
TERMÉK ÖSSZEFOGLALÓ
2020 | 1

www.tapflo.hu



2

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk és 
kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség 
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy 1980 óta rengeteg szenvedélyt és tudást 
adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek széles 
skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói a 
világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást és 
folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 40 évvel ezelőtt alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.
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MEMBRÁNSZIVATTYÚK

Hermetikusan zárt, sűrített levegővel működtetett 
szivattyúk. Szárazon is működik, sérülésmentesen. 
Kialakítása egyszerű, a szivattyúk nem igényelnek 
elektromos csatlakozást. Viszkózus, abrazív és agresszív 
közegek szivattyúzására is alkalmas.
Anyagok: PE, PTFE, alumínium, öntöttvas, rozsdamentes acél AISI 316
Max. kapacitás:  820 l/min
Max. nyomáskülönbség: 8 bar

ADAGOLÓ SZIVATTYÚK

Az adagoló szivattyúkat kémiai reakciók végrehajtásához 
szükséges különféle vegyi anyagok precíz adagolására 
használják. Felépítésük (szolenoid, dugattyús, membrán, 
dugattyús-membrán) nagyon pontos adagolást tesz 
lehetővé nagynyomású rendszerekben. A szivattyúk 
elektromos meghajtásúak.  
Anyagok: PVC, PP, PVDF, AISI 316 
Max. kapacitás:  1,5 m3/h
Nyomáskülönbség: 250 bar

Térfogat-kiszorításos szivattyúk

INTELLIGENS SZIVATTYÚK - TC SOROZAT

A TC intelligens szivattyúk az egyedi és ötletes LEAP® 
technológiával vannak felszerelve, amelyet a Tapflo 
fejlesztett ki. A LEAP® vagy az „alacsony energiatartalmú 
energia fogyasztású légszivattyú” szabadalmaztatott 
technológia, amelyet az AODD szivattyúkban használnak 
a minimális üzemi nyomás csökkentésére a hagyományos 
AODD szivattyúk belső veszteségeinek és súrlódásának 
csökkentésével.
A TC szivattyú 0,3 bar nyomáson kezd el szivattyúzni, elakadás nélkül. A 
szivattyú már eléri a max. szállítási áramlás 70% -át, amire a standard 
szivattyúk elkezdenek pumpálni! A levegőmegtakarítás akár 70% -ot is 
elérheti!

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

BOLYGÓTÁRCSÁS SZIVATTYÚK

Ez a típusú szivattyú előnyös közepes, magas és nagyon 
magas viszkozitású, kis szilárdanyag-tartalmú folyadékok 
szivattyúzására. A szivattyúk önfelszívóak. A bolygótárcsa 
lassan forog, és alkalmazkodik az ház kopásához. 
Használat: melasz, csokoládé, szennyvíz, emulziók, stb.
Anyagok:  öntöttvas, AISI 316
Max. kapacitás:  210 m3/h
Max. nyomáskülönbség: 10 bar
Viszkozitás: do 200.000 cSt-ig
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TÖMLŐS SZIVATTYÚK

A tömlős szivattyúk viszkózus, abrazív és magas 
szilárdanyag-tartalmú folyadékok szállításához, 
adagolásához és lecsapolásához alkalmasak. Tökéletes 
megoldás az alacsony nyírófeszültségű folyadékok 
szivattyúzására - két irányba történő munkavégzés. Csak 
a gumi tömlő érintkezik a közeggel. A kis pumpákat 
használják a finom adagoláshoz vagy mintavételhez.
Anyagok:  NR, NBR, EPDM, Viton ®
Max. kapacitás:   150 m3/h
Nyomáskülönbség: 15 bar

