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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 a megalapítás 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 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Gyakori alkalmazások

Vegyipar
Oldatok adagolása, pl. savak, bázisok különböző koncentrációban.

Víztisztítás
pH-szabályozás, flokkulánsok és polimerek adagolása. Klorid adagolása  
a vízhez.

Szennyvízkezelés
PIX, PAX, polimerek, flokulánsok adagolása önkormányzati és ipari 
szennyvíztisztító telepeken. 

Élelmiszeripar
Aromák adagolása élelmiszeripari termékeknél, kovaföld a sör szűrési 
folyamatában.

Pép- és papíripar
A hidrogén-peroxid és más kémiai oldatok adagolása a papírgyártásban.



4

 Nyomószelep

    Membrán

    Dugattyú

Szívószelep

Többfejű szivattyúk az SR 
& PDP sorozathoz
Különféle többfejű egységek külön kérésre 
kaphatók. Minden szivattyúelem önállóan 
állítható munka közben vagy álló helyzetben.
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Különböző szelep típusok
Minden szivattyú rendelkezik egy standard golyós szeleppel: egyszeres és dupla golyós szelep a szivattyú 
típusának vagy a felhasznált anyag függvényében.

A hajtás csiga és spirális típusú, amely a forgó mozgást oszcillációsra alakítja, mindezt egy olajfürdőbe 
szerelve. A kapacitás beállítása valójában az oszcillációs hossz behatárolása. A szívólöketnél egy 
pontosan meghatározott folyadéktérfogatot szív be, majd a nyomólöketnél az adagoló vezetékbe 
nyomja azt. Amint a membrán/dugattyú az adagolófejben a szelepek irányába halad, lezár a szívószelep, 
és a nyomószelepen keresztül az adagolt közeg kiáramlik az adagolófejből. Ha a membrán/dugattyú a 
motor irányába halad, a nyomószelep az adagolófejben lévő vákuum hatására zár, a szívószelep nyit,  
és ezáltal az adagolni kívánt közeg az adagolófejbe áramlik.

Működési elv

Magas nyomás

Alacsony nyomás
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Szivattyú típusok
Az adagoló szivattyúk három fő változatban kaphatók, dugattyús szivattyúk tömítéssel, hidraulikus 
membrános vagy mechanikus membrános. Igény esetén nagynyomású szivattyúk is rendelkezésre állnak.  
A kínálat különféle meghajtó típusokat is tartalmaz,  például elektromotoros vagy elektromágneses 
szolenoidos.

SR SOROZAT 
(6-10. oldal)

SDP SOROZAT 
(14-15. oldal)

PDP SOROZAT 
(11-13. oldal)

Polielektrolitok 
előállítása

Keverők 
(18. oldal)

Gyors keverő                          Lassú keverő

Automatikus üzemek a por / emulziós polielektrolitok 
feloldására és előállítására. Ezek az üzemek  
300 - 5000 l / h polielektrolit oldatot állítanak elő 
állandó oldat koncentráció mellett a por / emulzió 
alapanyagból.

A por alapú keverő berendezések portartállyal 
ellátottak és egy végtelen volumetrikus csigával.  
Az emulziós keverőberendezések dugattyús adagoló 
szivattyú segítségével adagolják az emulziót a kívánt 
koncentráció eléréséhez a statikus keverőbe.
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SR Sorozat | FM típus

ANYAG KIVITEL

PYREX ~ üveg

FM 50 50/ D 11 DV
I csoport II csoport III csoport IV csoport V csoport VI csoport

„FM” sorozat
Mechanikus 

membrán 
adagolószivattyú

Lökethossz Membránátmérő 
[mm]

Redukciós arány 
[löket / perc]

Folyadékkal 
érintkező 
anyagok

Nem szabványos 
speciális kód

SZIVATTYÚKÓD

Modell
Max. 

