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Upozornění
Společnost Veeder-Root neposkytuje záruku jakéhokoli druhu vztahující se k této publikaci včetně mimo jiné
předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.
Společnost Veeder-Root nelze činit odpovědnou za chyby obsažené v této publikaci nebo za náhodné či následné
škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím, obsahem nebo používáním této publikace.
Společnost Veeder-Root si vyhrazuje právo na provádění změn alternativ či prvků systému nebo změn informací
obsažených v této publikaci.
Tato publikace obsahuje informace, které jsou chráněny autorskými právy vlastněnými jejím vydavatelem. Všechna práva
vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána do jiného jazyka bez
předchozího písemného souhlasu uděleného společností Veeder-Root.
Dodatečné informace potřebné pro řešení potíží vám poskytne oddělení technické podpory systémů Red Jacket, na které se
můžete obracet prostřednictvím telefonního čísla 800-323-1799.
POŠKOZENÉ ZBOŽÍ / ZTRACENÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ
Při přebírání zařízení ihned důkladně zkontrolujte všechny jeho součásti a jednotky. Budou-li jakékoli kartony poškozené
nebo ztracené, uveďte úplný a podrobný popis poškozených nebo chybějících položek na titulní stranu dodacího listu.
Výsledek této prohlídky musí být ověřen zástupcem přepravce, který musí uvedený popis podepsat. Odmítejte převzít pouze
jednotlivé poškozené výrobky, nikoli celou zásilku.
Společnost Veeder-Root musí být uvědomena o jakýchkoli poškozených a/nebo chybějících položkách zásilky do 30 dnů od
jejího přijetí, jak je uvedeno v jejích dodacích podmínkách.
PŘEPRAVCE UPŘEDNOSTŇOVANÝ SPOLEČNOSTÍ VEEDER-ROOT
1.

Nákladový list zašlete oddělení zákaznických služeb společnosti Veeder-Root na její faxové číslo 800-234-5350.

2.

Konkrétní čísla a množství dílů, které byly přijaty poškozené nebo které byly ztraceny, sdělte uvedenému oddělení
služeb společnosti Veeder-Root telefonicky prostřednictvím čísla 800-873-3313.

3.

Společnost Veeder-Root podá reklamaci u přepravce a zákazníkovi bezplatně vymění poškozený výrobek / nahradí
chybějící výrobek. Oddělení zákaznických služeb ve spolupráci s výrobním závodem zajistí, aby byl náhradní výrobek
dodán co nejdříve.

PŘEPRAVCE UPŘEDNOSTŇOVANÝ ZÁKAZNÍKEM
1.

Zákazník podá reklamaci u přepravce.

2.

Zákazník může předložit náhradní nákupní objednávku. Oddělení zákaznických služeb ve spolupráci s výrobním
závodem zajistí, aby byl náhradní výrobek dodán co nejdříve.

3.

Budou-li „ztracené“ součásti zásilky dodány k pozdějšímu datu, kdy již nebudou potřebné, společnost Veeder-Root
povolí zpětné zaslání těchto položek do svého skladu, aniž by účtovala poplatek za opětovné naskladnění.

4.

Společnost Veeder-Root NEBUDE povinna poskytnout jakoukoli náhradu, jestliže si zákazník zvolí svého vlastního
přepravce.

ZPĚTNÉ ZASÍLÁNÍ
Při vracení dodaných součástí postupujte podle pokynů uvedených v odstavci „Všeobecné zásady vracení zboží“ oddílu
„Zásady a literatura“ ceníku mechanických výrobků řady Red Jacket dodávaných společností Veeder-Root na
severoamerický trh. Společnost Veeder-Root nepřijme žádný vrácený produkt bez čísla povolení vrácení zboží (RGA),
které musí být zřetelně vytisknuto na vnější straně obalu.

©Veeder-Root 2018. Všechna práva vyhrazena.
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Upozornění: Tato příručka je přeložena z anglického originálu.

Úvod
Nejnovější čerpací agregáty LPG Premier, LPG Premier MidFlow a LPG Premier HiFlow s motorovým
pohonem, které jsou určeny pro tržní segment zkapalněného ropného plynu, byly vyvinuty v souvislosti
s průběžným zdokonalováním výrobků na základě poptávky trhu. Tyto nové čerpací agregáty s motorovým
pohonem, které jsou certifikovány podle směrnice ATEX, obsahují nejmodernější nevodivé konstrukční
materiály odolné proti vysokým teplotám. Označení osvědčení o provedení typových zkoušek podle
příslušné směrnice ES:

1180 II 2G Ex b c db IIA T4 Gb

DEMKO 13 ATEX 9990794X

Konstrukce ponorných čerpadel určených pro LPG a motorů Red Jacket je prověřena již více než dvaceti
lety spolehlivého provozu po celém světě. Ponornou technologii používají všechny významné ropné
a plynárenské společnosti. Čerpadla Red Jacket jsou používána v čerpacích stanicích k plnění plynových
lahví i nádrží osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů. Oblasti použití v průmyslovém sektoru
zahrnují, mimo jiné, plnicí provozy, výrobu pěnových materiálů, výrobu aerosolů a papírenské provozy.
Ponorná čerpadla Red Jacket, která jsou určena pro LPG, jsou odstředivé typy poháněné elektrickým
motorem použitelné v palivových čerpacích stanicích vybavených systémem měření průtoku LPG. Čerpadla
se zpravidla instalují v samostatném rozdělovacím potrubí připojeném přímo ke skladovacím nádobám a jsou
schválena k použití pro čerpání plynů používaných jako paliva pro motorová vozidla. Čerpadla je možno
instalovat ve svislé i vodorovné provozní poloze. Maximální rychlost otáčení čerpadla činí 3 000 ot/min,
přičemž čerpadlo musí být pevně přimontováno k elektrickému motoru. Čerpadla trvale dodávají přetlak
do průtokoměrů.
Nainstalovaný ponorný čerpací systém pro LPG sestává z těchto součástí:
• Rozdělovací potrubí včetně přetokového ochranného zařízení, uzavíracího ventilu, vyrovnávacího potrubí,
elektrické propojovací skříňky, přípojky pro návrat výparů, tlakoměru a samostatné přípojky pro
odvzdušňovací ventil.
• Průchodka pro kabelovou izolační trubku se závity NPTF o velikosti 1/2-14 palce, namontovaná uvnitř
produktového potrubí (stoupací trubky).
• Motor s vnitřním obtokovým kanálem a úsek čerpadla.
Elektrické vodiče mezi elektrickou propojovací skříňkou a motorem procházejí izolační trubkou. Izolační
trubka je namontována uvnitř potrubí k čerpání produktu a je utěsněna vůči čerpané kapalině. Elektrické
vodiče jsou upevněny v zástrčce (ohebném připojovacím kabelu), čímž je zajištěno utěsnění vstupu do
motoru. Barevně kódované vodiče jsou opatřeny pláštěm odolným proti LPG (propanu a butanu).
Čerpací agregát s motorovým pohonem sestává ze dvou částí, jimiž jsou motor (50 Hz, 380–415 VAC, stator,
rotor, elektrické přípojky a ložiska) a čerpadlo (vícestupňové odstředivé). Úseky motoru a čerpadla jsou
jednotlivě uzavřeny v pláštích z nerezavějící oceli.
Patentový úřad USA udělil konstrukci čerpacího agregátu s motorovým pohonem patent s číslem 6 129 529.

Podmínky bezpečného používání podle směrnice ATEX:
• Všechny ponorné čerpací agregáty s motorovým pohonem, rozdělovací potrubí a související vybavení
je nutno nainstalovat v souladu s pokyny obsaženými v instalačních, provozních a servisních příručkách
dodaných výrobcem a s požadavky místních instalačních předpisů.
• Výkres 410742-001 obsahuje podrobné informace o rozměrech spojů v ohnivzdorném provedení,
o nekovových materiálech a o provozních mezních hodnotách.
• Tento čerpací agregát není určen k tomu, aby byl opravován nebo seřizován. Čerpadlo i motor je nutno
vyměňovat jako kompletní sadu, nikoli jednotlivě, ledaže by byl získán předchozí souhlas udělený
společností Veeder-Root.
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Bezpečnostní opatření

• Všechny způsoby instalace musí umožňovat vytvoření bezpečného elektrického spojení mezi ponorným
čerpadlem pro LPG, rámem, potrubím, rozdělovacím potrubím nebo propojovací skříní a konstrukcí nádrže,
aby byly zajištěny elektrická ochrana a vyrovnání potenciálů.
• Instalatér musí obstarat elektrickou izolační trubku o takové délce, která umožní, aby vodiče motoru byly
utěsněny a tím odděleny od čerpané kapaliny.
• Spojovací součásti, prostřednictvím kterých je připevněno výtlačné potrubí, je nutno nahrazovat pouze
spojovacími součástmi ze sady 144-220-5.
• V případech, kdy je nainstalován spínač ovládaný rozdílovým tlakem nebo převodník tlaku, musí být každé
z těchto zařízení schopno zajistit, aby nedocházelo k překročení jmenovité teploty, pro kterou je systém
klasifikován.
• Dodržení základních hygienických a bezpečnostních požadavků bylo zajištěno dosažením shody s těmito
normami a směrnicemi:
EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 13463-1:2009, EN 13463-3:2005, EN 13463-5:2011,
EN 13463-6:2005, DEMKO 13 ATEX 9990794X.

Bezpečnostní opatření
V celé této příručce jsou použity následující bezpečnostní symboly, které upozorňují na důležitá ohrožení
bezpečnosti a příslušná bezpečnostní opatření.
VÝBUŠNINA
Paliva a jejich výpary jsou při vznícení
mimořádně výbušné.

HOŘLAVINA
Paliva a jejich výpary jsou mimořádně hořlavé.

VAROVÁNÍ
Varovné upozornění – přečtěte si příslušné
sdělení a dodržujte pokyny, které jsou v něm
obsaženy, abyste se vyhnuli vážnému či
smrtelnému zranění nebo vzniku značné
škody na majetku.

OFF

VYPNĚTE PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO
PROUDU
Je-li do zařízení přiváděn elektrický proud,
hrozí nebezpečí zasažení tímto proudem.
Při provádění údržby a oprav zařízení vždy
vypněte přívod proudu do zařízení i do jeho
příslušenství.

ELEKTRICKÁ ENERGIE
V zařízení existuje a/nebo je do něho
přiváděno vysoké napětí. Hrozí nebezpečí
zasažení elektrickým proudem.

OPLOŤTE PRACOVNÍ OBLAST
Paliva a jejich výpary jsou při vznícení
mimořádně výbušné. Zamezte vstupu
nepovolaných osob a vjezdu vozidel bez
povolení do nebezpečné zóny. Pracovní oblast
zabezpečte oplocením a/nebo umístěním
zábran.

POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ
Při práci s palivovými vedeními, která jsou
pod tlakem, nebo s epoxidovými těsnicími
hmotami používejte ochranu očí, abyste
zabránili případnému zranění očí.

RUKAVICE
Noste rukavice, abyste chránili své ruce před
podrážděním nebo poraněním.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ
PŘÍRUČKY
Je důležité, abyste byli ještě před zahájením
práce obeznámeni se všemi souvisejícími
postupy. Důkladně si přečtěte všechny
příručky a ujistěte se, že jste jim porozuměli.
Pokud některému postupu nerozumíte,
požádejte o vysvětlení někoho, kdo je
s tímto postupem obeznámen.
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Základní princip ponorného čerpadla Red Jacket pro LPG

VAROVÁNÍ

OFF

Některé části tohoto výrobku jsou určeny k instalaci a provozu ve
vysoce hořlavém prostředí nádrže pro skladování LPG. Je nezbytné,
abyste si pečlivě přečetli a dodržovali varování a pokyny obsažené
v této příručce, jelikož následkem jejich nerespektování může dojít
ke vzniku škod na majetku, poškození životního prostředí a zranění
nebo usmrcení osob.