Térfogat-kiszorításos szivattyúk

CSIGA HORDÓSZIVATTYÚK

Csigaszivattyúk hordókhoz és tartályokhoz elektromos 
vagy pneumatikus motorral. Különböző folyadékok, 
főleg magas viszkozitású anyagok, például iszap, paszta, 
szappan, sampon, hulladékolajok adagolására szolgálnak. 
Helyhez kötött és folyamatos működéshez ajánlott.
Anyagok:  öntöttvas, AISI316, 316 Ti,
Sztátor NBR, NBR fehér, FKM, EPDM, PTFE sztátor
Max. kapacitás:   50 l/min
Max. nyomáskülönbség: 12 bar
Viszkozitás: 100 000 cP-ig

EXCENTRIKUS CSIGASZIVATTYÚK

Szivattyúk magas viszkozitású, nagy szilárdanyag-tartalmú 
vagy kissé abrazív folyadékok kezelésére is alkalmasak. 
Univerzális és sokoldalú megoldás számos iparágban, 
pl. a környezetvédelem, az ipar és a vegyipar területén. 
Rendelhetőek szerelt tartállyal és adagoló csigával, a 
hidraulikus rész betáplálására.
Anyagok: szürke öntvény, AISI 316; Stator: EPDM, NBR, HNBR, Viton
Max. teljesítmény:  240 m3/h
Nyomáskülönbség: 48 bar
Viszkozitás:  100 000 cP-ig

ELEKTROMOS DUPLAMEMBRÁN 
SZIVATTYÚK

A Tapflo elektromos membránszivattyút elektromos motor 
hajtja meg. Az ilyen típusú szivattyúkkal a forgó mozgást 
oszcilálóvá változtatjuk egy excentrikus tengely segítségével. 
Mivel nincsenek forgó alkatrészek, kiválóan alkalmas 
hermetikus, abrazív és gyengéd alkalmazási módokhoz.
Anyag:  PE, PTFE, alumínium, öntöttvas, AISI 316
Max. kapacitás:  330 l/min 
Max. nyomás:  6 bar
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CSÚSZÓLAPÁTOS SZIVATTYÚK

Alacsony és közép viszkozitású anyagok szivattyúzására is 
alkalmasak. A szivattyúk kompenzálják a lapátok kopását, 
valamint önfelszívóak. Kifejezetten előnyös alacsony 
viszkozitású, illékony, könnyű folyadékok szivattyúzásához. 
Nagyobb áramlást biztosíthatnak, mint más térfogat-
kiszorításos szivattyúk, és így alacsonyabb energiafo-
gyasztást biztosítanak. Megfelel az API 676 tanusítványnak. 
Tartályokban, terminálokban, finomítókban lévő közeg 
adagolására és üritésére alkalmasak.
Anyagok: noduláris, szürke és gömbgrafitos öntvény, AISI 316  
Max. kapacitás:   96 m3/h
Max. nyomáskülönbség:  7 bar
Viszkozitás:  0,3-500 cSt-ig (5000 max)

KÉTORSÓS CSAVARSZIVATTYÚK

Egy vagy két orsópár, amelyek érintkezés nélkül forognak 
állandó pulzációmentes áramlást biztosítva, nagy 
önfelszívó képességgel, nagyon alacsony NPSH mellett. 
Alacsony és magas viszkozitású anyagok szivattyúzására 
alkalmas. Teljes körű megbizhatóság jellemzi minden 
üzemmódban. A fő alkalmazási területek: üzemanyag, 
petrolkémiai anyagok és finomítóknál használt anyagok 
szivattyúzása, az API 676 szabványnak megfelelően.
Anyagok: öntöttvas, gömbgrafitos vasöntvény,AISI 316, duplex, szuper 
duplex, Hastaloy, számos ötvözet
Max. kapacitás: 3500 m3/h
Nyomáskülönbség:  20 bar
Viszkozitás: 35 000 cSt-ig