teljesítmény  
[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

FM050N-30 14 10

FM050N-50 47 5

Rugós visszatérő mechanikus membrán adagolószivattyú

„FM” sorozatú mechanikus membrános adagolószivattyúkat 
általában akkor használják, ha

   Az adagolt folyadék kis mennyiségű szuszpendált szilárd    
       anyagot tartalmaz

   Cseppálló / légzáró alkalmazás szükséges
   Az adagolt folyadék mérgező oldat

Mindegyik szivattyú standard műanyag házas hajtómű 
rendszert tartalmaz, ami egy függőlegesen beépített motorral 
van felszerelve. A hajtómű valójában egy olajkádként használt 
ház, amelyben csapágyakkal megtámasztott standard 
csigahajtás van.

A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben  
is elvégezhető, manuálisan. A mechanikus membránok könnyen 
karbantarthatók.

Ennek a modellnek a sajátossága a teljes műanyag burkolat, 
amely alkalmas savas környezethez.

   Polietilén tartályok
   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények:

Kivitel Szivaty-
tyúfej

Szelep 
(golyós)

Szelep - 
ülések Membrán

11 AISI 316 AISI 316 AISI 316 PTFE/NBR

12 PP/FRV PYREX PVC PTFE/NBR

13 PVC PYREX PVC PTFE/NBR

A nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.
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Nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.

SR Sorozat | A típus

Kivitel Szivaty-
tyúfej Dugattyú Szelep 

(golyós)
Szelep - 
ülések

Dugattyú 
tömítés

11 S.S. 316 S.S. 316 S.S. 316 S.S. 316 NBR

13 PVC CERAMICS PYREX PVC FPM

17 S.S. 316 CERAMICS S.S. 316 S.S. 316 FPM

19 S.S. 316 S.S. 316 S.S. 316 S.S. 316 FPM

20 PVC S.S. 316 PYREX PVC NBR

21 S.S. 316 S.S. 316 S.S. 316 S.S. 316 PTFE

32 S.S. 316 S.S. 420 S.S. 316 S.S. 316 AU

41 S.S. 316 CERAMICS S.S. 316 S.S. 316 AU

ANYAG KIVITEL

PYREX ~ üveg, AU = poliuretán

A 125N 38/ F 11 DV
I csoport II csoport III csoport IV csoport V csoport VI csoport

“A” Sorozat
Dugattyús 

adagolószivattyú
Lökethossz Dugattyúátmérő  

[mm]

Redukciós arány 
[dugattyúlöket  

/ perc]

Folyadékkal 
érintkező 
anyagok

Nem szabványos 
speciális kód

SZIVATTYÚKÓD

Modell
Max. 

teljesítmény  
[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

A 125N 156 20

A 175N 408 20

A 250N 1042 20

A 350N 1458 4

AP A 125N 15,6 230

AP A 250N 28,6 230

AP A 350N 57,4 230

Rugós visszatérő dugattyús adagolószivattyú

„A” sorozat - A dugattyús adagolószivattyúkat általában akkor 
használják, ha:

   Az adagolt folyadék nem koptató hatású
   A cseppállóság nem feltétel
   Nagy nyomás esetén

A szivattyú standard hajtómű rendszerre épített, amely egy 
függőlegesen beépített motorral van felszerelve. A hajtómű 
valójában egy olajkádként használt ház, amelyben csapágyakkal 
megtámasztott standard csigahajtás van.

A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben  
is elvégezhető, manuálisan, automatikusan egy 4-20 mA-es 
hajtású automatikus aktuátor segítségével. 

A dugattyús szivattyú megbízható és könnyen karbantartható, 
továbbá lehetőség van öblítő rendszer vagy szivárgás-elhárító 
rendszer beszerelésére (opcionális).

Ezenkívül megfelelnek az ATEX szabványnak, ezért a 
robbanásveszélyes környezetbe is telepíthetők.

