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Tömlős szivattyúk

Innovatív és megbízható nagynyomású tömlős szivattyúk.

Zárt házú PEHD tömlőszivattyú megoldások, 
amelyek ellenállnak a legtöbb agresszív vegyi 
anyagnak.

Hosszú élettartamú nagynyomású tömlőszivattyúk, 
amelyeket egyszerű karbantartásra fejlesztettek 
ki különféle élelmiszer- és italgyártási vagy 
gyógyszerészeti alkalmazásokhoz, CIP-elhető.

PTL P

CIP
Hatékony tömlőszivattyú megoldások nehéz, 
koptató, maró és viszkózus, részecskéket 
tartalmazó folyadékokhoz.

PT

A legjobb megoldás az egyszerű szállítási vagy 
adagolási alkalmazásokhoz, lehetővé téve a tömlő 
gyors cseréjét a szivattyú működési idejének 
optimalizálása érdekében.

PTL

Két görgő*, amely 180 ° -ban van felszerelve egy rotorra, összenyomja a vastag falú tömlőt egy szabadalmaztatott 
koncentrikus vezetőben, és a szivattyúzott folyadékot a szívóoldalról a kimenőoldalra tolja. A hengermozgás 
összenyomja a tömlőt a ház falán és állandó vákuumot hoz létre a szivattyú szívóoldalán. Ezáltal a folyadék a tömlőben 
halad és nem érintkezik fémrészekkel.
* A PT sorozatban a görgőt patkó helyettesíti.

Működési elv
Szivattyúház

Görgők Szivattyútömlő

Szívó oldal

Kimenő oldal

Hatékony tömlős szivattyú megoldások nehéz, koptató, korrozív 
és viszkózus részecskékkel rendelkező folyadékokhoz.
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A Tapflo tömlős szivattyú jellemzői és előnyei
Biztonságos száraz futás 
Könnyen használható, nincs szükség 
ellenőrzésre

Adagolás
Adagolási pontosság ± 5%

Alkalmas élelmiszerekhez és 
gyógyszerekhez
Az élelmiszer szállításához FDA minősítésű 
tömlők állnak rendelkezésre. A tejterméket 
szállítása DIN 11 851 típusú csatlakozással 
vagy bilincsekkel kivitelezhető. USP VI is 
rendelkezésre áll.

Nincs turbulencia
Erősen koptató anyagok esetén is kíméletes, 
alacsony kopású szivattyúzás történik. 
(nyírásra érzékeny anyagoknál is) 

Abrazív anyagok
A tömlős szivattyúk ideálisak erősen koptató 
közegek szivattyúzására.

Kevés alkatrész
Az egyetlen kopó alkatrész a tömlő, 
nincsenek szelepek, alacsony karban-
tartási költség

A görgős kivitel a PTL szivattyúkban sikeresnek 
bizonyult az alacsonyabb nyomású alkalmazásoknál, 
4 bar-ig, mivel a tömlő és a henger közötti súrlódás 
minimális, ezért olajkádra nincs szükség, valamint a 
sugárirányú erő nagyon alacsony, ezáltal lehetővé téve 
a forgást. A tömlő hosszabb élettartama érdekében a 
görgőket kenőanyaggal (zsír) láthatjuk el.

Nagyobb nyomás esetén 15 bar-ig, kb. 4 bar-tól kezdve 
a görgők már nehezen tudnak forogni, valamint a 
tömlőre irányuló nyomásszög meglehetősen hegyes 
lesz, amely negatívan hat a tömlő élettartamára. Ez 
esetben a PT szivattyúkban lévő patkó kialakítása 
hatékonyabbnak bizonyult, mivel ezek enyhébb hatást 
gyakorolnak a tömlőre.

Henger kialakítás (PTL) és patkó kialakítás (PT)

Görgő kialakítás
Hegyes szög

Patkó kialakítás 
Tompa szög

Megfordítható szállítási irány
Egyszerűen változtassa meg a forgásirányt 

Magas viszkozitású  
Magas viszkozitású anyagok kezelése
100 000 mPas-ig alkalmazható

Önfelszívó
Más típusú szivattyúk nem képesek elérni 
a tömlős szivattyú szívóteljesítményét, 9,8 
m száraz szívómagasságig, víz esetében

Állítható
A sebesség változ tatásával,  pl . 
frekvenciaváltóval szabályozható a szállítási 
sebesség, adagolási alkalmazásokhoz is