Térfogat-kiszorításos szivattyúk

FOGASKEREKES SZIVATTYÚK

A belső fogazású fogaskerék szivattyúk önfelszívó, térfogat-
kiszorításos szivattyúk. Forgásirány független kialakítása 
alkalmassá teszi töltési és ürítési feladatokra. Számos 
iparágban használják közepes és magas viszkozitású 
folyadékok átvitelére: a csokoládétól a dízelüzemanyagig. 
A robusztus felépítésnek köszönhetően nagy biztonság és 
hosszú élettartam jellemzi.
Anyagok: noduláris, szürke és gömbgrafitos öntvény, AISI 316  
Max. kapacitás:   390 m3/h
Max. nyomáskülönbség:  14 bar
Viskozitet:  0,3-500 cSt-ig (5000 max)

FOGASKEREKES SZIVATTYÚK

A külső fogazású – fogaskerék szivattyúk önfelszívó, 
térfogat-kiszorítás elvén működő szivattyúk. Használható 
alacsony, közepes és magas viszkozitású folyadékok  
alkalmazásához. Kompakt és a helytakarékosság kialakítás. 
Kétirányú működés, megfelelő tömítéssel. Standard és 
spiralis fogazattal kaphatóak.
Anyagok: noduláris, szürke és gömbgrafitos öntvény
Max. teljesítmény: 50 m3/h
Max. nyomáskülönbség:  10 bar
Viszkozitás:  max 450 000 cP
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FÉM VEGYIPARI CENTRIFUGÁLIS 
SZIVATTYÚ 

A DIN 24256 ISO 2858-5199 vagy az API 610 szabványnak 
megfelelően készült. Zárt, nyitott és csatornás járókerekes 
kivitel is kapható. Kiváló teljesítmény és alacsony NPSH 
jellemzi. 
Anyagok:  AISI 316 rozsdamentes acél, öntöttvas, duplex, super duplex, 
egyéb ötvözetek
Mas. kapacitás:  2500 m3/h
Emelési magasság:  160 m
Max. hőmérséklet:  350 oC

Ipari centrifugális szivattyúk

MŰANYAG CENTRIFUGÁLIS 
SZIVATTYÚK

A szivattyúk felépítése egyszerű és megbízható, könnyen 
karbantartható és energiahatékony. A  korrózióálló 
műanyagból készült szivattyú alkalmazása számos 
iparágban alkalmazható. Lehetőség van viszkózusabb,  
szilárdanyag-tartalmalú folyadékok szivattyúzására.
Anyagok:  PP, PVDF, PTFE, HMPE
Max. kapacitás:  600 m3/h
Emelési magasság: 90 m
Max. hőmérséklet:  140 oC

FÉM CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚK 
RÉSZECSKÉKET TARTALMAZÓ 
FOLYADÉKOKHOZ

Vegyi és kristályos szuszpenziók, magas koncentrációjú 
rostos szuszpenziók, nagy átmérőjű szilárd részecskéket 
tartalmazó folyadékok, ipari szennyvíz, textil, bőr, 
szivattyúzására alkalmas. Általános ipari szolgáltatások, 
cellulóz- és papíripar, élelmiszeripar, cukoripar, acélipar 
használja leginkább.
Anyagok:  AISI 316, öntöttvas GJL250, egyéb anyagok kérésre
Maximális kapacitás:  800 m3/h
Emelési magasság:  60 m
Részecske max. mérete: a csonk átmérő 90%-a
Max. hőmérséklet: 180 ° C

CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ AZ EN733 
SZABVÁNY SZERINT

A szivattyúk tiszta és nem agresszív folyadékok 
szivattyúzására alkalmasak (a szilárdanyag-tartalom 
legfeljebb 0,2%). Nem agresszív ipari folyadékokhoz, 
hűtő- és cirkulációs berendezésekhez, öblítéshez, tűzoltó 
berendezésekhez, öntözéshez stb. használják.
Anyagok:  noduláris, szürke és gömbgrafitos öntvény, AISI316, bronz
Max. kapacitás: 1500 m3/h
Emelési magasság:  140 m
Max. hőmérséklet:  200 oC
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ÖNFELSZIVÓ SZIVATTYÚ