   Polietilén tartályok
   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények:
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SR Sorozat | D típus

ANYAG KIVITEL

PF / FRV = polipropilén + üvegszál, PYREX ~ üveg

D 100N 70/ B 11 DV
I csoport II csoport III csoport IV csoport V csoport VI csoport

“D” Sorozat
Mechanikus 

membrán 
adagolószivattyú

Lökethossz Membránátmérő 
[mm]

Redukciós arány 
[dugattyúlöket  

/ perc]

Folyadékkal 
érintkező 
anyagok

Nem szabványos 
speciális kód

SZIVATTYÚKÓD

Modell
Max. 

teljesítmény   
[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

D050N 49 14

D100N 438 5

D101N 418 8

D121N 570 3

D122N 1400 6

   Polietilén tartályok
   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények:

Kivitel Szivaty-
tyúfej

Szelep 
(golyós)

Szelep- 
ülések Membrán Szelep 

O-gyűrűk

11 S.S. 316L S.S. 316L S.S. 316L PTFE/NBR FPM

12 PP/FRV PYREX PP/FRV PTFE/NBR FPM

13 PVC PYREX PVC PTFE/NBR FPM

16 PVC S.S. 316L PVC PTFE/NBR FPM

23 PVDF PYREX PVDF PTFE/NBR FPM

Rugós visszatérő mechanikus membrán adagolószivattyú

„D” sorozat - A mechanikus membrános adagolószivattyúkat 
általában akkor használják, ha:

   Az adagolt folyadék kis mennyiségű szuszpendált szilárd 
       anyagot tartalmaz

   Cseppálló / hermetikus alkalmazás szükséges
   Az adagolt folyadék mérgező oldat

A szivattyú standard hajtómű rendszerre épített, amely egy 
függőlegesen beépített motorral van felszerelve. A hajtómű 
valójában egy olajkádként használt ház, amelyben csapágyakkal 
megtámasztott standard csigahajtás van.

A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben  
is elvégezhető, manuálisan vagy automatikusan egy 4-20 mA-es 
hajtású; BUS; pneumatikus, automatikus aktuátor segítségével. 
A mechanikus membránok könnyen karbantarthatók.

Ezenkívül megfelelnek az ATEX szabványnak, ezért a veszélyes 
környezetbe telepíthetők.

Nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.
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SR Sorozat | B & BR típus

Kivitel Szivaty-
tyúfej Dugattyú Szelep 

(golyós)
Szelep- 
ülések Membrán Szelep 

O-gyűrűk

29 PP S.S. 420 TEMP. PYREX PP PTFE/NBR T20

41 S.S. 316 S.S. 420 TEMP.  S.S. 316 S.S. 316 PTFE/NBR T20

43 PVC S.S. 420 TEMP. PYREX PVC PTFE/NBR T20

ANYAG KIVITEL

PP = polipropilén, AISI 420 TEMP. = edzett rozsdamentes, T20 = poliuretán gumi, PYREX ~ üveg

B 125N 30/ B 41 DV
I csoport II csoport III csoport IV csoport V csoport VI csoport

“B” Sorozat
Mechanikus 

membrán 
adagolószivattyú

Lökethossz Membránátmérő 
[mm]

Redukciós arány 
[dugattyúlöket  

/ perc]

Folyadékkal 
érintkező 
anyagok

Nem szabványos 
speciális kód

SZIVATTYÚKÓD

Modell
Max. 

teljesítmény  
[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

B&BR 125N 108 20 / 13,5

B&BR 175N 418 20 / 14

B&BR 250N 1068 11 / 7,2

APB&BR 125N 60 60 / 40

APB&BR 175N 247 60 / 40 

APB&BR 250N 556 23 / 20,7

   Polietilén tartályok
   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények:

BR 175N pump

Nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.