9.8m
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PTL sorozat 
Gyakori alkalmazások

Vízkezelés
nátrium-hipoklorit, vas-klorid, nátrium-biszulfit, fluorid, polimerek, 
ammónium-hidroxid, kálium-permanganát, nátrium hidroxid és még sok egyéb

Tészta- és sajtipar
tojásfehérje és tojássárgája, zsír, természetes aroma, tejszín, tej és 
joghurt

Kenyértészta és gyümölcstorta
víz- és sókeverékek, természetes aromaanyagok, zsírok, gyümölcstartalmú 
tészta / keverék (pl. gyümölcsöt vagy dióféléket tartalmazó töltelékek, ahol 
azok egészben maradása elengedhetetlen)

Kozmetikai ipar
sampon, folyékony szappan, tusfürdő, testápoló

Gyógyszeripar
vegyszer adagolás, folyékony fehérje, vakcinák, szérumok, plazma, szirupok
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PT sorozat 
Gyakori alkalmazások

Ipar
különféle savak, PVDF latex, alkohol, szappan, nem aromás oldószerek, 
iszapok (viszkozitása 60 000 Cps-ig), agyag legfeljebb 800 g/l, részecs-
keméret: 30 mm, ólom-szulfát, pirit, SABX, cianid, különféle savak

Festék 
víz alapú festék, akril, pigmentek, tinta

Vízkezelés
vas-klorid, aktív szén, reagens betáplálás, koagulánsok, flokkulált diszperzió, 
iszap és habok

Élelmiszeripar
paradicsomszósz, burgonyapüré, zselatin, sörélesztő, halpaszta, olívaolaj, bor 

Papíripar
latex, kaolin, papírhulladék iszap, különféle vegyi adagolás
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PTL sorozat
Alacsony nyomású tömlős szivattyúk

Csökkentse a karbantartási állásidőt ...

Alkalmas alacsony vagy magas viszkozitású, pépes, 
tiszta, semleges, agresszív vagy koptató folyadékok, 
gáztartalmú vagy habzásra hajlamos, vagy szilárdanyag-
tartalmú folyadékok szivattyúzására és adagolására a 
következő iparágakban: festék, tejtermékek és italok, 
hús- és halfeldolgozás, gyógyszeripar és kozmetikumok, 
szennyvíz és vízkezelés, vegyipar és petrolkémiai ipar, 
cellulóz- és papír, textil, szappan és zsírok, építészet, 
kerámia.

Teljesítmény:       10 m3/h -ig
Viszkozitás:       15000 cps -ig ***
A szivattyúzott folyadék hőmérséklete:   135oC -ig *
Nyomáskülönbség:      4 bar -ig **
Kimenő nyomás:      4 bar -ig
Elérhető szívás:      0,6 bar -ig ***

*      20 ° C szobahőmérsékleten. Továbbá függ a szivattyúzott folyadéktól, a tömlő minőségétől és a motor konstrukciójától.
**    A szivattyú méretétől és a tömlő minőségétől függ.
*** A szivattyú méretétől / kivitelezésétől, a sebességtől és a cső anyagától függ.

Működési adatok

Áramlási táblázat PTL szivattyúkhoz 

TÍPUS 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245

PTL17 129 259 389 518 648

Folyamatos használat Időszakos használat Alkalmi használat  < 1 óra / nap

TÍPUS 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm

PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92

PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10

PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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Anyag Tömlő azonosítása Elérhető

Tygoprén Átlátszó, sima felület PTL09 - PTL25

Norprene® Fehér színű, sima felület PTL09 - PTL25

Szilikon Átlátszó, sima felület vagy rozsda szín
PTL09 - PTL25

EPDM gumi Fekete színű, fehér csíkos, dupla fonattal

PTL09 - PTL45
Természetes gumi Fekete színű, zöld csíkos, dupla fonattal

Nitril gumi Fekete színű

Rendelkezésre álló tömlők anyagai és méretei
Megerősítés nélkül: Norprene®, Tygoprén, Szilikon

Élelmiszer-minőségű megerősítéssel: NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA

Poliamid megerősítéssel: Természetes gumi (NR), NBR, EPDM

Elérhető meghajtók
Hajtóművek vagy változó sebességű motorok, mind a TEFC, mind a robbanásveszélyes motorok, elektronikus 
hajtóműves motorok, inverterek. Kérésre pneumatikus hajtóegységek is kaphatók.