Szükség esetén használják a szivattyú szintjénél 
alacsonyabb szintű folyadék szivattyúzására. Önfelszivó 
képességük akár 7m-ig . Iszapos folyadékokhoz és vegyi 
anyagokhoz használhatóak. Ezen felül jól működnek a 
magas levegő vagy gáztartalmú alkalmazásoknál.
Anyagok: AISI 316
Max. kapacitás:  50 m3/h
Max. emelési magasság:  40 m
Max. hőmérséklet:  120 oC

MÁGNESES MEGHAJTÁSÚ 
SZIVATTYÚK

Olyan folyamatokban használják, ahol mérgező és 
agresszív közegekkel dolgoznak. A motor teljesítményét 
mágneses kapcsolóval továbbítják a centrifugális 
járókerékre. Az úgynevezett szigetelő ház a meghajtó 
mágnes és a járókerék mágnes között elválasztja a 
folyadékot a meghajtótól. Műanyag, fém és műanyag 
bevonatú fém különböző kombinációi lehetségesek.
Anyag: PP, PVDF, PFA, AISI 316 
Max. kapacitás: 800 m3/h
Max. emelési magasság: 250 m
Max. hőmérséklet:  alkalmazástól függően 

Ipari centrifugális szivattyúk

OLDALCSATORNÁS SZIVATTYÚK

Ideális alacsony viszkozitású folyadékok szivattyúzásához, 
abban az esetben, ha alacsony áramlásra és nagy 
nyomásra van szükség. Kifejezetten előnyös, olyan 
folyamatoknál, ahol az NPSH rendkívül kicsi (azaz 
könnyen párologó anyagokhoz, például ammónia, LPG és 
hasonlók). A szivattyúk önfelszívóak és részben szárazon 
is működőképesek.
Anyagok:  szürke-noduláris öntvény, AISI 316
Max. kapacitás: 36 m3/h
Max. nyomás:  EN 1092 PN 40

TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚK

PN 16 és PN 40 csatlakozásokkal érhető el. Mechanikus 
tömítéssel és tömszelencével ellátott verziók állnak 
rendelkezésre. Elsősorban a tiszta folyadékokhoz és a 
kazánházakhoz alkalmazzák.
Anyagok:  öntöttvas, bronz
Max. kapacitás:  100 m3/h
Max. emelési magasság: 340 m
Max. hőmérséklet: 150 oC
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CANTILEVER SZIVATTYÚK 

Függőleges szivattyúk tömítések nélkül. Az 
egyedi jellemzője, hogy szárazon is működőképes, 
sérülésmentesen. Gyakori alkalmazásuk: a galvániparban 
és a szennyvíz kezelésben. Tengely hossza legfeljebb 1,8m.
Anyagok: öntöttvas, AISI316, PP, PVDF 
Max. kapacitás:  250 m3/h
Emelési magasság: 40 m

FÜGGŐLEGES SZIVATTYÚK

Tömítéses vagy mágneses csatlakozóval szerelhető 
fel a tartály belsejébe vagy külsejére. Ezeket tiszta 
vagy részecskéket tartalmazó közegek szivattyúzására 
használják. Az EN 733 (DIN 24255), az ISO 5199 - ISO 2858 / 
EN 22858, az API 610 / API 682 szabványoknak megfelelően. 
Anyagok:  öntöttvas, AISI316, gömbgrafitos vasöntvény, stb.
Maximális kapacitás:  1500 m3/h
Emelési magasság: 160 m