Rugós visszatérő hidraulikus membrán adagolószivattyú

„B & BR” - típusú hidraulikus membrános adagolószivattyúkat 
általában akkor használják, ha:

   Az adagolt folyadék kis mennyiségű szuszpendált 
        szilárdanyag-tartalmú

   Cseppálló / légzáró alkalmazás szükséges
   Az adagolt folyadék mérgező oldat
   Nagy nyomás szükséges

A szivattyú standard hajtómű rendszerre épített, amely egy 
függőlegesen beépített motorral van felszerelve. A hajtómű 
valójában egy olajkádként használt ház, amelyben csapágyakkal 
megtámasztott standard csigahajtás van.

A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben  
is elvégezhető, manuálisan vagy automatikusan egy 4-20 mA-es 
hajtású; BUS; pneumatikus, automatikus aktuátor segítségével. 
A BR verzió hidraulikája beépített biztonsági szeleppel van 
ellátva, hogy megvédje a membránt túlnyomás esetén.

Ezenkívül megfelelnek az ATEX szabványnak, ezért a 
robbanásveszélyes környezetbe is telepíthetők.
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Rugós visszatérő „szendvics” jellegű hidraulikus membrán adagolószivattyú

„SD” típus - A „szendvics” jellegű hidraulikus membrános 
adagolószivattyúkat általában akkor használják, ha:

   Fokozott megfolyás felügyelet szükséges
   Az adagolt folyadék kis mennyiségű szuszpendált 

       szilárdanyag-tartalmú
   Szivárgás nem megengedett
   Az adagolt folyadék mérgező oldat
   Nagy nyomás szükséges

A szivattyú standard hajtómű rendszerre épített, amely egy 
függőlegesen beépített motorral van felszerelve. A hajtómű 
valójában egy olajkádként használt ház, amelyben csapágyakkal 
megtámasztott standard csigahajtás van.
A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben is 
elvégezhető, manuálisan vagy automatikusan egy 4-20 mA-es 
hajtású; BUS; pneumatikus, automatikus aktuátor segítségével. 
A szivattyú hidraulikája beépített biztonsági szeleppel van 
ellátva, hogy megvédje a membránt túlnyomás esetén. Ennek a 
szivattyúnak a sajátossága a speciális „szendvics” jellegű membrán 
és a membránszakadás-érzékelő rendszer megbízhatósága.
Ezenkívül megfelelnek az ATEX szabványnak, ezért a 
robbanásveszélyes környezetbe is telepíthetők.

SR Sorozat | SD típus

ANYAG KIVITEL

PP = polipropilén, S.S. 420 TEMP. = edzett rozsdamentes

SD 125N 30 B 11 DV
I csoport II csoport III csoport IV csoport V csoport VI csoport

„SD” sorozat
„Szendvics” jellegű 

hidraulikus membrán  
adagolószivattyú

Lökethossz Dugattyúátmérő 
[mm]

Redukciós arány 
[dugattyúlöket  

/ perc

Folyadékkal 
érintkező 
anyagok

Nem 
szabványos 

speciális kód

SZIVATTYÚKÓD

Modell
Max. 

teljesítmény  
[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

SD 125N 108 13,5

SD 175N 418 14

SD 250N 1068 7,2

AP SD 125N 60 40

AP SD 175N 247 40

AP SD 250N 556 20,7

   Polietilén tartályok
   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények:

Kivitel Szivaty-
tyúfej Dugattyú Szelep 

(golyós)
Szelep- 
ülések Membrán Dugattyú- 

tömítések Olajkamra

03 PVC S.S. 420 TEMP. PYREX PVC „SZENDVICS” PTFE AU / NBR ALUMINUM

05 S.S. 316 S.S. 420 TEMP. S.S. 316 S.S. 316 „SZENDVICS” PTFE AU / NBR ALUMINUM

06 S.S. 316 S.S. 420 TEMP. S.S. 316 S.S. 316 „SZENDVICS” PTFE AU / NBR FE. 00

07 PP S.S. 420 TEMP. PYREX PP „SZENDVICS” PTFE AU / NBR ALUMINUM

Membránszakadás-érzékelő
Nyomásmérő

Nyomáskapcsolók

Nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.
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PDP Sorozat | A - I típus
Modell

Max. 
teljesítmény  

[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

A I 175 385 50

A I 250 1265 40

A I 350 3569 40

APA I 175 44 230

APA I 250 160 230

APA I 350 477 250

Pozitív térfogat-kiszorításos dugattyús adagolószivattyú

„A-I” sorozat - E dugattyús adagolószivattyúk megfelelnek az API 
675 szabványnak. Ezenkívül megfelelnek az ATEX szabványnak, 
ezért a robbanásveszélyes környezetbe is telepíthetők.

