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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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Kivitel
RD 
Zárt járókerék

RG 
Félig-nyitott járókerék

RB 
Csatornás járókerék

RC 
Vortex járókerék
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Függőleges
FÜGGŐLEGES 
Zárt, Nyitott, Csatornás és 
Vortex járókerék

CANTILEVER 
Vortex és csatornás 
járókerék
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Monoblokk kivitel
HD
Zárt járókerék

HG
Félig-nyitott járókerék

RS
Vortex járókerék

Víz
RN
Zárt járókerék

TS
Többfokozatú

RAM
Turbinás járókerék
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Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 32-től DN 125 méretig
Max. üzemi nyomás:    16 bar
Áramlás:     500 m3 /h-ig
Differenciális emelési magasság:  140 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   180-220°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      AISI 316 külön kérés esetén AISI 304, AISI 904, duplex, superduplex,  
     Hastelloy B és C

2          p ól us

 4  p ól us

RD Zárt Járókerék

Kiválasztási grafikon

Szerelési lehetőségek

A centrifugális szivattyú ISO 2858/ISO 5199 tanúsítvány szerint 
gyártott.

   Nagy teherbírású tengely és csapágyak.
   Csak 3 méretű csapágyház a teljes sorozathoz.
   Az azonos típusú ház minden tömítésvariánshoz  

       megfelelő.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
Agresszív szerves és szervetlen folyadékok kezelése a 
vegyiparban és a petrolkémiai iparban.
További alkalmazási területek: 
Tengervíz-sótalanító üzemek, abszorpciós 
berendezések a környezetmérnöki munkában, 
erőművek, acélipar, melegvíz elosztás.

Nagy hidraulikus hatékonyság és alacsony NPSH szükséglet (precíziós öntött járókerék).

Kapacitás [m3/h]
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A centrifugális szivattyú ISO 2858/ISO 5199 tanúsítvány szerint gyártott.
   Nagy teherbírású tengely és csapágyak.
   Csak 3 méretű csapágyház a teljes sorozathoz.
   Az azonos típusú ház minden tömítésvariánshoz  

       megfelelő.
Alkalmazási területek:
Enyhén szennyezett folyadékok vagy abrazív anyagokat 
nem tartalmazó iszapok kezelése a vegyiparban vagy 
petrolkémiai iparban. Kifejezetten előnyös legfeljebb 
15% gáztartalommal rendelkező folyadékok esetében. 
További alkalmazási területek:
Finomítók, általános ipari felhasználás, cellulóz- és 
papíripar, élelmiszeripar, cukoripar, tengervíz-sótalanító 
üzemek, környezetmérnöki abszorpciós berendezések, 
erőművek, acélipar, melegvíz-elosztás.

 2          p ól us

4  p ól us
 2          p ól us

4  p ól us

Kiválasztási grafikon

Szerelési lehetőségek
Kapacitás [m3/h]
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Kapacitás [m3/h]

Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 32-től DN 125 méretig
Max. üzemi nyomás:    16 bar - a szivattyú méretétől függően
Áramlás:      300 m3 /h-ig
Differenciális emelési magasság:  95 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   180-220°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      AISI 316 külön kérés esetén AISI 304, AISI 904, duplex, superduplex,  
     Hastelloy B és C

RG Félig-nyitott Járókerék
Nagy hidraulikus hatékonyság és alacsony NPSH szükséglet (precíziós öntött járókerék)
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A centrifugális szivattyú ISO 2858/ISO 5199 tanúsítvány szerint gyártott.
   Nagy teherbírású tengely és csapágyak.
   Csak 5 méretű csapágyház a teljes sorozathoz.
   Az azonos típusú ház minden tömítésvariánshoz megfelelő.