• Instalatér musí provést vyrovnání potenciálů propojením, a to v souladu s příslušnými národními
instalačními předpisy. Pro tento účel je nutno použít součásti potrubí připojené k nainstalovanému čerpadlu.
• Ochrana proti blesku snižuje nebezpečí ztrát, škod nebo zranění způsobených přímým zasažením bleskem
i nízkoenergetickými rázy.
• Ochranu je možno realizovat různými způsoby a postupy předepsanými soubory norem NFPA 780
a IEC 62305. Ochrana elektronických zařízení a komunikačních a signálních vedení je zajištěna jejich
zabezpečením proti rázovým výbojům.
• NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Při provádění instalace nebo údržby zařízení NEPOUŽÍVEJTE elektrické nářadí.
Tvorba jisker by mohla způsobit vznícení paliva nebo výparů a následný požár. Používejte pouze nářadí,
při jehož používání nedochází ke vzniku jisker.
Poznámka: Tyto informace byly vydány na základě výsledků provedeného posouzení nebezpečí vznícení.

Základní princip ponorného čerpadla Red Jacket pro LPG
Ponorná čerpadla Red Jacket pro LPG jsou provedena jako vícestupňová odstředivá čerpadla. Výhodou
vícestupňové technologie je maximální výkon při minimální spotřebě energie, konkrétně 2,25 kW (3 k)
u čerpadla Premier, 2,25 kW (3 k) u čerpadla MidFlow, resp. 3,75 kW (5 k) u čerpadla HiFlow. Během provozu
se tlak zvyšuje přibližně o 50 kPa (7,25 psi) v každém stupni až na maximální konstrukční tlak čerpadla, který
činí 1 000 kPa (145 psi) u čerpadla Premier, 880 kPa (127 psi) u čerpadla MidFlow, resp. 1 220 kPa (180 psi)
u čerpadla HiFlow. LPG je směs plynů, především propanu a butanu, které se při atmosférickém tlaku
nacházejí v plynné fázi. To znamená, že dokud je směs pod dostatečným tlakem, zůstává v kapalném stavu.
Každý stupeň sestává ze tří součástí: a. rozváděcího kola, b. kotouče rozváděcího kola a c. oběžného kola.
Oběžná kola pracují na principu kol s plovoucím uložením. To znamená, že během provozu se oběžná kola
nacházejí v plovoucí poloze v kapalině. Mezi oběžným kolem a rozváděcím kolem a mezi oběžným kolem
a kotoučem rozváděcího kola se vytváří tenká vrstva kapaliny. Využití tohoto principu plovoucího uložení
zabraňuje vzniku jakéhokoli zbytečného odporu v čerpadle. Pokud jsou všechna oběžná kola plovoucím
způsobem uložena v kapalině, čerpadlo běží s maximálním výkonem při minimální spotřebě energie. Všechna
rozváděcí kola, jejichž počet činí 17, 21, či 24, jsou vzájemně propojena a současně uzavřena v plášti
z nerezavějící oceli. U ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG není požadována počáteční doba záběhu
ložisek.
U žádného z typů ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG nesmí být nikdy umožněno, aby se minimální
rozdílový tlak snížil pod 400 kPa (58 psi). Tento minimální požadovaný rozdílový tlak, který činí 400 kPa
(58 psi), je stanoven tak, aby zaručoval, že během provozu bude všech 17, 21 či 24 stupňů ponořeno
v kapalině, tedy v LPG.
Dalším základním pravidlem platným pro odstředivé čerpadlo je to, že musí být k dispozici dostatečné
množství kapaliny obklopující sací stranu čerpadla. Čerpadlo může vytvářet rozdílový tlak pouze tehdy,
je-li první stupeň čerpadla zcela ponořen v kapalině. Tato hodnota NPSH (čistá kladná sací výška) činí
u všech ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG 127 mm (5,0 palců) nad vstupním otvorem čerpadla.
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Vysvětlení ponorného systému k čerpání LPG

Motory, kterými jsou tyto ponorné čerpací agregáty vybaveny, jsou v nevýbušném provedení zařazeném
ve třídě 1180  II 2 G Ex db IIA Gb, což je doloženo osvědčeními DEMKO 13 ATEX 9483031U a IECEx
UL 13.0034U. Jsou konstruovány tak, aby umožňovaly protékání LPG podél motoru i okolo něho, a obsahují
vnitřní přepouštěcí (obtokový) kanál.
Čerpaná kapalina proudí od oběžných kol mezi pláštěm motoru a statorem směrem nahoru ke stoupací
trubce. Vypočítaná část této kapaliny prochází protipožárními zábranami (průduchy) motoru a ložisky
motoru, kde zajišťuje potřebné chlazení a mazání. Toto množství kapaliny se pak přes samočinně
nastavitelný obtokový kanál vrací zpět do hlavního proudu čerpané kapaliny. Další vypočítaná část čerpané
kapaliny, která prochází vnitřním obtokovým kanálem do rozdělovacího potrubí nebo do skladovací nádrže,
zajišťuje chlazení celé sestavy čerpadla a motoru.

Vysvětlení ponorného systému k čerpání LPG

Tabulka 1. Modely čerpacích agregátů pro LPG s motorovým pohonem
50 Hz, 380–415 Vac, 3 k
Nastavení tepelného spínače na desce se spínacími obvody: 6,1 A
Premier

70 l/min při 680 kPa (18,5 gal/min při 98,6 psi) (max. účinnost)
Max. rozdílový tlak 1 000 kPa (145 psi)

Označení: LPG300V17-21

Kapacita vnitřního obtokového kanálu při max. tlaku: 20 l/min (5,3 gal/min)
Minimální vnější průtok – není požadován.
Konstruováno pro současné přivádění kapaliny do 1–2 hubic po 35 litrech (9,2 galonech)
50 Hz, 380–415 Vac, 3 k
Nastavení tepelného spínače na desce se spínacími obvody: 6,1 A

Premier MidFlow

130 l/min při 580 kPa (34,3 gal/min při 84 psi) (max. účinnost)
Max. rozdílový tlak 880 kPa (127 psi)

Označení: LPG300V17-17

Kapacita vnitřního obtokového kanálu při max. tlaku: 20 l/min (5,3 gal/min)
Minimální vnější průtok – není požadován.
Konstruováno pro současné přivádění kapaliny do 2–4 hubic po 35 litrech (9,2 galonech)
50 Hz, 380–415 Vac, 5 k
Nastavení tepelného spínače na desce se spínacími obvody: 9,8 A

Premier HiFlow
Označení: LPG500V17-24

130 l/min při 810 kPa (34,3 gal/min při 117 psi) (max. účinnost)
Max. rozdílový tlak 1220 kPa (180 psi)
Kapacita vnitřního obtokového kanálu při max. tlaku: 20 l/min (5,3 gal/min)
Minimální vnější průtok – není požadován.
Konstruováno pro současné přivádění kapaliny do 4–5 hubic po 35 litrech (9,2 galonech) nebo do
jedné hubice o kapacitě 150 litrů (39,6 galonů)

Všechny výpočty jsou založeny na předpokladu, že atmosférický tlak činí 1 013 mbar (14,7 psi) a venkovní
teplota činí 15 °C (59 °F). Dále se předpokládá, že směs je tvořena ze 40 % propanem a ze 60 % butanem.
Čerpací agregáty s motorovým pohonem jsou schváleny pro použití s butanem, propanem a jakoukoli směsí
butanu a propanu. Předpokládá se, že LPG používaný jako palivo pro motorová vozidla sestává převážně
z propanu a butanu, s malými podíly propenu, butenu a směsi pentanu/pentenu.

4

Úvod

Elektrická izolační trubka

Rozsah teploty −20 °C až +40 °C (−4 °F až +104 °F)
Systémový tlak – max. 2 500 kPa (362 psi)
Elektrické připojení a ochrana motoru – podle místních předpisů nebo: NEN 1010 a NEN 3413 (Elektrické
součásti v nebezpečných oblastech), VDE 0100 a VDE 0165 (Elektrické součásti v nebezpečných oblastech).
Čerpací agregát sestává ze dvou částí, jimiž jsou motor 50/60 Hz, 380–415 VAC (stator, rotor, elektrická
připojení a ložiska) a čerpadlo (17, 21 nebo 24 oběžných kol). Motor a čerpadlo jsou uzavřeny v pláštích
z nerezavějící oceli. Ponorná čerpadla Red Jacket pro LPG v provedení Premier, Premier Mid-Flow nebo
Premier Hi-Flow nejsou opravitelná. Čerpadlo i motor všech tří uvedených typů agregátů je nutno vyměňovat
jako kompletní sadu, nikoli jednotlivě.
Stator je vybaven ochranným obalovým pláštěm z plechu a vinutí jsou zcela zalita v epoxidu. Úsek s ohebným
přívodním kabelem (výtlačné potrubí) sestává z kovového tělesa (pouzdra v nevýbušném provedení kategorie
Ex „d“) a z elektrických přípojek. Vodiče v konektorech jsou zalité v epoxidu. Vodiče rotoru jsou tvořeny
měděnými přípojnicemi.

Elektrická izolační trubka
Instalatér musí obstarat elektrickou izolační trubku, která umožní, aby vodiče mohly být utěsněny a tím
odděleny od čerpané kapaliny. Trubka musí odpovídat požadavkům Seznamu 80, být opatřena závity NPTF
o velikosti 1/2-14 palce podle ANSI B1.20.3 a mít délku 16,2 až 19,9 mm (0,64 až 0,78 palce). To bude mít
za následek záběr v délce odpovídající 5 až 7 závitům. Rozměr profilu závitu je specifikován v normě
ANSI B1.20.5. Vnitřní závity mají být odměřeny tak, aby „lícovaly“ při našroubování „v délce 2 otáček“,
za použití zásuvného kalibru L1. Na oba závitové konce izolační trubky je třeba nanést prostředek
k utěsňování závitů Loctite 565, 570 nebo 577 (odolný proti butanu a propanu).