A csigahajtómű olajkádban kent, kialakítása lehetővé teszi 
több elem összecsatolását, azaz többfejű egységek kialakítását, 
amelyek egymástól független löketszámmal és mérettel 
rendelkezhetnek. 

A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben  
is elvégezhető, manuálisan vagy automatikusan egy 4-20 mA-es 
hajtású; BUS; pneumatikus, automatikus aktuátor segítségével. 
Pontosság ± 1% -on belül a névleges kapacitás 10-100% -án 
belül.

A dugattyús szivattyú megbízható és könnyen karbantartható, 
továbbá lehetőség van öblítő rendszer vagy szivárgás-elhárító 
rendszer beszerelésére (opcionális).

   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények: 

Megjegyzés: nagyobb nyomás egyedi megoldásként

Nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.
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PDP Sorozat | SDI típus
Modell

Max. 
teljesítmény  

[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

SD I 175 390 14

SD I 250 1264 14

SD I 350 4028 14

APSDI 175 231 40

APSD I 250 711 80

APSD I 350 1496 56

Pozitív térfogat-kiszorításos „szendvics” jellegű hidraulikus memb- 
rán adagolószivattyú

„SDI” sorozat - szendvics hidraulikus membrán adagolószivattyúk 
megfelelnek az API 675 szabványnak. Ezenkívül megfelelnek  
az ATEX előírásoknak, ezért a robbanásveszélyes környezetbe is 
telepíthetők.

A csigahajtómű olajkádban kent, kialakítása lehetővé teszi 
több elem összecsatolását, azaz többfejű egységek kialakítását, 
amelyek egymástól független löketszámmal és mérettel 
rendelkezhetnek. 

A löketbeállítás a szivattyú állása vagy üzeme közben  
is elvégezhető, manuálisan vagy automatikusan egy 4-20 mA-es 
hajtású; BUS; pneumatikus, automatikus aktuátor segítségével. 
Pontosság ± 1% -on belül a névleges kapacitás 10-100% -án 
belül.

A szivattyú hidraulikája beépített biztonsági szeleppel van 
ellátva, hogy megvédje a membránt túlnyomás esetén.  
Ennek a szivattyúnak a sajátossága a speciális „szendvics” 
jellegű membrán és a membránszakadás-érzékelő rendszer 
megbízhatósága.

   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények: 

Megjegyzés: nagyobb nyomás is elérhető

Nedvesített anyagok széles választéka: 
S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE egyéb anyagok 
kérésre rendelkezésre állnak.
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PDP sorozat beállítása
Kézi
A lökethossz 0-100%-a kézikerék használatával a szivattyú 
állása vagy működése közben.
(gravitációs indikátorral felszerelhető)

Automatikus
E típus
Egyszerű és alap elektromos aktuátor.
bemenet 4-20mA; kimenet 0-10V vagy 4-20mA.
IP55
Kézi vészhelyzeti felülbírálás
Tápegység 24V AC / DC
Megjegyzés: bizonyos modelleken érhető el

E1 típus
Elektromos aktuátor.
bemenet és kimenet 4-20mA (speciális BUS külön kérésre)
IP67
Kézi vészhelyzeti felülbírálás
Tápegység 1Ph 110 / 230V 50 / 60Hz
(egyéb lehetőség külön kérésre)
ATEX szabvány (kérésre)