Alkalmazási területek:
Kevésbé szennyezett folyadék kezelése szenny-
víztisztító telepeken, tiszta víz hűtőtornyokhoz vagy 
kondenzátum-visszanyerő üzemekhez, viszkózus 
folyadékok kezelése az élelmiszer- vagy vegyipar 
párologtatóiban.
További alkalmazási területek:
Finomítók, általános ipari felhasználás, cellulóz- és 
papíripar, élelmiszeripar, cukoripar, tengervíz-sótalanító 
üzemek, abszorpciós berendezések a környezetmérnöki 
munkában, erőművek, acélipar, melegvíz elosztás.

 4          p ól us

 6  p ól us

 4          p ól us

 6  p ól us

Kiválasztási grafikon

Szerelési lehetőségek

Kapacitás [m3/h]
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Kapacitás [m3/h]

Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 65-től DN 300 méretig
Max. üzemi nyomás:    10 bar -ig - a szivattyú méretétől függően
Áramlás:       2400 m3/h-ig
Differenciális emelési magasság:  70 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   150-220°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      AISI 316 külön kérés esetén AISI 304, AISI 904, duplex, superduplex,  
     Hastelloy B és C

RB Csatornás Járókerék
Járókerék speciális geometriával az alacsony NPSH-hoz és a nagy, szabad átáramláshoz.
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 2          p ól us

 6          p ól us

 4          p ól us

 2          p ól us

 6          p ól us

 4          p ól us

Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 32-től DN 250 méretig
Max. üzemi nyomás:    10 bar - a szivattyú méretétől függően
Áramlás:     800 m3/h-ig
Differenciális emelési magasság:  60 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   150-220°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      Öntöttvas, GJL250 vagy AISI 316. külön kérés esetén AISI 304,
     AISI 904, duplex, superduplex, Hastelloy.

RC Vortex Járókerék

Kiválasztási grafikon

Szerelési lehetőségek

A centrifugális szivattyú ISO 2858/ISO 5199 tanúsítvány szerint gyártott.
   Nagy teherbírású tengely és csapágyak.
   Csak 4 méretű csapágyház a teljes sorozathoz.
   Az azonos típusú ház minden tömítésvariánshoz megfelelő.

Alkalmazási területek:
Vegyi és kristályos szuszpenziók, minden viszkózus 
folyadék, nagy koncentrációjú rostos szuszpenziók, 
kommunális és ipari szennyvíz, iszap kezelése.
További alkalmazási területek:
Finomítók, általános ipari felhasználás, cellulóz- és 
papíripar, élelmiszeripar, cukoripar, tengervíz-sótala-
nító üzemek, abszorpciós berendezések a környe- 
zetmérnöki munkában, erőművek, acélipar, melegvíz 
elosztás.

Nagy, szabad átáramlási méret 180 mm-ig a teljesen süllyesztett járókeréknek köszönhetően.

Kapacitás [m3/h]
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Tömítések
A hengeres kamra az EN 12756 standard szerint kivitelezett, amely bármilyen típusú mechanikus vagy cartridge 
tömítéssel felszerelhető.

Egyszeres mechanikus tömítés, kettős mechanikus tömítés („tandem”, „back to back” elrendezés) vagy tömszelence 
alkalmazása néhány egyéb elem használatával megoldható. Ez a moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a vevő 
könnyedén váltson tömítés típust ugyanazon burkolat esetén néhány elem cseréjével. 15 különböző tömítés áll ren-
delkezésre a vevői igények kielégítésére. A tömítések öblítéssel is felszerelhetők az API 682 standard szerint (mint 
például PLAN 11, PLAN 52, PLAN 53, PLAN 54).

Egyszeres mechanikus tömítés

A kékkel jelölt alkatrészek vannak használva.

Kettős „back to back” mechanikus tömítés

Ez a legelterjedtebb mechanikus tömítés a tiszta 
folyadékok esetén (nincs szilárd részecske vagy 
kristály). A szivattyúzott közeg végzi a mechanikus 
tömítés kenését és hűtését.

Az azonos típusú ház minden tömítésvariánshoz megfelelő.