Přímá instalace
Instalace ponorného čerpadla přímo do skladovací nádrže bez rozdělovacího potrubí je přípustná pouze
tehdy, je-li povolena místními předpisy.
Při takovém způsobu instalace musí volná vzdálenost mezi dnem nádrže a sacím otvorem čerpadla činit
minimálně 125 mm (5 palců). Má-li potrubí velikost alespoň DN 200 (8 palců), smí být použita jímka umístěná
přímo pod čerpadlem. Obrázku 1 znázorňuje doporučení týkající se čerpadla Red Jacket pro LPG, které se
instaluje přímo v nádrži, a Tabulce 2 obsahuje seznam materiálů pro instalaci podle Obrázku 1 s rozepsáním
na jednotlivé položky.
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Obrázek 1. Přímá instalace čerpacího agregátu Red Jacket pro LPG
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Přímá instalace

Tabulka 2. Seznam materiálů doporučených pro přímou instalaci čerpacího agregátu Red Jacket pro LPG
(ref. Obrázku 1)
Položka

Popis

Velikost
(v palcích)
4

Doporučený
výrobce

Typ/poznámka

Red Jacket

Premier / Premier MidFlow /
Premier HiFlow

Rego

A3272 G (je-li tato položka
použita)

1

Čerpadlo

2

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

3

Redukční pouzdro

4

Kulový ventil

1/4

Argus

5

Tlakoměr

1/4

Wika

6

Příruba

5

7

Příruba

2

8

Sada součástí skříňky
izolační trubky

1

Red Jacket

114-115-5

9

Kulový ventil

2

Argus

EK/71

10

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

11

Dálkově ovládaný ventil

3/4

Argus

EK/71 (pneumatický/elektrický)

12

Vnitřní přepouštěcí
(obtokový) kanál

Red Jacket

K dispozici v motoru čerpadla

13

Dálkově ovládaný ventil

2

Argus

EK/71 (pneumatický/elektrický)

14

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

15

Kulový ventil

2

Argus

EK/71

16

Příruba

2

17

Redukční pouzdro

2 x 3/4

18

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

19

Tlakoměr

1/4

Wika

20

Kulový ventil

1/4

Argus

EK/71

21

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

22

Redukční pouzdro

2 x 1 a 1/4

23

Kryt průlezu

20

24

Zpětný ventil

2

Rego

A3186

25

Dno nádrže

3/4
2 x 3/4

(je-li tato položka použita)
EK/71 (je-li tato položka
použita)

(je-li tato položka použita)

Minimální vzdálenost od sacího
otvoru 125 mm (5 palců)
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Rozdělovací potrubí

Rozdělovací potrubí
Podle Předpisů1 musí být ponorné čerpadlo pro LPG nainstalováno v takzvané čerpadlové šachtě. Tato
čerpadlová šachta (rozdělovací potrubí) je konstruována tak, aby ponorné čerpadlo bylo možno instalovat
i vyjímat za jakéhokoli stavu, tj. je-li skladovací nádrž prázdná nebo (částečně) naplněná.
Rozdělovací potrubí je klasifikováno jako nevytápěná tlaková nádoba a jeho konstrukce odpovídá předpisům
platným pro tlakové nádoby. Rozdělovací potrubí musí být vhodné pro konkrétní typ čerpadla, aby bylo
zaručeno splnění výše uvedených minimálních požadavků. Obrázku 2 znázorňuje svislé rozdělovací potrubí
doporučené pro čerpadlo Red Jacket pro LPG a Tabulce 3 obsahuje seznam materiálů pro rozdělovací
potrubí podle Obrázku 2 s rozepsáním na jednotlivé položky.

1. Výše uvedenými předpisy, na které se tato příručka odkazuje, se rozumějí „předpisy platné pro
čerpací stanice LPG a pro silniční cisternová vozidla používaná k přepravě LPG v Nizozemsku“,
kde byly tyto předpisy vydány ministerstvem pro bydlení územní plánování a životní prostředí.
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Obrázek 2. Svislé rozdělovací potrubí s čerpacím agregátem Red Jacket pro LPG
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Tabulka 3. Seznam materiálů doporučených pro svislé rozdělovací potrubí s čerpacím agregátem
Red Jacket pro LPG (ref. Obrázku 2)
Položka

Popis

Velikost
(v palcích)

Doporučený
výrobce

Typ/poznámka

1

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

2

Rego

A3292 C (je-li tato položka
použita)

2*

Kulový ventil

2

Worcester

A44

3*

Rozdělovací potrubí

5

4

Čerpadlo

4

5

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

6

Redukční pouzdro

7

Kulový ventil

1/4

Argus

8

Tlakoměr

1/4

Wika

9*

Uzavírací zařízení

2

10*

Příruba

5

11*

Kulový ventil

12*

Vyrovnávací potrubí

12a*

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

13

Příruba

2

14*

Sada součástí skříňky
izolační trubky

15

Kulový ventil

16

3/4

podle předpisů 8.5.2b
Red Jacket

Rego

2 x 3/4

1/2

Premier / Premier
MidFlow /
Premier HiFlow
A3272 G (je-li tato položka
použita)
(je-li tato položka použita)
EK/71 (je-li tato položka
použita)

podle předpisů 8.5.2h

Argus

EK/71
podle předpisů 8.5.2c

Rego

A3272 G (je-li tato položka
použita)

1

Red Jacket

114-115-5

2

Argus

EK/71

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

17

Dálkově ovládaný ventil

3/4

Argus

EK/71 (pneumatický/
elektrický)

18

Vnitřní přepouštěcí
(obtokový) kanál

Red Jacket

K dispozici v motoru
čerpadla

19

Dálkově ovládaný ventil

2

Argus

EK/71 (pneumatický/
elektrický)

20

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

21

Kulový ventil

2

Argus

EK/71

22*

Příruba

2

23

Redukční pouzdro

2 x 3/4

24

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

25

Tlakoměr

1/4

Wika

26

Kulový ventil

1/4

Argus

EK/71

27

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

28

Redukční pouzdro

2 x 1 a 1/4

29*

Odvzdušnění čerpadlové
šachty

3/4

1/4

podle předpisů 8.5.2b/c

10

Další údaje

Úvod

Rozdělovací potrubí

Tabulka 3. Seznam materiálů doporučených pro svislé rozdělovací potrubí s čerpacím agregátem
Red Jacket pro LPG (ref. Obrázku 2)
Položka

Doporučený
výrobce

Velikost
(v palcích)

Popis

Typ/poznámka

30*

Kulový ventil

1/4

Argus

EK/71

31

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

Rego

A3186

32*

Kryt průlezu

Jmenovitá
šířka 420
(525 mm)

33

Zpětný ventil

2

34*

Ovládací tyč

Další údaje

Čerpadlo Red Jacket pro LPG může být nainstalováno také ve vodorovném rozdělovacím potrubí. Čerpací
agregát musí být uložen na třech nosných oporách uspořádaných uvnitř rozdělovacího potrubí. Rozdělovací
potrubí je obecně namontováno pod skladovací nádobou a vyžaduje, aby k němu bylo připojeno potrubí pro
návrat výparů / vyrovnávací potrubí vedoucí zpět do prostoru skladovací nádoby, který je určen pro odvádění
výparů. Obrázku 3 znázorňuje vodorovné rozdělovací potrubí doporučené pro čerpadlo Red Jacket pro LPG
a Tabulce 4 obsahuje seznam materiálů pro rozdělovací potrubí podle Obrázku 3 s rozepsáním na jednotlivé
položky.
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Obrázek 3. Vodorovné rozdělovací potrubí s čerpacím agregátem Red Jacket pro LPG
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Tabulka 4. Seznam materiálů doporučených pro vodorovné rozdělovací potrubí s čerpacím agregátem
Red Jacket pro LPG (ref. Obrázku 3)
Položka

Popis

Velikost
(v palcích)

Doporučený
výrobce

Typ/poznámka

1

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

2

Rego

A3292 C (je-li tato položka
použita)

2*

Kulový ventil

2

Worcester

A44

3

Izolátor/opěra

4

DSI

PA/PE4-38

4

Čerpadlo

4

Red Jacket

Premier / Premier
MidFlow /
Premier HiFlow

5

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

6

Redukční pouzdro

7

Kulový ventil

1/4

Argus

8

Tlakoměr

1/4

Wika

9

Ventil zabraňující
nadměrnému průtoku

3/4

Rego

A3272 G

10*

Příruba

11*

Kulový ventil

Argus

EK/71

12*

Návrat výparů

13

Příruba

2

14*

Sada součástí skříňky
izolační trubky

1

Red Jacket

114-115-5

15

Kulový ventil

2

Argus

EK/71

16

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

17

Dálkově ovládaný ventil

3/4

Argus

EK/71 (pneumatický/
elektrický)

18

Vnitřní přepouštěcí
(obtokový) kanál

Red Jacket

K dispozici v motoru
čerpadla

19

Dálkově ovládaný ventil

2

Argus

EK/71 (pneumatický/
elektrický)

20

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

21

Kulový ventil

2

Argus

EK/71

22*

Příruba

23

Redukční pouzdro

2 x 3/4

24

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

25

Tlakoměr

1/4

Wika

26

Kulový ventil

1/4

Argus

EK/71

27

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

3/4

Rego

2 x 3/4

A3272 G (je-li tato položka
použita)
(je-li tato položka použita)
EK/71 (je-li tato položka
použita)

5
3/4

podle předpisů 8.5.2c

3/4
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Obtokový kanál

Tabulka 4. Seznam materiálů doporučených pro vodorovné rozdělovací potrubí s čerpacím agregátem
Red Jacket pro LPG (ref. Obrázku 3)
Položka

Popis

Velikost
(v palcích)

Doporučený
výrobce

Typ/poznámka

28

Redukční pouzdro

29*

Odvzdušnění čerpadlové
šachty / návrat výparů

1/4

30*

Kulový ventil

1/4

Argus

EK/71

31

Odlehčovací ventil

1/4

Rego

3127 G

32

Skladovací nádoba

33

Zpětný ventil

2

Rego

A3186

Další údaje

2 x 1 a 1/4
podle předpisů 8.5.2b/c

Obtokový kanál
Všechna ponorná čerpadla Red Jacket pro LPG musí být připojena k motoru obsahujícímu vnitřní přepouštěcí
(obtokový) kanál.
Maximálním tlakem vyvíjeným čerpadlem Premier je rozdílový tlak o velikosti 1 000 kPa (145 psi).
Maximálním tlakem vyvíjeným čerpadlem Premier MidFlow je rozdílový tlak o velikosti 880 kPa (127 psi).
Maximálním tlakem vyvíjeným čerpadlem Premier HiFlow je rozdílový tlak o velikosti 1 220 kPa (180 psi).
Technické provedení těchto čerpadel nevyžaduje vnější obtokové potrubí.
Podle Předpisů 1 je stanoveno: „Čerpadlo LPG má být opatřeno přetokovým/odlehčovacím ventilem
zajišťujícím ochranu skříně čerpadla před přetlakem při čerpání proti zavřené výtokové straně. Tento obtokový
ventil má umožňovat přepouštění do nádrže pro skladování LPG při dosažení nastaveného, předem
určeného tlaku, který je zvolen v určitém poměru k provoznímu tlaku čerpadla. Tento obtokový ventil má mít
dostatečnou kapacitu, která umožňuje zvládnutí maximálního průtoku při tomto tlaku.“ Vnitřní přepouštěcí
kanál v motoru čerpadel Red Jacket pro LPG je navržen v souladu s těmito předpisy.
Jestliže místní bezpečnostní předpisy vyžadují vnější obtokové potrubí, musí být tento požadavek splněn.
Při použití vnějšího obtokového potrubí musí být pro příslušný obtokový ventil nastaven tlak, který je vyšší
než výše uvedený normální maximální tlak čerpadla. Tento obtokový ventil musí být v provedení s měkkým
sedlem a bez trvalého přepouštění.