TAPFLO PTL - Megbízható tömlős szivattyúk 
Kivételesen alacsony nyíróképesség, biztosítva 
a termék minőségét, pontos és kiszámítható 
teljesítményét a későbbi megtakarításokkal. 

Méret ID OD Hossz

PTL 09 9 16 330

PTL 13 13 22 390

PTL 17 17 31 590

PTL 25 25 43 1150

PTL 30 30 55 1150

PTL 45 45 75 1455

P rem
ium

qualityofSwedenPremiumqu
ali

ty
of

Sw
e d

e n

Premium quality of Sweden
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TÍPUS 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm

PTL P 09 20 40 60 80

PTL P 13 49 98 167 196

PTL P 17 129 259 389 518

PTL psorozat
Ellenálló korrózív termékekkel szemben
A PTL P perisztaltikus műanyag szivattyút úgy tervezték, 
hogy ellenálljon a legagresszívebb vegyi anyagoknak, 
miközben teljes védelmet biztosít.

 
A PTL P sorozatú szivattyúk háza antisztatikus 
polietilénből (PE HD) készül, amely kiváló kopásállósággal 
rendelkezik. A szivattyúház teljesen le van zárva, így a 
folyadék bent marad, esetleges meghibásodás esetén 
is, védve ezzel a kezelőt és a környezetet. A forgórész 
és a görgőtartók nikkelbevonatúak, hogy csökkentsék 
az állásidőt és a karbantartást.

A rendelkezésre álló tömlők anyaga és mérete
Természetes gumi (NR); Perbunan (NBR), EPDM, Neoprén, 
Neoprene®, Pharmed, Szilikon és Hypalon, Tygon®

Folyamatos használat Időszakos használat Alkalmi használat < 1 óra / nap

Teljesítmény:      10 m3/h -ig
Viszkozitás:      15000 cps -ig ***
A szivattyúzott folyadék hőmérséklete:  80oC -ig *
Nyomáskülönbség:     4 bar -ig **
Kimenő nyomás:     2 bar -ig
Önfelszívás:      7 m -ig ***

*       20 ° C szobahőmérsékleten. Ezenkívül függ a szivattyúzott folyadéktól, a tömlő minőségétől és a motor felépítésétől.
**    Ez a szivattyú méretétől és a tömlő minőségétől függ.
*** A szivattyú méretétől/kivitelezésétől, a fordulatszámtól és a cső anyagától függ.

Működési adatok

Áramlási táblázat PTL szivattyúkhoz 
[l/h]
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Teljesítmény:      150 m3/h -ig
Viszkozitás:       100000 cps -ig 
A szivattyúzott folyadék hőmérséklete:   135oC -ig
Kimenő nyomás:      15 bar -ig
Önfelszívás:       9,8 m -ig

Működési adatok

PT sorozat
Magas nyomású tömlős szivattyúk

A legújabb kialakítás

A PT szivattyúk a rendelkezésre álló legjobb anyagokat 
és az intelligens tervezési megoldásokat ötvözik a 
működési idő maximalizálása és a karbantartás 
minimalizálása érdekében.

A PT sorozatú szivattyú rendkívül megbízható és 
széles teljesítménytartományban dolgozik, akár 150 
m3 / h-ig és 15 bar-ig, amely a legtöbb alkalmazásban 
a legtöbb folyadékot képes kezelni.

Áramlási táblázat PT szivattyúkhoz

TÍPUS 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm

PT 05  
(3 patkós) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10  
(3 patkós) 10 20 40 60

PT 10 15 30 60 90 120

PT 15 50 100 200 300 400

PT 20 65 170 340 500 670

PT 25 200 400 800 1 200 1 600

Folyamatos használat Időszakos használat Alkalmi használat < 1 óra / nap

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400

TÍPUS 10 Rpm 20 Rpm 30 Rpm 35 Rpm 40 Rpm 45 Rpm 50 Rpm

PTX 80 5 500 11 000 16 500 19 250 22 000 24 750 27 500

PT 80 7 000 14 000 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000

PT 100 12 000 24 000 36 000 42 000 48 000 54 000

PT 125 22 000 44 000 66 000 77 000 88 000

[l/h]

[l/h]
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A soros pulzálás csillapító csökkenti a rezgést és meg-
fékezi a vízkalapács hatást a csövekben, ezáltal megnö-
veli a tömlő és az installációs elemek élettartamát.