A kékkel jelölt alkatrészek vannak használva.

Ez a típusú kettős tömítés („back to back” felületekkel) 
nyomás alatt van a tömítőkamrában.
A külső öblítő folyadék választja el a terméket a 
légkörtől. Az öblítő folyadék nyomása 0,5/1 bar-ral 
magasabb kell legyen, mint a termék nyomása. 
A tömítés előnyeinek megtartásához érdemes 
mérőórát szerelni a kamra tényleges nyomásának 
mérésére. Szenzorok és távadó segítségével nyomon 
követhető a nyomásváltozás.
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A kékkel jelölt alkatrészek vannak használva.

Cartridge  tömítés

A kékkel jelölt alkatrészek vannak használva.

A kékkel jelölt alkatrészek vannak használva.

Kettős „tandem” mechanikus tömítés

A tömszelence egy fonott, kötélszerű anyag, amely a 
tengely köré van csavarva - fizikailag tömíti a tengely 
és a szivattyúház közötti rést. 
A tömszelencét szívesen használják számos 
alkalmazásban egyszerűsége miatt.

Ennek a kettős tömítésnek mindkét forgó egysége 
azonos irányba néz.
A tandem levegő oldalán lévő mechanikus tömítés 
célja vagy a kétlépcsős nyomáscsökkentés, vagy pedig 
a hűtőközegbe történő lezárás és a termék elsődleges 
mechanikai tömítésének figyelemmel kísérése.
Egy külső öblítő folyadék biztosítja a termék és a légkör 
elszigetelését.

A cartridge tömítésnél az álló részek előre szereltek 
egy házba, valamint a forgó részek előre szereltek a 
tengely-hüvelyre, amely O-gyűrűvel biztosított. 
A cartridge tömítés háza egyszerűen helyettesíti a 
tömszelence takarólemezét, ezáltal tömíti a szivattyú 
házat egy O-gyűrűvel. 
Mivel a cartridge mechanikus tömítés előre össze- 
szerelt, ezért a szivattyúba szerelésekor nem fordulhat 
elő hiba.

Tömszelence
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Telepítési lehetőségek

Konzolos kivitel

Csupasz tengelyű kivitel

A teljes szivattyúpaletta felépítéséhez (monoblokk, konzolos és alaplapra szerelt tengelykapcsolós kivitel) csak 
3 csapágyház és 6 konzol szükséges.
A túlméretezett alaplemezek biztosítják a nagy stabilitást; a konzolos kivitellel biztosítjuk az egytengelyűséget, 
ezzel kiküszöbölve az ebből adódó sok problémát a szivattyú és a motor között. 
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Motor nélküli kivitel alaplemezen

Konzolos kivitel alaplemezen

Monoblokk kivitel



14

Függőleges szivattyúk - Zárt, Nyitott, 
Csatornás és Vortex járókerékkel

Járókerék típusok
Zárt járókerék
Tiszta folyadékok.

Félig-nyitott járókerék kopó gyűrűvel és 
külső beállítással
Enyhén szennyezett folyadékok vagy nem 
koptató szuszpenziók. Jól kezeli a legfeljebb 
15% gáztartalmú folyadékokat.

Csatornás járókerék 
Enyhén szennyezett folyadékokhoz vagy 
nem koptató szuszpenziókhoz. A speciális 
lapátkialakításnak köszönhetően 
alacsony NPSH esetén is szabad átfolyást 
biztosít. Nagy hatékonyság és alacsony 
NPSH.

Vortex járókerék
Kémiai és kristályos szuszpenziókhoz, 
minden viszkózus folyadékhoz, nagy szálas 
szuszpenziót tartalmazó folyadékokhoz, 
kommunális és ipari szennyvizekhez, 
mindenféle iszaphoz. Szabad részecske 
átfolyás 180 mm-ig.

Függőleges merülő szivattyú (ISO 5199 tanúsítvány) 
csapágyperselyekkel alátámasztott tengellyel.

