune k 
dalšímu úkonu (nap . P2). 
Chcete-li programování ukon it, stiskn te tla ítko Enter a 
podržte jej zmá knuté 3 s.P ístroj se vrátí do p edchozího
menu.

6___Kalibrace erpadla

Kalibraci erpadla je nutné provést po instalaci erpadla
do hydraulického systému. 
Dále pot ebujeme nádrž s m ítkem- stupnicí po 1 cc. 

V programovacím Menu zvolte CAL a potvr te tla ítkem.

Na displeji se objeví poslední daná kalibrace.Op t
stiskn te



Na displeji se objeví zpráva ADJ. Do nádrže s odm rkou napl te kapalinu, kterou budeme m it a 
pono te do ní vtokovou hadici. 
Uložte tla ítkem.

Na displeji se za ne odpo ítávat ekací doba 30 vte in,
b hem které erpadlo bude nasávat  kapalinu maximální 
rychlostí.

Po ub hnutí nasávacího asu se znovu na displeji objeví 
p vodní hodnota p edešlé kalibrace.Ode t te nasáté 
kubické centimetry z nádržky podle m ítka. Pomocí 
tla ítek
       a          zadejte hodnotu nasátou erpadlem (0-iii.9) 
.Nakonec vše potvr te a uložte tla ítkem

.

7___Chybová hlášení 

JEV P Í INA EŠENÍ
Hodnoty zadané obsluhou 
z stávají stejné jako p vodní
nastavené (DEFAULT),
všechny kontrolky jsou 
zhasnuté a zadané úkony se 
nespustily

Mikroovlada  nefunguje. Nutný servisní zásah. 

Na displeji se objevilo FAIL. Mikroovlada  nefunguje. Nutný servisní zásah. 
Upozorn ní LEVEL Bod úrovn
je rozsvícen a ervené LED 
svítí.

Nádrž je prázdná. Dopl te látku na správnou 
úrove .

8___Výrobní hodnoty 

M ící procesy vypnuto
Funkce RELAY (REL) vypnuto
Množství kubických centimetr  ke kalibraci 50
Funkce asova e(TI) Zapnuto
Pr toková rychlost 100 % 
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