E2 típus
Elektromos aktuátor.
bemenet és kimenet 4-20mA (speciális BUS külön kérésre)
IP68
Kézi vészhelyzeti felülbírálás
Tápellátás 3Ph 400V50 / 60Hz
(egyéb lehetőség külön kérésre)
ATEX szabvány (kérésre)
Megjegyzés: bizonyos modelleken érhető el

P típus
Pneumatikus aktuátor
Levegőérzékelő: 3-15PSI
Levegőellátás: 4-6 Bar
ATEX szabvány (kérésre)

Különleges megoldás
Dupla hatékonyságú dugattyús szivattyú; foly-
tonos áramlás nagyobb áramlási jelleggörbével.

„Szendvics” jellegű hidraulikus működtetésű 
membrán; fűtött szivattyúfej és szelepek; ATEX 
szabvány.

E típus

E1 típus

E2 típus

P típus
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Membrán

Elektromágnes

Szelepek

Kézi löketbeállítás

Vezérlő áramköri lap
Beállító gomb

Csatlakozó

Tápegység

SDP Sorozat | S típus
Modell

Max. 
teljesítmény  

[lt/h]

Max. nyomás 
[barg]

S - - 20 20

Szolenoid adagolószivattyúk

Az SDP termékcsalád alternatív megoldást kínál kevésbé igényes 
alkalmazási módokhoz, ahol a végfelhasználók megbízható 
eredményt és könnyű kezelhetőséget várnak el.
A beépített mikroprocesszor és a szivattyú rugalmassága, 
egy rendkívül széles skálára alkalmas SDP sorozatú kompakt 
szivattyút eredményez.

Összes típus közös jellemzője:
   Talpazattal ellátott adagolószivattyú
   Korrózióálló megerősített polipropilén ház
   Szilárd PTFE membrán
   Vízálló IP65 védelem 
   Nedvesített anyagok széles választéka: PP; PVC; PTFE; PVDF

Igény esetén: 24V DV, 12V DC, 24V DC, 110V 50/60 Hz

   Polietilén tartályok
   Nyomáshatároló és ellennyomás szelepek
   Biztonsági szelep
   Befecskendező szelep
   Visszacsapó szelep
   Pulzálás csillapítók
   Kalibrációs menzúra

Szerelvények:

Nedvesített anyagok széles választéka: PP; 
PVC; PTFE; PVDF.

Minden vegyi adagolószivattyú komplett 
tartozék egységgel rendelkezik a vegyi 
adagolószivattyú működésének és 
pontosságának javítása érdekében:

   Befecskendező szelep
   1,5 mt szívócső
   1,5 mt szállítócső
   Szűrő
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Szivattyú típusok

SMC / SML - Analóg adagolószivattyú.
Potenciométer kézi beállítási tartománya 10–100% - kettős szabályozási skálával. Az SML verzió célja a szintve-
zérlés beállítása (szonda külön kérésre kapható).

SMM - Digitális adagolószivattyú.
A működési funkciót mikroprocesszor szabályozza. Szállítási teljesítmény beállítása (0–100% tartományban) - 
manuálisan 3 számjegyű képernyőn. Szintszabályozó beállítás (nem tartalmazza a szondát).

SSC - Digitális adagolószivattyú.
A működési funkciót mikroprocesszor szabályozza. 3 számjegyű képernyő. Kapacitásbeállítás a felhasználó 
által megadott értékek alapján, 4–20 mA. Szintszabályozó beállítás (nem tartalmazza a szondát).

SSW - Digitális adagolószivattyú.
A működési funkciót a mikroprocesszor és az LCD 12X2 kijelző szabályozza. Többfunkciós vagy arányos 
vezérlés bejövő digitális vagy analóg jel alapján: 4–20 mA; 1 x n; 1: n; 1 x n - M. Szintszabályozó beállítás  
(nem tartalmazza a szondát).