Gyors adatok
Szivattyú hossz:      6 m-ig
Alaplemez:     négyszögletes, kör vagy a vevő kérésének megfelelő forma
     PTFE AJAKTÖMÍTÉS vagy CARTRIDGE TÖMÍTÉS gőzálló konstrukcióhoz  
     vagy nyomás alatti kivitelhez.
Anyag:      öntöttvas GJL250 vagy AISI 316.  Külön kérésre AISI 304, AISI 904,  
     duplex, superduplex.
Csapágypersely anyagok:   bronz, gumi, RULON és PEEK
     Szívó oldali szűrő és szívócső hosszabbítás kérésre kapható.

A szivattyú test teljesen elmerül a folyadékban, 
miközben a motor alaplemezre szerelve távol marad 
a folyadéktól.

A nyomó- és a szívócső egymástól el van különítve, 
a tengelycsapágyak kenését a szállítandó folyadék 
vagy koptató közeg esetén egy külső kenőanyag 
forrás (tiszta folyadék vagy zsír) biztosítja.

Lehetőség van az alaplemez méreteinek és alakjának, 
a kimenőcső pozíciójának, az oszlop hosszának a 
tervező és a felhasználó igényei szerinti változtatására, 
a meglévő tartálynak megfelelően. 

Alkalmazási területek:

Minden ipari alkalmazásban, finomítók, olaj- és 
gázgyártásban, vegyiparban, cellulóz-, papír- és vízi 
iparágakban használják.

Tipikus alkalmazási területek: 

Vízelvezető aknák, olajos vízgyűjtők, tartály 
szivattyúzás.
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Kivitelezési lehetőségek

Kenés a szivattyúzott folyadékkal.

A szivattyúzott folyadék keni az összes csapágyperselyt 
(alsó és középső).
A folyadéknak tisztának kell lennie: a szilárd anyagok 
eltömíthetik a belső kenéshez szükséges szűk 
csatornákat.
A csak alsó csapágyazással rendelkező 
függőleges szivattyú is csak tiszta, nem abrazív kis  
részecske-tartalmú folyadékkal üzemeltethető.

Kenés külső táplálással.

Egy tiszta külső forrás, amely általában tiszta víz vagy 
zsír, alkalmazható a perselyek kenéséhez (alsó és 
középső).
Akkor alkalmazandó, ha a folyadék szennyezett,  
ragadós vagy szuszpendált anyagokat tartalmaz.
Ez a kivitel lehetővé teszi a szivattyú szárazon 
futását bizonyos ideig. A külső kenő folyadék a  
szivattyúzott folyadékkal együtt távozik a 
csővezetékbe. 

Kenés a csőoszlop feltöltésével.

Akkor alkalmazandó, ha a folyadék szennyezett, 
ragadós vagy szuszpendált anyagokat tartalmaz, 
illetve nem biztosíthatunk külső vízforrást.
Mechanikus tengelytömítést szerelünk a 
szivattyúházba, amely megakadályozza a kenő 
folyadék kifolyását. Minden csapágypersely (alsó és 
középső) kenését az öblítő folyadék látja el. 
Beüzemelés előtt, a csővezetéket fel kell tölteni 
fagyálló folyadékkal általában. A folyadék szintje 
szintmérő vagy mérőpálca segítségével ellenőrizhető.
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A szivattyútest teljesen elmerül a folyadékban, 
miközben a motor egy szerelőlemezre szerelve távol 
marad a folyadéktól.
A túlméretes, nagy teherbírású zsírozott 
golyóscsapágyak a szerelő lemezre vannak rögzítve a 
korrozív területen kívül. Ez azt jelenti, hogy:

   A folyadékban nincs csapágy vagy 
csapágypersely, és nincs tengelytömítés;

   A csapágyak tömítettek így megakadályozva 
annak szennyeződését a folyadék vagy agresszív 
pára által;

   A szivattyú sérülésmentesen futhat szárazon;
   Megbízható működés és alacsony költség.