Vyrovnávací potrubí
Funkce vyrovnávacího potrubí spočívá ve vyrovnávání tlaku v prostoru nádrže, který je určen k odvádění
výparů, a tlaku v rozdělovacím potrubí, k zabraňování chodu čerpadla nasucho při nízké hladině kapaliny
a k vyrovnávání tlaku během doplňování paliva do systému.
Konstrukce vyrovnávacího potrubí musí zajišťovat, aby jeho funkci nemohla ovlivňovat venkovní teplota.
Doporučuje se použití vnitřního vyrovnávacího potrubí. Je třeba mít na paměti, že pokud je vyrovnávací
potrubí příliš malé a hladina kapaliny je níže než vnitřní přepouštěcí kanál v motoru, bude množství
kapaliny v tomto přepouštěcím kanálu způsobovat zvýšení tlaku v rozdělovacím potrubí.
Vyrovnávací potrubí je jednou z nejdůležitějších součástí systému. Jak již bylo uvedeno výše, je třeba,
aby vyrovnávací potrubí bylo co nejkratší a mělo poměrně velký průměr. Čím níže je hladina kapaliny
ve skladovací nádrži, tím důležitější je funkce vyrovnávacího potrubí.
Funkčnost vyrovnávacího potrubí lze velmi snadno vyzkoušet tehdy, nachází-li se hladina kapaliny pod
vnitřním obtokovým kanálem motoru.
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• Nechejte čerpadlo běžet proti zavřenému ventilu.
• Změřte rozdílový tlak čerpadla.
• Pokud rozdílový tlak zůstane stejný i po 10 nebo 15 minutách chodu čerpadla, je vyrovnávací potrubí
funkční.
• Pokud tlak klesne, vznikají v čerpadle kavitace a dojde v něm k uzavření výparů. V tomto případě není
vyrovnávací vedení dostatečně dimenzované.

Ochrana systému
Doporučuje se, aby byl okolo čerpadla Red Jacket sestaven ucelený systém, který zajistí bezpečnost,
spolehlivost, stabilitu a zachování výkonu. Bude-li celý tento systém vypočítán a sestaven podle
schválených specifikací, provoz zařízení nebude po mnoho let vyžadovat žádnou formu údržby.
Existují dvě charakteristiky čerpadla, které je možno kontrolovat, pokud dojde ke zhoršení výkonu:
1. Vzájemný poměr výstupního průtočného množství a tlaku čerpadla.
2. Jeho elektrická připojení a proud spotřebovávaný při zatížení.

Potenciální problémy
Tabulka 5. Potenciální problémy související s výkonem
Problém
Chod nasucho
Kavitace

Řešení
Zařízení k zjišťování nízkého tlaku, které se nachází v ovládací skříňce, dokáže zjistit
existenci obou těchto problémů spojených s výkonem.

Vyrovnávací potrubí
v rozvaděči je příliš
malé

Čerpadlo Red Jacket pro LPG je opatřeno vnitřním obtokovým kanálem. Určité
množství LPG prochází motorem a ochlazuje ho (princip vlastního udržování teploty)
a vytéká z čerpadla uvedeným vnitřním obtokovým kanálem. Teplo motoru je
předáváno kapalině, která je proto teplejší než kapalina v nádrži. Tato kapalina má
rovněž vyšší tlak par než kapalina v nádrži. Úkolem vyrovnávacího potrubí mezi
rozdělovacím potrubím a nádrží je udržování rovnováhy mezi oběma hladinami
kapaliny. Je-li toto vyrovnávací potrubí příliš malé nebo dokonce zavřené, bude se
rozdělovací potrubí vyprazdňovat skrze svůj vstup, což může způsobit chod nasucho
nebo dokonce vznik kavitací.

Nečistoty v nádrži

Malé částice prachu nebo oxidu železitého, které se v LPG běžně vyskytují,
nezpůsobují vznik škod v systému. Během provozu sice tyto částice mohou způsobit
zanesení odvzdušňovacích zátek na vstupní straně čerpacího agregátu, avšak při
vypnutí čerpadla se bude vracet malé množství kapaliny pod tlakem zpět do nádrže.
Toto množství kapaliny opět vyčistí zanesené zátky.
Je však samozřejmé, že je zapotřebí vyhýbat se jakékoli formě znečištění, která
zkracuje předpokládanou provozní životnost čerpadla. Doporučuje se nainstalovat
sítko (o hustotě 100 mikrometrů) na vstupní straně skladovací nádrže, aby bylo
zamezeno vnikání nečistot do nádrže během dodávek paliva.

Ponorná čerpadla Red Jacket pro LPG jsou provedena jako vícestupňová odstředivá čerpadla. Výhodou
vícestupňové technologie je maximální výkon při minimální spotřebě energie, konkrétně 2,25 kW (3 k)
u 21stupňového čerpadla Premier, 2,25 kW (3 k) u 17stupňového čerpadla Premier MidFlow a 3,75 kW (5 k)
u 24stupňového čerpadla Premier HiFlow. Během provozu se tlak zvyšuje přibližně o 50 kPa (7,25 psi)
v každém stupni až na maximální konstrukční tlak čerpadla, který činí 1 000 kPa (145 psi) u čerpadla Premier,
880 kPa (127 psi) u čerpadla Premier MidFlow, resp. 1 220 kPa (180 psi) u čerpadla Premier HiFlow.
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U žádného z typů ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG nesmí být nikdy umožněno, aby se minimální
rozdílový tlak snížil pod 400 kPa (58 psi). Tento minimální požadovaný rozdílový tlak je stanoven tak, aby
zaručoval, že během provozu bude všech 17, 21 či 24 stupňů ponořeno v kapalině, tedy v LPG. Dalším
základním pravidlem platným pro odstředivé čerpadlo je to, že musí být k dispozici dostatečné množství
kapaliny obklopující sací stranu čerpadla. Čerpadlo může vytvářet rozdílový tlak pouze tehdy, je-li první
stupeň čerpadla zcela ponořen v kapalině. Tato hodnota NPSH (takzvaná čistá kladná sací výška) činí
u všech ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG 127 mm (5,0 palce) nad vstupním otvorem čerpadla.
Kavitace vzniká tehdy, jestliže kapalina proudí rychlostí, která je dostatečně vysoká k tomu, aby snížila místní
tlak pod úroveň tlaku par, následkem čehož se tvoří malé bubliny naplněné plynem. Tyto bubliny naplněné
plynem jsou příčinou složitých dynamických jevů a erozivního působení na vedlejší povrchy.
Zvýší-li se teplota LPG, může se začít odpařovat. Odpařený zkapalněný ropný plyn se rozpíná v poměru
přibližně 265: 1. V důsledku odpařování kapaliny dochází k opotřebení a následnému poškození jednotlivých
stupňů čerpadla pro LPG.
Motor čerpadla musí být ochlazován. U čerpadel Red Jacket se toto chlazení uskutečňuje prostřednictvím
LPG. Při provozu agregátu protéká LPG podél motoru i okolo něho, čímž je motor ochlazován. Kromě toho
se LPG používá k mazání ložisek. První oběžné kolo čerpadla musí být ponořeno tak, aby LPG mohl chladit
motor. Je-li hladina produktu příliš nízká, motor se nebude moci samočinně chladit a ložiska nebudou
mazána. Za určitých okolností může dojít i k selhání motoru.
Je-li čerpadlo nainstalováno v rozdělovacím potrubí, může případně nastat další problém. Důležitou funkcí
vyrovnávacího potrubí je zajišťování rovnováhy mezi hladinami kapaliny v nádrži a v rozdělovacím potrubí.
Jak již bylo uvedeno výše, používá se LPG k chlazení motoru. Následkem toho se do LPG přenáší určitá
část tepla vyvíjeného motorem. Prostřednictvím vnitřního obtokového kanálu se bude přečerpávat přibližně
20 l/min (5,2 gal/min) kapaliny zpět do rozdělovacího potrubí. Pokud vyrovnávací potrubí z jakéhokoli
důvodu nefunguje správným způsobem, bude docházet k zahřívání kapaliny nacházející se v rozdělovacím
potrubí. V důsledku toho se bude zvyšovat tlak v rozdělovacím potrubí a působením vyšší úrovně tlaku
v rozdělovacím potrubí oproti tlaku v nádrži bude veškerá kapalina nuceně odtékat zpět do nádrže, čímž
se bude rozdělovací potrubí vyprazdňovat. Tento stav rovněž představuje chod čerpadla nasucho.

Ochranná jednotka proti nízkému tlaku / chodu nasucho (LPG Run Box)
Čerpadla Red Jacket LPG musí být nainstalována v souladu s minimálními požadavky, přičemž se
doporučuje zahrnout do nainstalovaného systému takzvanou ochrannou jednotku proti nízkému tlaku / chodu
nasucho (přednostně za základě tlakové technologie). Je-li nainstalováno podle specifikací, bude čerpadlo
schopno provozu po mnoho roků.
Selhání čerpadla bývá způsobeno především jednou z těchto dvou událostí: kavitace nebo chod nasucho.
Na tyto dva druhy selhání se nevztahuje záruka poskytnutá společností Veeder-Root. Jednotka LPG Run Box
je bezpečnostní zařízení, které je k dipozici pro ponorná čerpadla Red Jacket pro LPG a které je určeno
k zamezení vzniku kavitace v čerpadle a chodu čerpadla nasucho.
Jednotka LPG Run Box je systém pracující na základě rozdílového tlaku. Za stavu, kdy se již nelze vyhnout
vzniku kavitace, není čerpadlo schopno vytvářet rozdílový tlak. Obdobně nemůže čerpadlo vytvářet rozdílový
tlak za stavu, kdy běží nasucho. Jednotka LPG Run Box v zásadě trvale přijímá informace o tlaku v celém
systému a na základě těchto dat „rozhoduje“ o tom, zda se má čerpadlo zastavit nebo spustit. K odesílání
těchto informací do jednotky LPG Run Box je potřebný tlakový převodník. Tlakový převodník je tedy zařízení,
které je nezbytnou součástí systému.
Jelikož jednotka LPG Run Box řídí chod čerpadla, vysílá signál s příkazem ke spuštění čerpadla při sejmutí
hubice ze stojanu. Bezprostředně poté se provádí porovnání tlaku ve výtlačném potrubí s tlakem par (nebo
zbytkovým tlakem). Je-li rozdílový tlak vyšší než 100 kPa (14,7 psi), systém je v pořádku. Během provozu
čerpadla pokračuje jednotka LPG Run Box v provádění kontroly rozdílového tlaku. Rozdílový tlak musí být
vyšší než 400 kPa (58,9 psi). Pokud se tlak sníží pod tuto uvedenou nastavenou hodnotu, jednotka LPG Run
Box vypne čerpadlo. Čerpadlo je chráněno proti nízkému tlaku a nízké hladině kapaliny / chodu nasucho
(žádný rozdílový tlak). Systém se sice automaticky znovu spustí, pokud však rozdílový tlak nadále zůstává
mimo pracovní rozsah, čerpadlo se zastaví a aktivuje se zvuková poplašná signalizace.
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Před zahájením provádění postupu si přečtěte tento oddíl
1. Čerpadlo Red Jacket pro zkapalněný ropný plyn (LPG) je určeno k čerpání zkapalněného ropného plynu
v jeho kapalném skupenství. Tento plyn obsahuje butan, propan a jakoukoli směs butanu a propanu. Tlak
par vznikajících odpařováním kapaliny by neměl být vyšší než 1 380 kPa (200 psi) při 37,8 °C (100 °F).
Hustota kapaliny by měla být nižší než 0,6 kg/l (37,4 lb/ft3). Čerpání jiných kapalin než LPG způsobí
přetížení motoru a poškození čerpadla.
2. Čerpadlo by mělo být nainstalováno jednak podle místních zákonných předpisů určujících způsob
instalace ponorných čerpadel pro LPG a jednak tak, aby bylo umožněno snadné provádění údržby.
Čerpadlo se uzemňuje (ukostřuje) prostřednictvím stoupací trubky nebo izolační trubky. Konstrukce
držáku pro čerpací jednotku by měla zabraňovat přenášení jakýchkoli nepřijatelných zatížení na
skladovací nádobu. Taková zatížení by mohla být způsobena hmotností různých součástí a/nebo silami
vznikajícími v důsledku provozu čerpadla včetně jeho rozbíhání a zastavování, případně také vibracemi.
Montáž veškerých potrubí musí být provedena bezpečným způsobem, který minimalizuje vznik a přenos
vibrací.
3. Při použití rozdělovacího potrubí nebo čerpadlové šachty nesmí průtočná rychlost v žádném bodě sacího
potrubí vedoucího od nádrže překračovat 1,0 m/s (3,3 ft/s). Vyrovnávací potrubí musí být dostatečně
dimenzováno, aby bylo schopno vyrovnávat tlak mezi rozdělovacím potrubím a zásobní nádobou.
Dolní stranu vstupu čerpadla je nutno vyrovnat s horní stranou vstupního otvoru rozdělovacího potrubí.
4. Instalace ponorného čerpadla přímo do skladovací nádrže bez rozdělovacího potrubí je přípustná pouze
tehdy, je-li povolena místními předpisy. Při takovém způsobu instalace musí volná vzdálenost mezi
dnem nádrže a sacím otvorem čerpadla činit minimálně 125 mm (5 palců). Má-li potrubí velikost alespoň
DN 200 (8 palců), smí být použita jímka umístěná přímo pod čerpadlem.
5. Čerpadlo je chlazeno a mazáno čerpaným produktem. Požadovaný minimální rozdílový tlak, který činí
400 kPa (58 psi), je stanoven tak, aby zaručoval, že během provozu budou všechny stupně čerpadla
ponořeny v kapalině, tedy v LPG. Čerpadlo je konstruováno tak, aby mohlo pracovat nepřetržitě
i v přerušovaném provozním cyklu, přičemž v druhém případě nemá být překračován počet 30 cyklů
zapnutí/vypnutí za hodinu.
6. Nikdy čerpadlo nezapojujte tak, aby pracovalo při rozdílovém tlaku nižším než 400 kPa (58 psi).
7. Tyto ponorné motory obsahují vnitřní tepelná ochranná zařízení na vinutích, která se budou automaticky
vypínat při teplotě 110 °C a přecházet zpět do výchozího stavu při teplotě 52 °C.
8. Ponorná čerpadla Red Jacket pro LPG nejsou určena k čerpání produktů obsahujících abrazivní složky
nebo cizorodé částice, s výjimkou malých částic prachu nebo oxidu železitého, které se v LPG běžně
vyskytují. Nepoužívejte čerpadlo se vstupním filtrem bez předchozího písemného souhlasu získaného od
společnosti Veeder-Root. Doporučuje se instalace sítka o jemnosti 0,1 mm (100 mikrometrů) v přívodním
potrubí ústícím do skladovací nádrže.
9. Konstrukce ponorných čerpacích agregátů Red Jacket pro LPG je ve shodě s evropskými normami
CENELEC a CEN a s evropskou směrnicí 94/9/ES (ATEX) „Zařízení pro použití v prostředích
s nebezpečím výbuchu“.
(1180 II 2G Ex b c db IIA T4 Gb).
10. Aby byla zachována jeho maximální životnost, nemělo by se ponorné čerpadlo nechávat běžet nasucho.
11. Okolní teplota má být v rozmezí od −20 °C do +40 °C.
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Elektrické provozní údaje
Rozsah kolísání
napětí
Č. modelu

