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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 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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Szinusz szivattyú
Monoblokk szinusz szivattyú
A szinusz Soma Pump egy térfogat-kiszorításos 
szivattyú, amelyet Manfred Sommer fejlesztett 
ki 1982-ben, és tartalmaz egy szinusz görbe 
alakú rotort, amelyet egy tengelyre rögzítenek 
valamint tömítéssel szerelnek fel.
A SOMA szivattyú szinuszos rotor kialakítása ala-
csony nyírási feszültséget, kíméletes szivattyúzást 
eredményez, amely biztonságosan továbbítja  
a kényes termékeket a károsodás veszélye nélkül.

Jellemzők és előnyök
Alkalmas alacsony és magas 
viszkozitású termékekhez
Gyengéd átvitel, különösen ha “törékeny” 
részecskéket szivattyúzunk. Habzásmen-
tesen szivattyúzhatunk olyan termékeket, 
amelyek arra hajlamosak.

Nagyon alacsony pulzáció

A szivattyú szárazon működhet

CIP és SIP lehetőség

Fűtési vagy hűtési lehetőség is 
rendelkezésre áll

Egyszerű karbantartás
A szivattyúk alkalmasak „inline karban-
tartásra” - az összes fő kopó alkatrész 
“inline” cserélhető anélkül, hogy ki- 
szerelnénk  szivattyút a  csőrendszerből.

Állandó nyitott bemenet
A nagy viszkozitású termékek könnyen 
és folyamatosan bejuthatnak a szi-
vattyúba anélkül, hogy az rövid ideig 
bezárva lenne.

Határértékek 
A szivattyú kiváló önfelszívó képes-
séggel és nagy kimenő nyomással ren-
delkezik.

A rotor kialakításának köszönhetően négy mozgásban lévő 
kamra jön létre, amelyekben a terméket nagyon gyengéden 
tovább szállítja - korlátozva a nyírást, miközben megőrzi 
a termék integritását. A nyírásérzékeny és viszkózus 
alkalmazásokra specializálódott, erőteljes szívó képességével, 
amely az egész világon az élelmiszer- és italipari piacra terjed 
ki.

A rotort körülvevő tolattyús zárólap biztosítja a szívó és nyomó 
oldal elválasztását, azaz a bemenetet és a kimenettől. A rotor 
nem érintkezik a házzal és a burkolattal, mivel az bélések 
között ül, vagyis a ház évtizekedig használható marad. 
Valójában a SOMA Pumps GmbH életre szóló garanciát vállal 
a burkolatra és a házra.

Működési elv



4

Tejtermékek
A nyírásra érzékeny túró/sajt termékek és a tejsavó szivattyúzásához  
TK szivattyú szükséges, gyengéd szivattyúzással, a legmagasabb minőség 
érdekében; a tejsavó szabad zsírtartalmának csökkentésére. A szinusz 
szivattyú ideális az érzékeny tejtermékekhez: tej, joghurt, sajttúró, krémsajt, 
vaj, lágy- vagy kemény sajt.

Alkalmazások széles köre

Élelmiszer termékek
Alkalmas gyümölcsös- vagy húsos pite töltelék szivattyúzására a termék 
szerkezetének megváltoztatása nélkül. További alkalmazások a csemege 
saláták vagy a húsemulziók esetében. Alacsony nyírási feszültségnek és 
kíméletes szivattyúzásnak köszönhetően nem károsítja a terméket és kiváló 
minőséget biztosít a végterméknek. A szinusz szivattyú kiváló szívó képességgel 
rendelkezik. Még a nagy viszkozitású termékek is gond nélkül átvihetők.

Italok
A szinusz szivattyú a koncentrátumot nyírás nélkül továbbítja. Az áramlás 
állandó és szinte pulzálásmentes. A szinusz szivattyú alacsony viszkozitású 
termékeket, például sörélesztőt vagy almalé-koncentrátumokat is képes 
szivattyúzni.

A vásárlók igénye a termékek egyre kíméletesebb és gyengédebb átadására folyamatosan növekszik. 
Függetlenül attól, hogy levesek, szószok, készételek, saláták, kolbászemulzió vagy szirupban lévő 
gyümölcsök vannak-e jelen a termékben - a leggazdaságosabb megoldást kínáljuk szinte minden 
alkalmazáshoz.