Lehetőség van az alaplemez méreteinek és alakjának, 
a kimenőcső pozíciójának, az oszlop hosszának a 
tervező és a felhasználó igényei szerinti változtatására, 
a tartálynak megfelelően.
Alkalmazási területek:
Szennyvíz, nagy vagy szálas szilárd anyagot tartalmazó 
iszapokhoz és folyadékokhoz használják.
Tipikus alkalmazási területek: 
Vízelvezető aknák, olajos vízgyűjtők, tartályürítés, 
élelmiszer-feldolgozás, talajvíz-fejlesztés és 
öntözés, nehézolaj, furatoknál szennyezett olaj 
és víz, papírmassza, szennyvízgyűjtés és -kezelés, 
iszapfeldolgozás, iszapszállítás.

Cantilever szivattyúk – Vortex és 
Csatornás járókerékkel

Járókerék típus
Csatornás járókerék
Enyhén szennyezett folyadékokhoz vagy 
nem koptató szuszpenziókhoz. A speciális 
lapátkialakításnak köszönhetően alacsony 
NPSH esetén is szabad átfolyást biztosít. 
Nagy hatékonyság és alacsony NPSH.

Vortex járókerék 
Kémiai és kristályos szuszpenziókhoz, 
minden viszkózus folyadékhoz, nagy szálas 
szuszpenziót tartalmazó folyadékokhoz, 
kommunális és ipari szennyvizekhez, 
mindenféle iszaphoz. Szabad részecske 
átfolyás 180 mm-ig.

Függőleges cantilever szivattyú dugulásmentes Vortex és csatornás járókerékkel

Gyors adatok
Szivattyú hossz:      1,8 m-ig
     Lehetőség van a hosszabbításra egy szívócsővel, ami lehetővé teszi,  
     hogy a járókerék szintje alatti folyadékot kiürítse. 
Alaplemez:     négyszögletes, kör vagy a vevő kérésének megfelelő forma

     PTFE AJAKTÖMÍTÉS a gőzálló kialakításhoz.

Anyag:      öntöttvas GJL250 vagy AISI 316. Külön kérésre CA6NM (400HB  
     keménység), AISI 304, AISI 904, duplex, superduplex
     Szívó oldali szűrő és szívócső hosszabbítás kérésre elérhető.
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Telepítési lehetőségek

Általános telepítés

A Cantilever szivattyúkat a tartály tetejére telepítik és 
szintszabályozó nélkül működhet.
Ha a szivattyú szívócsonkja fölött van a folyadék, a 
szivattyú megfelelően működik. Amint a folyadék 
szintje alacsonyabb, mint a szívócsonk, a szivattyú 
szárazon fut problémamentesen. 
A szivattyú újból megkezdi a folyadék szivattyúzását, 
amint a folyadék a szívócsonk szintje fölé kerül. 

Tipikus telepítés szívócső hosszabbítással

A Cantilever szivattyúkat a tartályok tetejére telepítik 
és szintszabályozó nélkül működhetnek.
Ha a szivattyú szívócsonkja fölött van a folyadék, a 
szivattyú megfelelően működik.
Amint a folyadék szintje a szívócső bővítés nyílása alá 
csökken, vagy amikor az NPSHa alacsonyabb, mint az 
NPSHr a szivattyú elveszíti a szívó hatását és szárazon 
kezd futni-problémamentesen. 
A kialakítás lehetővé teszi a tartály ürítését legfeljebb 
5 méter szívócső hosszabbítással. 
A szivattyú újból megkezdi a folyadék szállítását, 
amint a folyadék szint újból eléri az szivattyú 
szívócsonkját. 