k

kW

Fáze

Min.

Max.

Hz

Provozní
proud

Proud při
zabrzděném rotoru

Odpor
vinutí
(Ohm)

IA/IN

P300V17-21

3,0

2,2

3

342

456

50

5,4

20

8,4–10,4

3,7

P300V17-17

3,0

2,2

3

342

456

50

5,4

20

8,4–10,4

3,7

P500V17-24

5,0

3,7

3

342

456

50

8,8

33

4,9–5,9

3,7

Označení
Na plášti motoru jsou trvale vyraženy název a adresa výrobce, model motoru, výrobní číslo a kód data výroby,
jmenovité elektrické hodnoty, číslo potvrzení o provedení typové zkoušky ES a příslušná varování.
VEEDER-ROOT
2709 ROUTE 764
DUNCANSVILLE, PA 16635 USA

1180II 2G Ex b c db IIA T4 Gb
DEMKO 13 ATEX 9990794X

RED JACKET SUBMERSIBLE LPG PUMP/MOTOR ASSEMBLY
MODEL XXXXXXX HP/KW X/XXX MAX AMPS XXX Ia/In XXX
VOLTS XXXXXXX HZ XX PHASE X CONTINUOUS DUTY
MAX AMBIENT 40°C DATE CODE XXXXX SERIAL NUMBER XXXXXX
DO NOT OPEN WHEN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT OR
WHEN CIRCUIT IS ALIVE. SEE INSTALLATION MANUAL D051-327 FOR
CONDUIT ENTRY REQUIRMENTS AND SAFE USE INSTRUCTIONS

Na plášti čerpadla jsou trvale vyraženy název a adresa výrobce, model čerpadla, výrobní číslo a kód data
výroby, jmenovitý výkon (kW), otáčky (ot/min), průtočné množství (l/min), číslo potvrzení o provedení typové
zkoušky ES a příslušná varování.
II 1G IIA c
1180
DEMKO 13 ATEX 1303849U

VEEDER-ROOT
2709 ROUTE 764
DUNCANSVILLE, PA 16635 USA

RED JACKET SUBMERSIBLE LPG PUMP ASSEMBLY
MODEL XXX-XX HP/KW X/XXX HZ XX RPM XXXX LPM XXX
MAX AMBIENT 40°C DATE CODE XXXXX SERIAL NUMBER XXXXXX
SEE INSTALLATION MANUAL 577014-063 FOR INSTALLATION
REQUIREMENTS AND SCHEDULE OF LIMITATIONS

Hmotnosti čerpadla a motoru
Objednací číslo

Model

Hmotnost v kg (lb)

410687-001

LPG-21

10 (21)

410687-002

LPG-24

10 (21)

410687-003

LPG-17

11 (24)

410686-001

P300V17

29 (64)

410686-002

P500V17

37 (82)

Poznámka: Uvedené hodnoty hmotnosti jsou přibližné a budou se lišit v důsledku existence výrobních
tolerancí.
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Instalace ponorného čerpacího agregátu Red Jacket pro LPG
Všeobecné pokyny
Tyto pokyny si musíte v celém jejich rozsahu přečíst, než začnete uvádět ponorné turbínové čerpadlo pro
LPG do provozu.
Ponorné čerpadlo pro LPG je určeno k čerpání směsi kapalných ropných plynů sestávající z butanu
a propanu a používané jako palivo pro motorová vozidla.
Tyto pokyny se týkají pouze instalace a provozu ponorného čerpadla, a nevztahují se tedy k čerpacímu
stojanu LPG, který dávkuje vydávané palivo a zaznamenává jeho skutečný prodej.
Instalace ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG by měla být prováděna pouze za přítomnosti oprávněného
technika.

Popis systému
Ponorné čerpadlo Red Jacket pro LPG se montuje do speciálně vyvinutého rozdělovacího potrubí, které
musí být nainstalováno do jednoho z průlezů skladovací nádrže (rozměry uvnitř rozdělovacího potrubí viz
níže a Obrázku 4). U dna rozdělovacího potrubí je nainstalován uzavírací ventil, který je možno ovládat
z venkovního prostoru nad skladovací nádrží a který umožňuje uzavírání rozdělovacího potrubí. Zavřením
tohoto ventilu lze čerpadlo oddělit od paliva nacházejícího se ve skladovací nádrži.
Uzavírací příruba rozdělovacího potrubí je opatřena přípojkou pro přívod dusíku. Vháněním dusíku do
rozdělovacího potrubí lze kapalný LPG vytlačit zpět do skladovací nádrže. Po zavření uzavíracího ventilu
je možno provádět bezpečnou demontáž nebo instalaci ponorného čerpadla pro LPG i tehdy, je-li nádrž
naplněná.
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Čerpací agregát pro LPG s motorovým pohonem

Premier 28
(710 mm)
Premier MidFlow 28
(710 mm)
Premier HiFlow 34
(865 mm)
VYROVNEJTE
SACÍ OTVOR
ČERPADLA
S HORNÍM
VSTUPEM
ROZDĚL.
POTRUBÍ

MINIMÁLNÍ
HLADINA
PRODUKTU

MINIMÁLNĚ
127 MM (5")

Premier 59,25
(1505 mm)
Premier MidFlow 59,25
(1505 mm)
Premier HiFlow 74,5
(1895 mm)

VSTUP
ROZDĚL.
POTRUBÍ

0,75 - 1,5 (20-40 MM)

Premier 31,25
(795 mm)

DNO
NÁDRŽE

Premier MidFlow 31,25
(795 mm)
Premier HiFlow 40,5
(1030 mm)

DNO NÁDRŽE
rj/051-327/fig2.eps

4,72 (120 mm)

Obrázek 4. Příklad instalační polohy čerpadel pro LPG uvnitř rozdělovacího potrubí

Čerpací agregát pro LPG s motorovým pohonem
Každé balení dodaného nového a náhradního motoru čerpacího agregátu pro LPG obsahuje součásti, jejichž
výčet je uveden v Tabulce 6:
Tabulka 6. Obsah balení při dodávce motoru
Položka

Množství

Motor čerpacího agregátu pro LPG

1

Výtlačné potrubí s 2palcovými závity NPT (1/2-14 NPTF)

1

Ploché těsnění výtlačného potrubí

1

Konektor ohebného přívodního kabelu, 14 AWG, 3 metry
(10 stop)

1

Šrouby s vnitřním šestihranem a pojistné podložky, 5/16-18 palce

po 4 kusech

Těsnicí o-kroužek, Viton, 53,6 x 2,6 mm (2,11 x 0,103")

1

Tato instalační příručka

1
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Čerpací agregát pro LPG s motorovým pohonem

Má-li být provedena instalace výtlačného potrubí (viz obrázek 5), je toto nutno připojit k potrubí pro čerpání
kapaliny ještě před instalací konektoru ohebného přívodního kabelu a motoru. Výtlačné potrubí by mělo
být utěsněno pomocí zaslepovací armatury a tlaková odolnost izolační trubky by měla být přezkoušena
přivedením dusíku o tlaku 2 000 kPa (290 psi). Netěsnosti jsou nepřípustné.
Při použití stávajícího výtlačného potrubí proveďte vizuální kontrolu konektoru ohebného přívodního kabelu
ve výtlačném potrubí a vyměňte jej, pokud je poškozený. Kromě toho zkontrolujte těsnicí povrch výtlačného
potrubí – v případě potřeby jej začistěte pomocí jemného smirkového papíru.
Konektor ohebného přívodního kabelu by měl být namazán okolo svého pláště gelovým mazivem na ropné
bázi, mazivem na bázi PTFE nebo vhodným alternativním mazivem. Sestavte konektor ohebného přívodního
kabelu ve výtlačném potrubí a přitom se ujistěte, že je pero v plášti vyrovnáno s drážkou ve vyrovnávacím
potrubí.
Dodaný těsnicí o-kroužek (53,6 x 2,6 mm [2,11 x 0,103"]) má být v případě potřeby nainstalován v žlábku na
horní straně čerpadla. Měl by být namazán gelovým mazivem na ropné bázi, mazivem na bázi PTFE nebo
vhodným alternativním mazivem
Zkontrolujte, zda konec spojky motoru vyčnívá v délce minimálně 43 mm (1,7 palce) z montážní čelní plochy.
Čerpadlo je třeba opatrně umístit do polohy, ve které bude přiléhat k dolní straně motoru, čemuž musí
předcházet vyrovnání hřídele čerpadla a spojky motoru do společné osy. Poté se čerpadlo připevní k motoru
za použití závrtných šroubů a pojistných podložek dodaných s čerpadlem. Jednotlivé šrouby je třeba utáhnout
momentem 37,8–41,9 Nm (28–31 ft-lb) za použití momentového klíče.
Dodaný těsnicí o-kroužek (25,4 x 1,8 mm [1,0 x 0,070"]), který je namontován v drážce na horní straně
motoru, by měl být namazán gelovým mazivem na ropné bázi, mazivem na bázi PTFE nebo vhodným
alternativním mazivem.
Po namontování plochého těsnění do horní strany motoru je motor třeba pečlivě umístit tak, aby přilehl
k výtlačnému potrubí, a zajistit pomocí dodaných šroubů s vnitřním šestihranem a příslušných pojistných
podložek. Jednotlivé šrouby je třeba utáhnout do kříže momentem 13,5–20,3 Nm (10–15 ft-lb) za použití
momentového klíče.
Proveďte zkoušku izolačního odporu každého vodiče motoru přivedeného do kovové propojovací skříňky.
Je-li kterákoli odečtená hodnota izolačního motoru nižší než 2 MΩ, proveďte potřebnou opravu.
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Čerpací agregát pro LPG s motorovým pohonem