SWM - Digitális adagolószivattyú
Mikroprocesszorral és 3 számjegyű kijelzővel szabályozott vezérlő funkció. Kapacitás beállítás manuálisan vagy 
arányosan a digitális jel alapján (áramlásmérő kimeneti jelzéssel), különböző funkciókkal: impulzus szorzó:  
1x n; impulzus elosztó: 1: n; impulzus szorzó memóriával; 1 x n - M; szintszabályozó beállítás (nem tartalmazza 
a szondát).

SMF - Adagolószivattyú beépített pH, Rx, CI érzékelőkkel.
Üzemmód: 0–14 pH ; –1000 : +1400mV ; 0–2, 20, 200 ppm; hőmérséklet szabályozás 0-100 °C; 4-20 mA output; 
IP65 védelem; előre meghatározott a szonda szintjének beállításához (tartalmazza a szondát); adagolószivattyú 
beépített műszerrel: pH, Rx, Cl.

SCD - Adagolószivattyú beépített CD érzékelőkkel, és működési funkciót szabályozó mikroprocesszorral.
Vezetőképesség-ellenőrzés és szabályozás, 0–1000 és 0–10 000 µS tartományban. Hőmérsékletszabályozás 
ON - OFF és arányos szabályozási mód; 4–20 mA output. Szintszabályozó beállítás (nem tartalmazza a szondát); 
Vezetőképesség-szonda mellékelve.

  WMM          SDP
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Az adagolószivattyúkat általában tartozékokkal együtt szerelik össze, ezeket használják a folyamat bizton-
ságosabbá tételére és a nagyobb megbízhatóság elérése érdekében.

Pulzálás csillapítók

Biztonsági szelep
Nyomáshatároló és 
ellennyomás szelepek

Polietilén tartályok
A l k a l m a s 
adagolószivattyúk 
felszerelésére

Kiegészítők

Ellennyomású szelepek

Szelep

Manométer
Kalibrációs edény
Szűrő



17

RAPIDA Sorozat
Gyorsan és egyszerűen! Ez a RAPIDA mottója,
LCD kijelzőjének, vezérlőpanelének és különböző 
funkcióinak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik  
a szivattyú beállításának azonnali megváltoztatását.

FUNKCIÓ 
Kézi:
Áramlási sebesség beállítása 4 számjegyű kijelzővel 
a szivattyú kapacitásának 10% -100% (6-60Hz) 
tartományában.
Analóg:
Áramlási sebesség beállítása 4-20mA bejövő jel 
által a szivattyú kapacitásának 10% -100% (6-60Hz) 
tartományában.

Tétel/adag:
A szivattyú csak bizonyos ideig működtethető.

Szintszabályozás beállítása:
Hajlamos a szintérzékelőhöz csatlakoztatni

Membránszakadás-érzékelő:
A membrán meghibásodása esetén a szivattyú 
automatikusan leáll és riaszt. (A kiválasztott termékhez 
elérhető - SD szivattyú típus).

Távriasztás:
Relé kijárat bármelyik riasztó bekapcsolásához

   Vektorfeszültség-vezérlés a 
        frekvenciaváltozáshoz a 3Ph motor 
        vezérléséhez.

   Tápellátás: 1Ph 230V (± 10%) - 50 / 60Hz a  
        230V 3Ph motorhoz

   Ház: IP55
   Környezeti hőmérséklet: -20 és + 40 ° C 

        között

Műszaki információ:

RAPIDA...

...SR A típus ... SR D típus

... SR B - SR BR típus ...SR SD típus
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Modell Változat Alkalmazások

DMT Gyors 
keverő

<1000l tartály folyadék 
< 250 cps

DMM Gyors 
keverő

<1000l tartály folyadék 
< 250 cps

DEM Gyors 
keverő

<3000l tartály folyadék  
< 1000 cps

DRV Lassú 
keverő

<7000l tartály folyadék  
< 2500 cps

DRC Lassú 
keverő

<40000l tartály 
folyadék  < 5000 cps

Elektromos keverők
DMT és DMM típus 
Közvetlenül a motorhoz kapcsolt nagy sebességű keverők, 
1000 liter űrtartalmú kis tartályokhoz, polipropilénnel bevont 
tengellyel és propellerrel.