Pulzálás csillapító 

Jellemzők és előnyök
A pulzáció csökkentése akár 90% -ig

Könnyű telepítés

Kevés alkatrész érintkezik a közeggel

fehér jelölés dupla fehér 
jelölés sárga jelölés fehér és sárga 

jelölés piros jelölés piros jelölés kék jelölés lila jelölés

NR (természetes 
gumi)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR Food
(FDA jóváhagyott)

EPDM  EPDM
(FDA jóváhagyott)

HYPALON/CSM VITON/FKM

Vízkezelés és ipari 
hulladékok x x x x x x

Kerámiaipar x x
Bányászat x x x x x
Építkezés x x x
Vegyipar x x x x x

Étel és ital x x x x
Festékipar x x

Pép- és papíripar x x
Mezőgazdaság, biogáz x x x x x x

Elérhető tömlőanyagok
A PT sorozatot úgy tervezték, hogy a tömlőcsere gyors és egyszerű legyen, műszaki végzettség nélkül is. Kizárólag 
magas minőségű összetevőkből gyártott tömlőkkel dolgozunk, amelyeket 2-6 külön rétegű fonott poliamiddal 
erősítünk meg, valamint a külső réteg szigorú tűréshatáraira különös figyelmet szentelünk, ezáltal a tökéletes 
kompressziót biztosítva. A Tapflo tömlők tulajdonságai lehetővé teszik, a körülbelül 30% -kal hosszabb élettartartalmot, 
mint a piacon lévő hasonló tömlő élettartama. Illeszthetőek a legtöbb más gyártmányú tömlős szivattyúhoz is.

A tömlő folyadékkal érintkező rétegéhez 5 anyag áll rendelkezésre, amelyek megfelelnek a szivattyúzott folya-
dékok sokféleségének.
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A Tapflo innovatív tömlős szivattyút fejlesztett ki a 
könnyebb és jobb helyben történő tisztítás (CIP) érdeké-
ben - Egy egyedi kereket, amely megfelel az élelmi- 
szer-, kozmetikai és gyógyszeripari folyamatok igé-
nyeinek. 

Az új PT CIP szivattyú szabadalmaztatott függő szivat-
tyúkerékkel rendelkezik, amely lehetővé teszi a patkók 
visszahúzódását (hogy ne nyomják össze a tömlőt) 
szabad utat adva a hatékony helyben történő tisztítás 
érdekében.

PT CIP

Jellemzők & előnyök

A PT szivattyúk a "CIP kerék" (Clean In Place) opcióban is rendelhetőek. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, 
hogy a szivattyú forgásirányának (½ fordulat) megfordításával a patkók automatikusan visszahúzódnak, lehetővé 
téve a tömlő tisztítási vagy/és a sterilizálási művelet végrehajtását, a szivattyú szétszedése vagy egyéb további 
művelet nélkül. Az ügyfél időt takarít meg és megtartja a folyamat legmagasabb szintű funkcionalitását.

Tömítésmentes kivitel

Szárazon futhat sérülés nélkül

Nem károsítja vagy nyírja a 
szivattyúzott folyadékot, miközben 
fenntartja a magas szintű higiéniát

A Tapflo élelmiszer-minőségű tömlőket kínál EPDM 
FDA, NBR FDA és NR FDA anyagokból, és megfelelnek 
az EC 1935/2004 és az FDA CFR21§177.2600 
tanúsítványoknak.

Maximális munkakihasználtság, ill. 
maximális termelési idő

Minimális mozgó alkatrész, és 
minimális a karbantartás ráfordítás

Csak a tömlő belső része érintkezik  
a szivattyúzott folyadékkal

A tömlő belső része fehér (NR FDA  és EPDM FDA) 
vagy fekete  (NBR FDA)a szivattyúzott folyadéknak 
megfelelően.

Elérhető tömlőanyagok

Teljesítmény:  0,5-től 10 m3/h -ig
Kimenő nyomás:  15 bar -ig

Működési adatok

A forradalmi magasnyomású CLEAN IN PLACE

FordítottSzivattyúzás CIP pozíció



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
kényelmének érdekében a Tapflo szolgáltatási minősége legmagasabb legyen.

Tapflo termékek és szolgáltatások elérhetőek világszerte.

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 | 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 | SWEDEN | 

SWITZERLAND | 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 

A Tapflo Hungary a Svéd Tapflo Group tagja.

Szeged