Izolační trubka podle seznamu 80, s 1/2palcovým
závitem 14 NPTF dodaná zákazníkem
Záběr v délce 5–7 závitů (závity podle
ANSI B1.20.3, kalibrace podle ANSI B1.20.5),
utáhnout momentem 34 Nm (25 ft-lb). Potřeba
nanést prostředek k utěsňování závitů

Šroub s vnitřním šestihranem
5/16-18 (4), utáhnout
momentem 16,9 Nm
(12,5 in-lb)
POJISTNÁ PODLOŽKA 5/16 (4)
PLOCHÉ TĚSNĚNÍ

Vodiče odolné proti LPG, průřez
14 AWG, délka 3,0 m (10 stop)

Stoupací trubka s 2palcovým
závitem NPT dodaná
zákazníkem, utáhnout
momentem 165 Nm
(120 ft-lb), potřeba nanést
prostředek k utěsňování závitů

Těsnicí o-kroužek
25,4 x 1,8 mm (1,0 x 0,070")
Před červencem 2003: o-kroužek
13,9 x 2,62 mm (0,55 x 0,103").
Od července 2003: o-kroužek
14,0 x 1,78 mm (0,55 x 0,070")

Stavěcí šroub 1/4-20 (2),
utáhnout momentem
3,7 Nm (33 in-lb)

rj/051-327/fig 3.eps

Obrázek 5. Výtlačné potrubí
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Montáž čerpacího agregátu s motorovým pohonem do rozdělovacího potrubí nebo skladovací nádrže

Montáž čerpacího agregátu s motorovým pohonem do rozdělovacího
potrubí nebo skladovací nádrže
Čerpací agregát s motorovým pohonem je třeba opatrně zvednout za použití vhodných prostředků, které
poskytnou možnost kontroly a dostatečnou stabilitu i při následném spouštění agregátu skrze otvor.

Elektrické připojení
Dráha průchodu elektrického proudu musí zahrnovat těsnicí zařízení zabraňující průchodu par, jako například
sdruženou těsnicí rozbočovací armaturu nebo kabelovou průchodku v provedení EEx mezi čerpadlem
a propojovací skříňkou, přičemž toto těsnění musí odpovídat požadavkům místních předpisů.
OFF

1. Před zahájením provádění servisních činností na čerpadle odpojte elektrické napájení
a uzamkněte a označte příslušný vypínač.
2. Připojte třífázový napájecí kabel vedoucí od hlavního panelu ke svorkám L1, L2 a L3 magnetického
spouštěče.
3. Před uvedením čerpadla do chodu musí nádrž i čerpadlo obsahovat LPG a musí být odvzdušněny
za použití doporučených postupů obsažených v této příručce a uvedených v příslušných místních
předpisech.

Zjištění správného směru otáčení motoru
V případech, kdy v praxi nelze předem určit sled fází napájecího proudu, je správný směr otáčení čerpadla
možno zjistit podle jeho výkonu. Otáčí-li se čerpadlo v nesprávném směru, budou jeho tlaková výška
a kapacita výrazně menší než příslušné jmenovité hodnoty.
Za použití barevného kódování připojte vodič vyvedený ze svorky T1 v magnetickém spouštěči k vodiči
čerpadla v propojovací skříňce přiřazené příslušnému ponornému čerpadlu. Připojte další vodič, tedy vodič
od svorky T2 spouštěče, k dalšímu vodiči čerpadla, a třetí vodič, tedy vodič od svorky T3, k poslednímu vodiči
čerpadla.
Je-li v nádrži a v čerpadlové šachtě dostatečné množství LPG, spusťte čerpadlo a při zavřeném kulovém
ventilu odečtěte hodnotu čerpacího tlaku na tlakoměru.
Poté zaměňte napájecí vodiče připojené k magnetickému spouštěči. Zopakujte tlakovou zkoušku, která
je popsána výše. Jsou-li výsledné hodnoty vyšší než při první zkoušce, je směr otáčení použitý při druhé
zkoušce správný. Je-li při druhé zkoušce dosaženo nižších výsledných hodnot než při první zkoušce, nastavte
správný směr otáčení obnovením původního připojení napájecích vodičů ke svorkám (jako při zkoušce 1).
V případě, že jsou vodiče pro přívod napájecího proudu správně označeny jako fázové vodiče L1, L2 a L3
v souladu s uznávanými normami určujícími sled fází, je u těchto agregátů možno určovat správný směr
otáčení předem. Napájecí vodiče čerpadla jsou barevně kódovány jako oranžový, černý a červený vodič
a pokud jsou prostřednictvím magnetického spouštěče připojeny k fázovým svorkám L1, L2 a L3, bude se
motor otáčet ve správném směru. Doporučuje se však vždy provádět výkonové zkoušky bez ohledu na to,
zda přívod proudu byl nebo nebyl řádně „rozfázován“.

Nesouměrnost třífázového proudu
Nesouměrnost třífázového proudu je faktor, který může mít za následek předčasné selhání motoru.
Způsobuje snížení rozběhového momentu, nadměrné a nerovnoměrné zahřívání a nadměrné vibrace
motoru. Proto je důležité, aby elektrická zátěž představovaní ponorným motorem byla zapojena souměrně.
Po ověření správného směru otáčení motoru je třeba stanovit výpočtem míru proudové nesouměrnosti
mezi třemi větvemi zdroje napájení.
Aby se zabránilo změně směru otáčení motoru při provádění těchto odečtů, měly by se vodiče vedoucí
k čerpadlu přemísťovat vůči svorkám spouštěče vždy ve stejném směru.
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Procentuální míra nesouměrnosti = maximální rozdíl mezi fázovým proudem a průměrným proudem vydělený
průměrným proudem a vynásobený hodnotou 100
Z příkladu znázorněného na Obrázku 6 je patrné, že třetí připojení má nejnižší procentuální míru
nesouměrnosti, a proto by se mělo použít k dosažení maximální účinnosti a spolehlivosti motoru.
První
připojení
L1 L2

L3

Druhé
připojení
L1 L2

T2
T1

L3

Třetí
připojení
L1 L2

T1
T3

T3

L3

T3
T2

T2

T1

T1 = 5,1 Amps

T3 = 5,0 Amps

T2 = 5,0 Amps

T2 = 4,6 Amps

T1 = 4,8 Amps

T3 = 4,9 Amps

T3 = 5,3 Amps

T2 = 5,2 Amps

T1 = 5,1 Amps

Průměr = 5,0

Průměr = 5,0

Průměr = 5,0

Max. dif. = 0,4

Max. dif. = 0,2

Max. dif. = 0,1

0,4

0,2

0,1

5,0 = 8 %

5,0 = 4 %

5,0 = 2 %

rj/051-327/Fig 4.eps

Obrázek 6. Příklad výpočtu procentuální hodnoty nesouměrnosti

Typická schémata systémů s ponorným čerpacím agregátem pro LPG
Všeobecné pokyny
S manipulací se „zkapalněným ropným plynem“ (LPG neboli autoplynem) je vždy spojeno určité nebezpečí.
Nebezpečí výskytu nejvážnějšího ohrožení, jímž je „BLEVE“ (výbuch expandujících par vroucí kapaliny) ve
skladovací nádrži, je prakticky vyloučen podzemní instalací skladovací nádrže nebo jejím zakrytím hromadou
písku.
Navzdory technickým bezpečnostním opatřením specifikovaným v této příručce nelze vyloučit možnost vzniku
dalších nebezpečí. Aby se tato nebezpečí snížila, musí si každá osoba, která se jakkoli podílí na činnostech
souvisejících s obsluhou, instalací, údržbou nebo opravami, přečíst veškeré bezpečnostní pokyny. Každá
taková osoba se pak těmito pokyny musí bezvýhradně řídit.
Dále je nutno dodržovat všechny příslušné národní i místní bezpečnostní předpisy.
Kdykoli a kdekoli jsou pro zařízení určená k manipulaci s LPG vydány dodatečné bezpečnostní předpisy,
je i tyto třeba dodržovat.
I když byla přípravě této příručky věnována velká pozornost, společnost Veeder-Root nelze činit odpovědnou
za jakékoli nedorozumění, chyby a/nebo ztráty či škody vzniklé následkem používání nebo v souvislosti
s používáním této příručky.
Je nutno dodržovat příslušné konstrukční normy a místní předpisy.
Nádrže ke skladování LPG a příslušná rozdělovací potrubí jsou klasifikovány jako nevytápěné tlakové
nádoby, které podléhají prohlídkám a přejímacím kontrolám prováděným revizními techniky. Konstrukce,
výroba a zkoušení rozdělovacích potrubí pro LPG mají odpovídat alespoň minimálním požadavkům
stanoveným pro kategorii 1 v části VIII Předpisů pro kotle a tlakové nádoby vydaných organizací ASME
nebo minimálním požadavkům stanoveným normou BS 5500, v obou případech doplněným požadavky
příslušných místních předpisů.
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Konstrukční a zkušební tlaky
Konstrukční tlak má být roven maximálnímu tlaku par propanu komerční jakosti při okolní teplotě 50 °C
(323 °K), což je tlak, který činí přibližně 1 780 kPa (258 psi).
Hydrostatický zkušební tlak má být 1,4násobkem konstrukčního tlaku = 2 500 kPa (363 psi).

Materiál
Nádrže LPG mají být vyrobeny z uhlíkové oceli nebo ze slitinové oceli, např. z oceli ASTM A-285C,
A-515Gr.55 nebo 60, DIN 17155H nebo z obdobného materiálu.

Příruby
Všechny hubice mají být opatřeny přivařovacími hrdlovými přírubami, s jmenovitým tlakem PN 40 v souladu
s normami DIN 2635, BS-4504 nebo rovnocennými předpisy. Materiál přírub: uhlíková ocel c22 podle norem
DIN 17200, ASTM A-105 nebo rovnocenných předpisů.