Ipari centrifugális szivattyúk

Szűrőprés szivattyúk

TÖMLŐS MEMBRÁNSZIVATTYÚK

A STEINLE szivattyú egyszeres vagy kettős működtetésű 
dugattyús membránszivattyú, ahol a membrán 
tömlőszerű. A szűrőprések folyadékkal való feltöltéséhez 
kivételesen igényes szivattyúkra van szükség. Nagy 
mennyiségű folyadékot kell szállítania az üres présbe, 
valamint kis mennyiségeket nagy nyomáson, amikor a 
szűrőprés meg van töltve. Ezt a nyomást hosszú ideig fenn 
kell tartani.
Anyagok: PE, AISI316, acél; Membránok: Superflex, PUR
Max. kapacitás: 300 l/min              
Max. nyomáskülönbség:  24 bar

MEMBRÁNSZIVATTYÚK 

Az alkalmazandó folyamatokban kivételesen jó 
teljesítménnyel dolgozik. Erősen abrazív folyadékok, 
festékek, mázok, iszapok, szennyvízek szivattyúzása. 
Autóiparban, szennyvíz- és iszapfeldolgozásban történő 
felhasználás. Automatizálás nélkül működik.
Anyagok:  PE, PTFE, alumínium, öntöttvas, AISI 316 rozsdamentes acél
Membránok: EPDM, NBR, Viton
Max. kapacitás:  400 l/min              
Max. nyomáskülönbség:  12/16 bar
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Higiénikus térfogat-kiszoritásos 
szivattyúk

MEMBRÁNSZIVATTYÚK

Higiénikus membránszivattyúk sűrített levegő 
meghajtással. Könnyen kezelhető, illetve szárazon is 
működőképes a membránok sérülése nélkül. Az élelmiszer- 
és kozmetikai iparban különféle töltelékek, krémek, 
csokoládék, tejtermékek szivattyúzására alkalmas.
Anyag:  AISI 316L rozsdamentes acél
Membránok: EPDM, NBR, PTFE, Viton
Max. kapacitás:  820 l/min
Nyomáskülönbség: 8 bar

KÉTORSÓS CSAVARSZIVATTYÚK

A szivattyúk fő jellemzője, hogy a szivattyúzott közegeket 
állandó, gyengéd és nem pulzáló áramlásra késztetik, 
alacsony és magas viszkozitású folyadékok esetén 
egyaránt. Nagyon jó önfelszívó képességgel rendelkeznek. 
Centrifugális szivattyú beépítése nélküli is alkalmazható 
a CIP eljárás, amely nagyszerű lehetőségeket kínál az 
élelmiszer- és kozmetikai ipar számára.
Anyagok: AISI316 L 
Max. kapacitás: 100 m3/h 
Nyomáskülönbség: 16 bar
Viszkozitás: 100.000 cP-ig

FORGÓDUGATTYÚS/PISKÓTA 
SZIVATTYÚK

Három piskóta alakú lapát / egy vagy dupla forgódugattyú 
kialakítás viszkózus és igényes termékekhez tervezett. 
Megfelelnek a legmagasabb higiéniai előírásoknak. 
Termékek gyendéd szivattyúzására használják az 
élelmiszer- és kozmetikai iparban. Alkalmazások: 
tejtermékek, csokoládé öntetek, méz, lekvár, egész 
mogyoró szemes csokoládéknál, stb.
Anyag:  AISI316L, Duplex
Max. kapacitás: 100 m3/h
Max. nyomás: 20 bar

FÜGGŐLEGES CSIGASZIVATTYÚK

Csigaszivattyúk hordókhoz és tartályokhoz elektromos 
vagy pneumatikus motorral. Különböző folyadékok, főként 
nagyon viszkózus anyagok, például paszta, sampon, méz, 
szirup, lekvár, ketchup, stb. adagolására szolgálnak. A 
folyamatos működés ajánlott.
Anyagok:  AISI 316, AISI 316 Ti,
NBR sztátor, NBR fehér, FKM, EPDM, PTFE sztátor
Max. kapacitás: 50 l/min 
Nyomáskülönbség:  12 bar
Viszkozitás:  100 000 cP-ig
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SZINUSZ SZIVATTYÚK