Külső telepítés

A Cantilever szivattyúkat a tartály oldalára telepítik és 
szintszabályozó nélkül működhet.
Amikor a folyadék szint a tartályban a szivattyúház 
fölé emelkedik a szivattyú működni tud. 
Amint a folyadék szintje alacsonyabb, mint a 
szívónyílás, a szivattyú szárazon fut-sérülésmentesen.
A szivattyú újra működni kezd, amint a folyadék szint 
a tartályban eléri a szivattyúházat.
A tartályban lévő folyadékszintnek alacsonyabbnak 
kell lennie, mint a recirkulációs túlfolyó, hogy a 
folyadék visszatérhessen a tartályba, és ne károsítsa 
a motort vagy a környezetet.
Ez a kialakítás lehetővé teszi a működést nagyon 
meleg (legfeljebb 300°C) szuszpendált szilárd anyag 
esetén is.
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Élelmiszeripari csatlakozás

   Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 32-től DN 80 méretig
Max. üzemi nyomás:     8 bar-ig - a szivattyú méretétől függően
Áramlás:     300 m3 /h-ig
Differenciális emelési magasság:  55 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   120°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      AISI 316
Karima:     PN16 csökkentett vastagságú vagy DIN 11851 élelmiszeripari  
     csatlakozás

HD  Zárt Járókerék

Kiválasztási grafikon

Csatlakozás

Az ISO 5199 szabványnak megfelelően:
   Könnyen felcserélhető.
   Burkolat és a járókerék precíziós öntési 

technológiával gyártva.
   Szabványos IEC motor.
   Különböző típusú tömítésekkel és azok 

anyagaival kapható.

Alkalmazási területek:
Agresszív szerves és nem szerves folyadékok 
kezelésére a vegyiparban.
További alkalmazási terület:
Általános ipari szolgáltatás, élelmiszeripar, víz / 
oldószer visszanyerési folyamat, erőművek, acélipar, 
kis párologtató üzemek.

Nagy teherbírású monoblokk centrifugális szivattyú.
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Kiválasztási grafikon

Kapacitás [m3/h]
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Kapacitás [m3/h]

Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 32-től DN 80 méretig
Max. üzemi nyomás:     8 bar-ig - a szivattyú méretétől függően
Áramlás:       200 m3 /h-ig
Differenciális emelési magasság:  60 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   120°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      AISI 316
Karima:     PN16 csökkentett vastagságú vagy DIN 11851 élelmiszeripari  
     csatlakozás

HG Félig-nyitott Járókerék
Az ISO 5199 szabványnak megfelelően:

   Könnyen felcserélhető.
   Burkolat és járókerék precíziós öntési 

technológiával gyártva.
   Szabványos IEC motor.
   Különböző típusú tömítésekkel és azok 

anyagaival kapható.
Alkalmazási területek:
Enyhén szennyezett folyadékok vagy nem 
koptató szuszpenziók kezelése a vegyiparban és a 
petrolkémiai iparban. 10% gáztartalmú folyadékok 
kezelésére alkalmas.
További alkalmazási terület:
Általános ipari szolgáltatás, élelmiszeripar, oldott 
levegős flotációs rendszerek, kis párologtató üzemek, 
cukoripar, víz / oldószer visszanyerési folyamat, 
erőművek, acélipar, textilipar.

Nagy teherbírású monoblokk centrifugális szivattyú.

Csatlakozás

Élelmiszeripari csatlakozásKarimás
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Az ISO 5199 szabványnak megfelelően: 
   Könnyen felcserélhető.
   Burkolat és járókerék precíziós öntési 

technológiával gyártva.
   Szabad átjárás, akár 50 mm-es szemcseméretig, 

a teljesen süllyesztett járókeréknek köszönhetően.
   Szabványos IEC motor.
   Különböző típusú tömítésekkel és azok 

anyagaival kapható.
Alkalmazási területek:
Vegyi és kristályos szuszpenziók kezelése, minden 
viszkózus folyadék, folyékony, nagy koncentrációjú 
rostos szuszpenzióval, kommunális és ipari szennyvíz, 
iszap szivattyúzása.
További alkalmazási terület:
Általános ipari szolgáltatás, oldott levegős flotációs 
rendszerek, víz / oldószer visszanyerési folyamat, 
acélipar.
 