Typový štítek
Každé rozdělovací potrubí má být opatřeno typovým štítkem z nerezavějící oceli, který obsahuje údaje podle
Tabulky 7.
Tabulka 7. Požadované údaje na typovém štítku rozdělovacího potrubí
*a-

Registrační číslo

*b-

Název výrobku

*c-

Maximální provozní tlak

*d-

Maximální zkušební tlak

*e-

Minimální a maximální přípustná provozní teplota v °C

*f-

Datum poslední přejímací zkoušky

*g-

Typ a model čerpadla

*h-

Název a adresa výrobce, rok výroby a výrobní číslo

Součásti systému
Seznam doplňujícího příslušenství, které bývá obsaženo v typických schématech čerpací stanice LPG
(podzemní a nadzemní skladovací nádrž s ponorným čerpadlem).
Tabulka 8. Příklad součástí systému
Položka

Velikost
(v palcích)

Popis

1

Odfukovací ventil

2

Rohový ventil

3

Přetokový ventil pro 90 % zaplnění

4

Zpětný ventil

2

7

Kulový ventil

2

8

Kulový ventil

1 a 1/4

1/2
2
1/2
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Tabulka 8. Příklad součástí systému
Položka

Velikost
(v palcích)

Popis

Poznámky

9

Kulový ventil

3/4

10

Kulový ventil

1/2

11

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku

2

12

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku

1 a 1/4

13

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku

3/4

14

Dálkově ovládaný ventil

2

15

Dálkově ovládaný ventil

3/4

16

Odlehčovací ventil

1/4

17

Pojistný ventil

-

18

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku – vyžaduje-li
jej konstrukce

-

Volitelná položka

19

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku – vyrovnávací
potrubí

3/4

Volitelná položka

20

Izolační spoj

2

21

Izolační spoj

1 a 1/4

22

Izolační spoj

3/4

23

Plnicí hadice

3/4

24

Plnicí hubice

3/4

25

Přerušovací spojka

3/4

26

Hadicová přípojka s uzavíracím krytem

3 a 1/4

27
28

Ukazatel hladiny

-

29

Tlakoměr

1/2

30

Tlakový regulační ventil

1/4

31

Kulový ventil

2

32

Spojovací tyč

-

33

Ponorné čerpadlo Red Jacket

34

Odvzdušnění čerpadlové šachty + vyrovnávacího
potrubí

125 mm
(5 palců)

25
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Obrázek 7. Typické schéma uspořádání podzemní nádrže pro skladování LPG se svisle nainstalovaným ponorným čerpacím
agregátem s motorovým pohonem

Tabulka 9. Minimální konstrukční požadavky týkající se svislého rozdělovacího potrubí
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vstup), minimálně 462 l/min (122 gal/min) kapaliny
Kulový ventil 2"
Premier
Označení: LPG300V17-21

Čerpadlová šachta nebo otvor: Minimálně 5" (125 mm)
Výstup: 1,5–2 palce
Vyrovnávací potrubí: délka: co nejkratší, průměr: minimálně 8 mm (0,31")
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vyžaduje-li konstrukce jeho použití ve vyrovnávacím
potrubí): minimálně 78 l/min (20 gal/min)
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vstup), minimálně 462 l/min (122 gal/min) kapaliny
Kulový ventil 2"

Premier MidFlow
Označení: LPG300V17-17

Čerpadlová šachta nebo otvor: Minimálně 5" (125 mm)
Výstup: 1,5–2 palce
Vyrovnávací potrubí: délka: co nejkratší, průměr: minimálně 8 mm (0,31")
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vyžaduje-li konstrukce jeho použití ve vyrovnávacím
potrubí): minimálně 78 l/min (20 gal/min)
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vstup), minimálně 462 l/min (122 gal/min) kapaliny
Kulový ventil 3" nebo 2" podle konstrukčních omezení

Premier HiFlow
Označení: LPG500V17-24

Čerpadlová šachta nebo otvor: Minimálně 5" (125 mm)
Výstup: 1,5–2 palce
Vyrovnávací potrubí: délka: co nejkratší, průměr: minimálně 8 mm (0,31")
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vyžaduje-li konstrukce jeho použití ve vyrovnávacím
potrubí): minimálně 78 l/min (20 gal/min)
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Obrázek 8. Typické schéma uspořádání nadzemní nádrže pro skladování LPG s vodorovně nainstalovaným ponorným
čerpacím agregátem s motorovým pohonem

Tabulka 10. Minimální konstrukční požadavky týkající se vodorovného rozdělovacího potrubí
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vstup), minimálně 462 l/min (122 gal/min) kapaliny
Kulový ventil 2"
Rozdělovací potrubí: Minimálně 6,9" (175 mm)
Premier

Výstup: 1,5–2 palce
Potrubí pro návrat výparů 3/4"

Označení: LPG300V17-21

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (v potrubí pro návrat výparů): minimálně 78 l/min (20 gal/min)
Čerpací agregát musí být uložen na třech opěrných ramenech: a. vstup, b. výtlačné potrubí
a c. v místě příruby čerpadla (tj. trubkový izolátor /DSI PA/PE 4-38)
Rozdělovací potrubí: musí být nainstalováno se sklonem 4–5° směrem nahoru, aby bylo zamezeno
uzavírání výparů v rozdělovacím potrubí
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vstup), minimálně 462 l/min (122 gal/min) kapaliny
Kulový ventil 2"
Rozdělovací potrubí: Minimálně 6,9" (175 mm)

Premier MidFlow

Výstup: 1,5–2 palce
Potrubí pro návrat výparů 3/4"

Označení: LPG300V17-17

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (v potrubí pro návrat výparů): minimálně 78 l/min (20 gal/min)
Čerpací agregát musí být uložen na třech opěrných ramenech: a. vstup, b. výtlačné potrubí
a c. v místě příruby čerpadla (tj. trubkový izolátor /DSI PA/PE 4-38)
Rozdělovací potrubí: musí být nainstalováno se sklonem 4–5° směrem nahoru, aby bylo zamezeno
uzavírání výparů v rozdělovacím potrubí
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Tabulka 10. Minimální konstrukční požadavky týkající se vodorovného rozdělovacího potrubí
Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (vstup), minimálně 462 l/min (122 gal/min) kapaliny
Kulový ventil 3" nebo 2" podle konstrukčních omezení
Rozdělovací potrubí: Minimálně 6,9" (175 mm)
Výstup: 1,5–2 palce

Premier HiFlow

Potrubí pro návrat výparů 3/4"
Označení: LPG500V17-24

Ventil zabraňující nadměrnému průtoku (v potrubí pro návrat výparů): minimálně 78 l/min (20 gal/min)
Čerpací agregát musí být uložen na třech opěrných ramenech: a. vstup, b. výtlačné potrubí
a c. v místě příruby čerpadla (tj. trubkový izolátor /DSI PA/PE 4-38)
Rozdělovací potrubí: musí být nainstalováno se sklonem 4–5° směrem nahoru, aby bylo zamezeno
uzavírání výparů v rozdělovacím potrubí
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Obrázek 9. Typické schéma přímé instalace svislého ponorného čerpacího agregátu s motorovým pohonem
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Plnění plynem

Plnění plynem
Požadavky týkající se plnění plynem
• Tento postup musí provádět alespoň dva náležitě vyškolení technici, z nichž jeden je zodpovědný za
dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečných postupů.
• Plnění plynem i odplyňování systému je nutno provádět s ohledem na velikost nebezpečné zóny okolo
nádrže se zkapalněným plynem a plnicího místa.
• Před uvedením systému do provozu je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny jeho součásti správně
nainstalovány.
• Během instalace není dovoleno, aby se v oblasti o poloměru 15 metrů (49 stop) od zařízení zacházelo
s otevřeným ohněm, hořlavými materiály, zahřátými předměty s povrchovou teplotou překračující 300 °C
(572 °F) nebo jinými zdroji vznícení.
• Instalace by se neměla provádět v mlžném či bezvětrném počasí, jelikož za takových podmínek se plyny
nemusí dostatečně rychle odpařovat.
• Pracovní oblast by měla být oplocena a mít vypnutý přívod elektrické energie.
OFF

• V místě provádění instalace by měly být k dispozici dva (2) práškové hasicí přístroje o obsahu alespoň 6 kg
(13,2 lb), které jsou připraveny k okamžitému použití.

Postup při plnění plynem
1. Ověřte, zda byly splněny výše uvedené požadavky týkající se plnění plynem. Ujistěte se, že všechny
armatury jsou utěsněné, aby bylo zabráněno únikům.
2. Naplňujte nádrž a rozdělovací potrubí dusíkem, dokud jeho tlak nedosáhne 100 kPa (14,7 psi). Uvolňujte
tlak, dokud se nesníží na 15 kPa (2,1 psi).
3. Zopakujte plnění dusíkem, dokud tlak opět nedosáhne 100 kPa (14,7 psi). Znovu uvolňujte tlak, dokud se
nesníží na 15 kPa (2,1 psi).
4. Naplňujte nádrž a rozdělovací potrubí produktem LPG, dokud jeho tlak nedosáhne 100 kPa (14,7 psi).
Uvolňujte tlak LPG, dokud se nesníží na 15 kPa (2,1 psi). Poznámka: Zvyšování tlaku v nádrži pro LPG
se smí provádět pouze prostřednictvím plynové trysky cisternového vozidla.
5. Naplňujte nádrž a rozdělovací potrubí produktem LPG, dokud jeho tlak nedosáhne 100 kPa (14,7 psi).
Uvolňujte tlak LPG, dokud se nesníží na 15 kPa (2,1 psi).
6. Naplňujte nádrž a rozdělovací potrubí produktem LPG, dokud jeho tlak nedosáhne 100 kPa (14,7 psi).
Uvolňujte tlak LPG, dokud se nesníží na 15 kPa (2,1 psi).
7. Naplňujte nádrž a rozdělovací potrubí produktem LPG, dokud jeho tlak nedosáhne 100 kPa (14,7 psi).
Uvolňujte tlak LPG, dokud se nesníží na 15 kPa (2,1 psi).
8. Po provedení kroku 7. je ve směsi plynů obsaženo maximálně 1,7 % vzduchu, což je množství, ve
kterém je možno změřit koncentraci kyslíku. Nádrž i rozdělovací potrubí jsou nyní připraveny k použití
a mohou být naplněny do maximální úrovně 80 %.
9. Zkontrolujte všechny armatury rozdělovacího potrubí tím, že na ně nanesete mýdlovou vodu.
10. Potrubí systému a čerpacího stojanu je nyní třeba přezkoušet a propláchnout dusíkem.
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Odplynění rozdělovacího potrubí a výměna čerpacího agregátu Red
Jacket pro LPG
Před zahájením
• Tyto pokyny je nutno dodržovat při provádění výměny ponorného čerpadla pro LPG.
• Tyto pokyny se týkají pouze odplynění rozdělovacího potrubí a výměny ponorného čerpadla, a nevztahují
se tedy k čerpacímu stojanu, který dávkuje vydávaný produkt a zaznamenává jeho skutečný prodej.
• Odplynění rozdělovacího potrubí a výměny ponorných čerpadel Red Jacket pro LPG by měly být
prováděny pouze za přítomnosti oprávněného technika.