A sinus görbe alakú forgórész a szivattyú tengelyére 
van rögzitve. A különös kialakításnak köszönhetően 
négy kamra jön létre forgás közben, amelyekben a 
termék nagyon gyengéden kerül áthelyezésre a termék 
károsodása nélkül.  Nyírás érzékeny folyadékokra 
fejlesztett, mint például a majonéz, vaj...
Anyagok: AISI 316
Max. kapacitás: 90 m3/h
Nyomáskülönbség: 15 bar

Higiénikus térfogat-kiszoritásos 
szivattyúk

EXCENTRIKUS CSIGASZIVATTYÚK 

A szivattyúk magas viszkozitású, magas szilárdanyag-
tartalmú vagy enyhén abrazív részecskéket tartalmazó 
folyadékok kezelésére alkalmasak. Univerzális és sokoldalú 
megoldás különféle termékek, például joghurt, krém, 
gyümölcspüré, lekvár, borok stb. szivattyúzására.
Anyagok: AISI 316L 
Max. kapacitás: 110 m3/h 
Nyomáskülönbség:  48 bar

FOGASKEREKES SZIVATTYÚK

A szivattyúk alacsony vagy magas viszkozitású, szilárd ré-  
szecskéktől mentes folyadékok szállítására és adagolására 
alkalmasak. Önfelszívóak és nagy nyomás létrehozására 
képesek. Főként a csokoládé-feldolgozó iparban használa-
tosak.
Anyagok: öntöttvas, AISI 316
Max. kapacitás: 100 m3/h
Nyomáskülönbség: 16 bar

TÖMLŐS SZIVATTYÚK

A szivattyúk viszkózus, abrazív és magas szilárdanyag-
tartalmú folyadékok szállításához, adagolásához alkalmasak. 
Kifejezetten előnyös könnyű folyadékokhoz, ahol a 
termék szerkezetét nem szabad megzavarni. CIP változat 
összecsukható rotorokkal érhető el.
Anyagok: NR, NBR, EPDM, Viton ® 
Max. kapacitás: 150 m3/h 
Nyomáskülönbség: 15 bar
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CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ

A higiénikus szivattyúk sorozata nagyon széles felhasználási 
területtel és alacsony energiafogyasztással rendelkezik. 
Ezeket a szivattyúkat higiénikus folyamatokhoz tervezték: 
tej, élelmiszer, alkoholos- (pl. sör) és mentes italok 
kezelésére tervezték.
Anyagok: AISI 316L 
Max. kapacitás:  125 m3/h 
Emelési magasság:   88 m

Higiénikus berendezések  
és eszközök

ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚ

Ezeket szükség esetén használják, pl. CIP folyamatoknál, 
gáz és levegő tartalmú folyadékoknál. A minőségi kivitel 
lehetővé teszi a szivattyú használatát az élelmiszeriparban.
Anyag:  AISI 316L rozsdamentes acél
Max. kapacitás:  50 m3/h 
Emelési magasság: 40 m

HIGIÉNIKUS SZELEPEK ÉS 
TARTOZÉKOK

A szelepek és a vezérlőmodulok szerte a világon 
nélkülözhetetlenek az italgyártásban, a tej-, és söriparban 
és más higiénikus vagy aszeptikus folyamatban.
Anyagok:  AISI 304, AISI316,
Típusok: pillangó, golyós, egy- és kétüléses, visszacsapó, biztonsági, stb.

HOMOGENIZÁTOROK

A homogenizátorok széles választéka, (beleértve a 
laboratóriumi és a vegyipari modelleket) több száz 
innovatív megoldással teszik lehetővé a bonyolult 
alkalmazásokat.
Anyagok: rozsdamentes acél 
Max. teljesítmény:  20-50 m3/h 
Max. nyomás: 2000 bar
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HORDÓSZIVATTYÚK