 2          p ól us

 4          p ól us

Gyors adatok
Kimenő csonk:    ¾ M-től DN 80 méretig
Max. üzemi nyomás:     8 bar-ig - a szivattyú méretétől függően
Áramlás:       100 m3 /h -ig
Differenciális emelési magasság:  60 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   120°C - az adott közegtől függően
Anyag:      AISI 316
Karima:     PN16 csökkentett vastagságú vagy DIN 11851 élelmiszeripari  
     csatlakozás

RS Vortex járókerék

Kiválasztási grafikon

Csatlakozás

Nagy teherbírású monoblokk centrifugális szivattyú.
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Élelmiszeripari csatlakozásKarimás
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Kiválasztási grafikon

Szerelési lehetőségek

Kapacitás [m3/h]
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Kapacitás [m3/h]

Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 35-től DN 150 méretig
Max. üzemi nyomás:    10 bar -ig
Áramlás:      480 m3 /h-ig
Differenciális emelési magasság:  90 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   130°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      öntöttvas GJL200 EN1561, tengely AISI 430 vagy AISI 316,  
     járókerék öntöttvas GJL200 EN1561 vagy BRASS szivattyú  
     méretétől függően

RN Zárt Járókerék
Alkalmazási területek:
Az RN szivattyú sorozat a tiszta és nem agresszív 
folyadékokra tervezett (szilárdanyag-tartalom 
legfeljebb 0,2%). 
További alkalmazási terület:
Előnyösen használható nem agresszív folyadékokhoz 
az iparban, vízellátó-, fűtési, légkondicionáló, hűtési 
és cirkulációs berendezésekhez, mind civil, mind ipari 
célokra, például tűzvédelmi rendszerekhez és/vagy 
öntözéshez.

Centrifugális szivattyú az EN 733 szabványnak megfelelően.
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Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 25-től 
Max. üzemi nyomás:      25 bar-ig
Áramlás:       6,3 m3 /h-ig
Differenciális emelési magasság:  180 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   120°C-ig
Anyag:      ház és a diffúzorok öntött vasból GJL200, tengely AISI 420,  
     járókerék BRASS vagy AISI 316 SS külön kérésre
Karimák:     PN25

Gyors adatok
Kimenő csonk:    DN 32-től DN 150 méretig
Max. üzemi nyomás:    10 bar-ig
Áramlás:       480 m3/h-ig
Differenciális emelési magasság:  90 m-ig
Hőmérséklet tartomány:   130°C-ig - az adott közegtől függően
Anyag:      öntöttvas GJL200 EN1561, tengely AISI 430 vagy AISI 316,  
     járókerék öntöttvas GJL200 EN1561 vagy BRASS szivattyú  
     méretétől függően

TS Többfokozatú

RAM Periférikus

Szerelési lehetőségek

Alkalmazási területek:
Az TS szivattyú sorozat a tiszta és nem agresszív 
folyadékokra tervezett (szilárdanyag-tartalom 
legfeljebb 0,2%).
További alkalmazási terület:
Nem agresszív ipari folyadékok, vízellátó, fűtő, 
kondicionáló, hűtő és cirkulációs üzemek, civil és ipari 
alkalmazások, tűzoltó berendezések és öntözések.

Többfokozatú centrifugális szivattyú az EN 733 
szabványnak megfelelően.

Szerelési lehetőségek

Alkalmazási területek:
Tiszta folyadékok szilárd részecskék nélkül 
szuszpenzióban.
További alkalmazási terület:
Kazán cirkuláció, mosóüzemek, flotációs üzemek a 
szennyvízkezelés során, valamint amikor alacsony 
teljesítményre és nagy nyomásra van szükség.

Többfokozatú priférikus szivattyú.
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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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