Postup při odplynění
Odplynění je postup, při kterém se snižuje koncentrace plynu v rozdělovacím potrubí a/nebo v souvisejícím
potrubním systému na bezpečnou úroveň, která není vyšší než 10 % dolní meze výbušnosti (LEL), a na této
úrovni se následně udržuje.
1. Odpojte zdroj napájení ponorného čerpadla na spínacím panelu v čerpací stanici. (Příslušný spínač
zabezpečte proti opětovnému zapnutí).
2. Zavřete kulový ventil v kapalinovém potrubí.
3. Připojte tlakovou láhev s dusíkem k odvzdušňovací přípojce rozdělovacího potrubí.
4. Zavřete kulový ventil ve vyrovnávacím potrubí.
5. Otevřete odvzdušňovací přípojku a vpouštějte dusík do rozdělovacího potrubí (max. tlak 1 000 kPa
[145 psi]), dokud neuslyšíte vyvěrání dusíku ze vstupní strany rozdělovacího potrubí.
6. Zavřete vstupní kulový ventil a odvzdušňovací přípojku, zabezpečte vstupní kulový ventil proti
opětovnému otevření.
7. Odpojte tlakovou láhev s dusíkem.
8. Uvolněte tlak v rozdělovacím potrubí otevřením odvzdušňovací přípojky.
9. Odpojte napájecí kabel od propojovací skříňky (označte vodiče).
10. Odpojte kapalinové potrubí.
11. Odpojte kryt rozdělovacího potrubí.
12. Za použití vhodných prostředků, které zajišťují kontrolu a stabilitu, zvedněte čerpadlo.

Výměna čerpadla a opětovné uvedení systému do provozu
1. Odpojte sestavu čerpadla a motoru od výtlačného potrubí vyšroubováním čtyř šroubů s vnitřním
šestihranem.
2. Zkontrolujte dosedací plochy připojovacích přírub se zaměřením na drsnost způsobenou korozí nebo
malými částmi starého těsnění. V případě potřeby vyhlaďte povrch pomocí velmi jemného smirkového
papíru.
3. Zkontrolujte dosedací plochy výtlačného potrubí se zaměřením na drsnost způsobenou korozí nebo
malými částmi starého těsnění. V případě potřeby vyhlaďte povrch pomocí velmi jemného smirkového
papíru.
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Odplynění rozdělovacího potrubí a výměna čerpacího agregátu Red Jacket pro LPG

4. Přimontujte čerpadlo k motoru a poté motor k výtlačnému potrubí podle pokynů uvedených v části
nazvané „ Instalace ponorného čerpacího agregátu Red Jacket pro LPG na straně 18“.
5. Odpojte tlakoměr od kapalinového potrubí.
6. Za použití vhodných prostředků, které zajišťují kontrolu a stabilitu, nainstalujte nové čerpadlo pro LPG
do rozdělovacího potrubí.
7. Ujistěte se, že přírubová plochá těsnění jsou na svých místech.
8. Utáhněte všechny šrouby.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že všechny armatury jsou utěsněné, aby bylo zabráněno případným únikům.

Naplnění rozdělovacího potrubí a čerpacího agregátu kapalinou
Vyhněte se jakémukoli nebezpečí požáru.
1. Otevřete odvzdušňovací přípojku.
2. Otevřete kulový ventil tlakoměru v kapalinovém potrubí.
3. Otevřete kulový ventil rozdělovacího potrubí do polohy odpovídající 10 % plného průtoku.
4. Po odvedení výparů LPG zavřete odvzdušňovací přípojku.
5. Otevřete vyrovnávací potrubí.
6. Otevřete kulový ventil do polohy odpovídající 40 % plného průtoku.
7. Po odvedení výparů LPG zavřete kulový ventil tlakoměru v kapalinovém potrubí.
8. Otevřete kulový ventil rozdělovacího potrubí a zabezpečte jej proti opětovnému zavření.
9. Připojte tlakoměr.
10. Připojte napájecí kabel k propojovací skříňce a zapněte zdroj elektrického napájení.
11. Otevřete kulový ventil v kapalinovém potrubí.
12. Systém je připraven ke spuštění. Pokud čerpadlo vydává během rozběhu nadměrný hluk, znamená to,
že se v něm stále nachází stlačený vzduch. Je-li tomu tak, zastavte čerpadlo a odstraňte z něho vzduch
otevřením kulového ventilu tlakoměru v kapalinovém potrubí. Poté se vraťte ke kroku 7.
UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním systému se ujistěte se, že všechny armatury jsou utěsněné, aby bylo
zabráněno případným únikům. Nikdy nenechávejte čerpadlo pro LPG běžet nasucho a neprovozujte ho
se stlačeným vzduchem v čerpadle, jinak hrozí poškození čerpadla.
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Údržba ponorného čerpacího agregátu Red Jacket pro LPG
U ponorných čerpacích agregátů Red Jacket pro LPG není požadována počáteční doba záběhu ložisek.
Rovněž nejsou stanoveny předepsané intervaly údržby a servisních prohlídek čerpacího agregátu.
Všechny součásti čerpacího agregátu mají mnohaletou konstrukční životnost.

Roční prohlídky
Kontrolujte kapacitu, tlak a výkon čerpadla. Pokud výkon čerpadla nesplňuje vaše provozní požadavky, je
třeba čerpací agregát s motorovým pohonem vymontovat ze skladovací nádoby a prohlédnout. Ponorná
čerpadla Red Jacket pro LPG v provedení Premier, Premier Mid-Flow nebo Premier Hi-Flow nejsou
opravitelná. Čerpadlo i motor všech tří uvedených typů agregátů je nutno vyměňovat jako kompletní
sadu, nikoli jednotlivě, ledaže by byl získán předchozí souhlas udělený společností Veeder-Root.
Tabulka 11. Seznam servisních dílů
Položka č.

Objednací číslo

Množství

Popis

1

410211-001

1

Ploché těsnění

2

144-220-5

1

Sada spojovacích součástí výtlačného potrubí – obsahuje (4) šrouby
s vnitřním šestihranem a (4) pojistné podložky

3

072-725-1

1

Těsnicí o-kroužek, pro motor (25,4 x 1,8 mm [1,0 x 0,070"])

4

144-210-1

1

Sada spojovacích součástí čerpadla – obsahuje (4) šrouby
s šestihrannou hlavou a (4) pojistné podložky

5

410156-001

1

Konektor ohebného přívodního kabelu, 14 AWG, 6 metrů (20 stop)

6

410109-001

1

Sada těsnicích o-kroužků výtlačného potrubí

5
2

6
3

2

1

4

Obrázek 10. Servisní díly
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Průvodce řešením potíží

Průvodce řešením potíží
V následující tabulce jsou uvedeny doporučené způsoby řešení potíží souvisejících s čerpadlem.
Příznak
Nelze plnit palivo do nádrže
vozidla

Rozdílový tlak je nízký

Co je třeba
zkontrolovat

Příčina potíží

Jak zajistit nápravu

Ventil pro automatické
omezování průtoku (AFL)
v nádrži vozidla není otevřený

Ukazatel stavu naplnění
nádrže

Není-li nádrž plná, znamená to,
že ventil AFL je vadný

Zablokované výtlačné potrubí
připojené k vozidlu

Porovnejte průtočné
množství v dalších
potrubích

Odstraňte zablokování

Zablokovaný filtr v čerpacím
stojanu nebo hubici

Porovnejte průtočné
množství v dalších
potrubích

Vyčistěte filtry

Rozdílový tlak je nízký

Viz PŘÍZNAK

Nebyla povolena aktivace
čerpacího stojanu

Napájení čerpacího stojanu

Obnovte napájení čerpacího stojanu

Připojení hubice k vozidlu

Opravte připojení

Vysoký tlak v nádrži vozidla

Teplota nádrže vozidla

Ochlaďte nádrž nebo snižte počet
otevřených hubic

Nedostatečné množství
produktu v zásobní nádrži

Hladina kapaliny v zásobní
nádrži

Naplňte zásobní nádrž

Čerpadlo neběží

Viz PŘÍZNAK

Nádrž vozidla je plná

Ukazatel stavu naplnění
nádrže

Nenastal žádný problém

Výtlačné potrubí nebo samotné
čerpadlo je uvolněné, což
způsobuje úniky tlaku

Sestava čerpadla a motoru

Vytáhněte sestavu čerpadla
a motoru a zkontrolujte stav
těsnicích o-kroužků a plochého
těsnění. Po opětovném sestavení
řádně utáhněte šrouby.

Vnější obtokové potrubí je
nesprávně nastavené nebo
vadné

Obtok

Obnovte požadované nastavení
obtoku

Motor běží v nesprávném
směru

Zaměňte dva napájecí
vodiče motoru ve stykači

Při správném připojení je vždy
dosahováno nejvyššího tlaku

Do motoru je přiváděna pouze
jedna fáze

Proud nebo napětí
přiváděné do motoru

Jsou-li v jedné větvi obvodu
naměřeny nulové hodnoty, znamená
to, že je vadný stykač nebo zdroj
napájení

Nejsou využívány všechny
stupně čerpadla

Došlo k ucpání filtrů?

Vyčistěte filtry a proveďte údržbu
čerpadla

Omezení průtoku do
čerpadlové šachty

Kulový ventil a ventil
zabraňující nadměrnému
průtoku

Otevřete kulový ventil

Omezený průtok vyrovnávacím
potrubím

Kulový ventil ve
vyrovnávacím potrubí

Otevřete kulový ventil nebo zvětšete
velikost

Příliš mnoho otevřených hubic
připadajících na jedno čerpadlo

Instalace s jedním
čerpadlem

Omezte počet hubic připadajících na
jedno čerpadlo

Instalace se dvěma
čerpadly

Jsou obě čerpadla v chodu?

Všechny ventily v potrubí

Otevřete ventily nebo odstraňte
překážku

Omezený průtok potrubím pro
vyrovnávání tlaku par mezi
zásobní nádrží a čerpadlovou
šachtou
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Příznak
Nízké průtočné množství

Čerpadlo neběží

Čerpadlo je hlučné

Průvodce řešením potíží

Co je třeba
zkontrolovat

Příčina potíží

Jak zajistit nápravu

Zablokované výtlačné potrubí
připojené k vozidlu

Porovnejte průtočné
množství v dalších
potrubích

Odstraňte zablokování

Zablokovaný filtr v čerpacím
stojanu nebo hubici

Filtry

Vyčistěte nádrž nebo proveďte
údržbu čerpadla

Rozdílový tlak je nízký

Viz PŘÍZNAK

Výtlačný ventil není úplně
otevřený

Rozdílový tlak

Je-li tlak správný, proveďte výměnu
ventilu

Ventil zabraňující nadměrnému
průtoku v potrubí je zavřený

Vraťte hubici do čerpacího
stojanu a počkejte na
obnovení výchozího
nastavení ventilu

V případě potřeby proveďte údržbu
hubice

Vysoký tlak v nádrži vozidla

Teplota nádrže vozidla

Ochlaďte nádrž nebo snižte počet
otevřených hubic

Cívka stykače není zapojena

Zapojení vypínače pro
nouzové zastavování,
vypínače čerpacího stojanu
a stykače

Zapněte všechny vypínače, vyměňte
stykač nebo cívku, jsou-li vadné

Stykač je vadný

Je při zapojené cívce
přiváděno napětí do
čerpadla?

Vyměňte stykač

Přerušené napájení

Napětí přiváděné do
ovládací skříně

Zkontrolujte jističe

Nejsou využívány všechny
stupně čerpadla

Došlo k ucpání filtrů?

Vyčistěte filtry a proveďte údržbu
čerpadla

Do motoru je přiváděna pouze
jedna fáze

Proud nebo napětí
přiváděné do motoru

Jsou-li v jedné větvi obvodu
naměřeny nulové hodnoty, znamená
to, že je vadný stykač nebo zdroj
napájení

Závada související s ložisky
motoru

Hodnoty tlaku
a elektrického proudu

Vyměňte motor
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For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