A hordókhoz és az IBC tartályokhoz használt elektromos, levegő 
vagy kézi szivattyúk könnyű, praktikus és erős eszközök. Folyékony 
és közepes viszkozitású anyagok, semleges vagy agresszív, nem 
gyúlékony vagy gyúlékony anyagok takarékos és biztonságos ada-
golására és szállítására alkalmasak.
Anyagok: PP, PVDF, AISI316Ti
Max. kapacitás:  115 l/min
Max. hőmérséklet:  AISI 316 esetén 120 ° C, PVDF esetében 90 ° C

Egyéb kiegészítők

ELEKTROMOS KEVERŐK 

Egyszerűen alkalmazható keverők a folyadékok 
homogenizálására vagy az ülepedés megakadályozására 
szolgálnak. Gyors és lassú keverőket kínálunk, az edény 
méretétől és viszkozitásától függően. Alkalmas ipari és 
higiéniai alkalmazásokhoz.
Anyagok: rozsdamentes acél 
Tartály kapacitása 3/40 m3 
Max. viszkozitás: 1000/5000 cPs-ig
Keverő típusa: turbina, propeller, penge, összecsukható

SZŰRŐK

Az FT szűrőket különféle alkalmazásokhoz fejlesztettük 
ki, ahol a folyamat minősége a kádak szűrésétől függ 
azaz a vegyszer tisztaságától. Mivel sok veszélyes anyag 
van használatban, rendkívül fontos, hogy ezeket a 
vegyszereket biztonságosan kezeljék.
A Tapflo itt olyan megbízható megoldásokat nyújt, amelyek 
növelik a szűrési folyamatok minőségét és biztonságát.
Anyagok:  PP 
Max. kapacitás:  18 m3/h 
Max. hőmérséklet: 70 oC

PORSZIVATTYÚK

Membránszivattyún alapuló tehnológia, amely lehetővé teszi a 
por szivattyúzását a csőrendszerbe szoritva, igy egy hermetikus 
rendszert képezve, elkerülhetjük a por vesztességét. A por fajsúlya 
legfeljebb 720 kg/m3.
Anyagok: Teflonos aluminium
Max. kapacitás:  A por tulajdonságától függ
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FREK.INVERTEREK ÉS 
ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

Minőségi  inverterek akár kulcsrakész  szekrények 22 kW-ig. 
Energia takarékos megoldás amely ráadásul hosszabbítja  
a szivattyúk élettartamát.  Az elosztószekrények megfelel-
nek az adott alkalmazás feltételeinek és igényeinek.

KOCSIK-MOBIL ESZKÖZOK

A hordozható szivattyúk használata a legjobb megoldás 
olyan helyzetekben, amikor a felhasznált berendezést 
több helyen/folyamatnál alkalmazzák. A szerelvény 
mobilitásának köszönhetően a lehetséges alkalmazási 
lehetőségek szinte korlátlanok. Minden típusú 
szivattyúhoz alkalmazható. Ipari és higiénikus változatot 
kínálunk.

Egyéb kiegészítők

PNEUMATIKUS KEVERŐ

A pneumatikus keverőt elsősorban a festék- és nyomdaipar 
számára fejlesztették ki, ahol a legtöbb nyersanyag 
a hordókban vagy a tartályokban idővel szétválik,  
és használat előtt össze kell keverni. A pneumixerrel időt, 
energát és költséget takarithat meg.

HORDÓ ÜRITÉS

Megoldásaink között megtalálhatóak a helyhez kötött és 
mobil üritő állomások szabványos raklapkonténerekhez  
(IBC konténerek), hordókhoz és más, speciális tartályokhoz.  
Az általunk kínált széles szivattyú skála segitségével olyan 
rendszereket tudunk kivitelezni, amellye szinte bármilyen 
közeget tudunk adagolni vagy szivattyúzni a külomboző 
tartályakból.
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PULZÁLÁS CSILLAPÍTÓK