DEM típus
Nagy sebességű keverők, közvetlenül a motorhoz kapcsolva, 
konzollal szerelve, egy extra csapágyszerelvénnyel a tengely 
nagyobb stabilitása érdekében, és egy extra tömítéssel, a 
fokozott védelem érdekében a különböző vegyi anyagokkal 
szemben.

DRV típus
Lassú keverők könnyű alkalmazásokhoz, csigakerék hajtóműhöz 
közvetlen csatolással.

DRC típus
Nagy teljesítményű, lassú sebességű keverők koaxiális 
hajtóművel, megerősített csapágyházzal és védőtömítéssel.

HAJÓPROPELLER TÍPUSÚ
Jellemzők:
- mérsékelt keverőteljesítmény
- turbulens keverés
Alkalmazások:
- folyadék/folyadék és 

folyadék/szilárd keverés
- tartály max. űrtartalma 10 m3
- alacsony viszkozitás
- standard alkalmazásokhoz 

alkalmas

CSUKHATÓ JÁRÓKERÉK TÍPUS
Jellemzők:
- enyhe keverési teljesítmény
- forgás közben kinyílik 
Alkalmazások:
- folyadék/folyadék és folya-

dék/szilárd keverés
- tartály max. űrtartalma 1 m3
- alacsony viszkozitás
- korlátolt nyílású tartályokhoz

PENGE JÁRÓKERÉK TÍPUS
Jellemzők:
- axiális áramlás
- jó keverési kapacitás
- alacsony fogyasztás
Alkalmazások:
- folyadék/folyadék és folyadék/

szilárd keverés
- tartály max. űrtartalma 200 m3
- alacsony / közepes viszkozitás
- sokoldalú standard alkalmazás

NAGY ÁRAMLÁSÚ TURBINA 
TÍPUS
Jellemzők:
- axiális áramlás
- fokozott keverési kapacitás
- alacsony fogyasztás
Alkalmazások:
- folyadék/folyadék és folyadék/

szilárd keverés
- tartály max. űrtartalma 1000 m3
- alacsony / közepes viszkozitás
- sokoldalú standard alkalmazás

Propeller/keverőlapát
DMT                DEM          DRV               DRC



19

Wyposażenie dodatkowe

Tapflo ajánlat
Térfogat-kiszorításos szivattyúk 

Centrifugális szivattyúk

Membránszivattyúk

Adagolószivattyúk Tömlős szivattyúk

Szűrők FT

Fogaskerék szivattyúkSzinuszos szivattyúk
Forgódugattyús 

szivattyúk

Excentrikus 
csigaszivattyúk

Centrifugális szivattyúk 
CT & CTX 

Kiegészítők

Egyedi konstrukciók magas színvonalon

Homogenizátorok Higiénikus szelepekKocsik

Az egyedi tervezés célja, hogy a szabványos 
megoldásokat a nem szabványos igényekhez igazítsa az 
ipari folyamatokban. Ezt gyakran a standard termékek 
kis módosításával érjük el, és így alkalmazhatóvá válik a 
specifikus folyamatigényekre.

Centrifugális szivattyúk 
alkalmazása

Ipari centrifugális 
szivattyúk

Hordó és laboratóriumi 
szivattyúk Oldalcsatornás szivattyúk

Önfelszívó centrifugális 
szivattyúk CTS 

Higiénikus csigaszivattyúk

Függőleges szivattyúk 

Frekvenciaszabályozók

 Mágneses meghajtású 
szivattyúk  CTM 

Függőleges centrifugális 
szivattyúk CTV 

Műanyag centrifugális 
szivattyúk  CTP

STEINLE szűrőprés 
szivattyúk

Csúszólapátos szivattyúk
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