Kozmetikumok, vegyszerek és 
gyógyszerek
Testápolók, samponok vagy testradírok. Pulzálásmentes és gyengéd. 
Legmagasabb felületi minőség - CIP tisztíthatóság. Nagy viszkozitású szilikon 
termékek, ragasztó, szuszpenziók vagy mosószerek – nyírásra érzékeny vagy 
alacsony viszkozitású termékek – táplálás rásegítéssel vagy anélkül.

Édességipar
A szinusz szivattyú képes nagy viszkozitású és alacsony viszkozitású 
termékek szivattyúzására károsodás vagy szerkezetváltozás nélkül, például: 
csokoládé, karamell, szirupok, folyékony cukor, zsír, cukorka, krémes torta 
vagy gyümölcstöltelék.  



5

Bemenet

Tolattyús zárólap 
vezető

Tengelyanya

Fedőlap

Fő tengely

Szivattyúház

Kimenő

Bélés (állórész)

O-gyűrű

Forgórész

Bélés (állórész)

Szivattyúfej teljes 
rozsdamentes acélból 
megegyezik a 15 bar-os 
verzióval

Tiszta rés

Hajtómű

Egyszerű szerelőlemez

Szerkezete

 6 bar nyomás párosul a SCN 20D, SCN 25D, SCN 40D méretekhez
30% -os árelőny a szokásos szivattyúval szemben 

Az összes fő kopó alkatrész kicserélhető a rendszerben anélkül, hogy kiszerelné a szivattyút  
a csővezetékekből. Az egyedi tervezés (nagyon kompakt kialakítás) ideális, ahol a termék integritása 
kifejezetten fontos. Minden alkatrész 100% -ban cserélhető standard vagy más szinusz szivattyú 
gyártó alkatrészeivel. 

A szivattyút saválló acél illesztő lemezzel szállítjuk, ha a jelenlegi 
szinusz szivattyúját kívánja cserélni. A folyamat rendkívül kevés 
időt vesz igénybe. A szivattyú összes fő része kompatibilis más 
gyártó szinusz szivattyújával.

A szinusz szivattyú fő alkatrészei
Minden anyag megfelel a normáknak és követelményeknek, és különféle változatokban állnak 
rendelkezésre.

Egy tengely és egy tengelytömítés
Korlátlan garancia a házra és a burkolatra



6

Modell Részecske max. 
mérete (mm) Max. nyomás (bar) Sebesség Max. áramlás (l/h) Mennyiség fordula-

tonként (l)
Max. hőmérséklet  

(°C)

SCN 10 10 10 1.000 3.180 0,053 125

SCN 20 18 10 1.000 4.000 0,11 125

SCN 20D 18 6 1.000 4.000 0,11 125

SCN 25 25 15 600 17.000 0,45 125

SCN 25D 25 6 600 17.000 0,45 125

SCN 40 35 15 600 38.000 1,05 125

SCN 40D 35 6 600 38.000 1,05 125

SCN 60 60 15 600 90.000 2,50 125

Rendelkezésre álló csatlakozások: Tri - Clamp, German Milk Fitting, SMS, RJT, karimás csatlakozás, vagy külön kérésre

Műszaki adatok

Szerkezeti anyagok 316 Rozsdamentes acél, Poliamid

Max. vizskozitás  2 000 000 centipoise  CPS

Elérhető méret 8

Tömítés konfigurációk  Mechanikus tömítő rendszerek vagy ajaktömítő rendszerek; FDA által jóváha-
gyott

Karima típusok Tri-Clamp, DIN, SMS, ANSI 150# RF

Szivó és nyomő csonk méret (in) 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6

Fordulatonkénti teljesítmény 0.06 - 2.50 l

Anyagok, adatok és határértékek

Lehetőségek

Téglalap alakú bemenőnyílás rendkívül magas 
viszkozitású termékekhez. A bemeneti terület 
jelentősen megnövelt, összehasonlítva a 
szokásos alakkal, nagymértékben javítja a 
bemeneti feltételeket.

Rozsdamentes acél szerelőlemezekre szerelt 
szivattyúegységek, az ügyfél egyedi igényeihez 
igazítva - VFD-re, öblítő rendszerekre stb. építve.



7

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 & CTH 

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



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 8551 

Tapflo Hungary is part of the international Swedish Tapflo Group

Szeged