Az aktív pulzálás csillapító a leghatékonyabb módszer 
a szivattyú ürítésénél fellépő nyomásváltozások 
megszüntetésére. A Tapflo pulzálás-csillapító aktív módon 
működik sűrített levegővel és membránnal, automatikusan 
beállítva a megfelelő nyomást a pulzálás minimalizálása 
érdekében.  
Anyagok: PE, PTFE, alumínium, rozsdamentes acél 316
Max. kapacitás: 400 l/min 
Max. nyomás: 16 bar

PNEUMATIKUS SZINTSZABÁLYZÓ

A szintszabályozó kicsi, hatékony és nagyon egyszerűen 
telepíthető és használható. Ez a kifinomult rendszer csak 
pneumatikus alkatrészekkel működik. A szintszabályozót 
be lehet szerelni egy nyílásba, tartályba vagy lefolyóba, 
hogy a szivattyú automatikusan elinduljon (automatiku-
san TPUK-LA-val vagy manuálisan a TPUK-LM-vel), és a 
beállított folyadékszinteknél automatikusan leálljon.

GUARDIAN ™ RENDSZER VÉDELEM

A Guardian™ rendszer egy energiatakarékos eszköz, 
amelyet úgy terveztek, hogy megvédje a duplamembrános 
szivattyút az olyan működési folyamatoktól, amelyek 
felesleges energiát fogyasztanak, és rövidítik az alkatrészek 
élettartamát. További előnye, hogy nagyobb biztonságot 
nyújt a magas kockázatú alkalmazások számára.

Egyéb kiegészítők

PNEUMATIKUS ADAGOLÓ VEZÉRLÉS

A Tapflo teljesen pneumatikus adagolója bármilyen 
Tapflo AODD szivattyút vezérelhet, azért hogy pontos 
és megismételhető adagolási mennyiségeket hozzon 
létre. Teljesen programozható, amely lehetővé teszi a 
mennyiségi tétel (TPUK-BP) vagy a tételes idő (TPUK-BT) 
beállítását. Belső vezérléssel is elérhető az illetéktelen 
beállítások megakadályozására (TPUKBPI és TPUK-BTI)..
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TAPFLO SYSTEMS-RENDSZEREK
TAPFLO TESTRESZABOTT 
FOLYAMATEGYSÉGEK
A nem szabványos szivattyúzási rendszerek 
megkövetelik az egyedi, méretre szabott 
rendszereket, másnéven SKID-et.
A Tapflo Engineering to Order csapata komplex 
megoldást fejlesztett ki, amelyet sikeresen 
használnak különböző vegyi anyagokat 
tartalmazó hordók kiüritésénél (főleg AODD). 
Garantáljuk az egyedi igényekre szabott SKID-ek 
teljes funkcionalitását és előállítását a szükséges 
alkalmazásokkal és paraméterekkel összhangban.
A tervezés során minden nemzetközi és 
nemzeti előírást figyelembe vesznek. A SKID 
megrendelésével kapcsolatos teljes szolgáltatás 
a következőket tartalmazza:

- A SKID fejlesztése
- Telepítés
- Kompatibilitási igazolás a szállítás előtt
- Jelenlét, az üzembe helyezéskor
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RAKTÁR
A gyárban található raktárainkban különféle 
szivattyúk és pótalkatrészek széles választékát 
tárolják azonnali kiszállítás céljából.

KÉPZÉSI KÖZPONT
Képzést kínálunk a szivattyútechnika, a szivattyúk 
szervizelése és megelőző karbantartása 
területén. További információkért vegye fel 
velünk a kapcsolatot.

SZOLGÁLTATÁS ÉS 
KARBANTARTÁS
A professzionális kiszolgálás természetes része 
az ügyfelek iránti elkötelezettségünknek. 
Szolgáltatást kínálunk helyben és szolgáltató 
központjainkban.
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Tapflo is represented worldwide by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest  
Tapflo service quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available in 75 countries on 6 continents.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRAN | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SUDAN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | SYRIA | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel: +36 30 148 8556 

Tapflo Hungary is part of the international Swedish Tapflo Group

Szeged


