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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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Félig nyitott járókerék 
3mm-nél kisebb részecskéket tartalmazó 
folyadékok szállítására alkalmas.

Jellemzők és Előnyök

PP & PVDF nedvesített alapanyagok  
Erősen korrodáló folyadékok kezelésére 
alkalmas.

Mechanikus tömítés 
A rugó a szivattyú száraz oldalán helyezkedik 
el, így minden fém rész védve van  
a folyadékkal való érintkezéstől. Különböző 
tömítő anyagok állnak rendelkezésre  
a különböző alkalmazásokhoz.

Nincs folyékony közeggel érintkező fém 
alkatrész.

Opcionálisan karimás és tömlős 
csatlakozások

Kevés alkatrész
Kis karbantartási igény, könnyű 
kezelhetőség.

CTP Műanyag Centrifugális Szivattyúk 

Széles körű alkalmazás
Vegyszerek gyártása
Vegyszerek, vegyi anyagok szivattyúzása 
ipari mosóberendezésekben.

Demineralizáció 
Demineralizált víz keringtetése és szállítása 
ipari alkalmazásokban.

Fénykép előhívás
Fénykép előhívó vegyszerek szállítása.

Folyadékkristály gyártás
Koncentrált savak és lúgok szivattyúzása. 

Vegyi anyagok szállítása 
Különböző vegyi anyagok szállítása 
tárolótartályokból kisebb tartályokba, 
konténerekbe.

Felületkezelés
Szállítás, szűrés és cirkuláció felületkezelő 
alkalmazások során.

Élelmiszer és ital
Csővezetékek és egyéb élelmiszer-feldolgozó 
berendezések tisztítására szolgáló CIP folyadékok, 
mosószerek szivattyúzása.

Vízkezelés
Folyadékok szállítása a vízkezelő folyamatokhoz.

A CTP szivattyúk félig nyitott járókerékkel felszerelt egyfokozatú centrifugális szivattyúk. Mivel nincsenek fém 
alkatrészek a folyadék oldalon, ezek a szivattyúk ideálisak a vegyi szállítási és cirkulációs feladatokhoz. A CTP 
kompakt és megbízható csúszógyűrűs tömítésű centrifugális szivattyú, mely PP-ből és PVDF-ből készülhet. 
A legjobb választás szilárd részecskéket tartalmazó folyékony közegekhez. 

CTP32

CTP50
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Robusztus és kompakt kialakítás 
PP & PVDF nedvesített anyagok

Könnyen kezeli az olyan korrozív folyadékokat, amelyek 
szilárd- és fém-részecskéket is tartalmaznak. A szivattyúk 
képesek magas hőmérsékletű savas és lúgos folyadékok 
kezelésére is. A PP_GF (üvegszállal erősített polipropilén) 
verzió kiváló mechanikai szilárdságot biztosít és akár 
70°C hőmérsékletű folyadékhoz is alkalmazható. A PVDF 
(polivinilidén-fluorid) verzió kiváló kémiai ellenállással 
rendelkezik és akár 90°C hőmérsékletű folyadékot is 
kezelhet. 

Félig nyitott járókerék 

Lehetővé teszi akár a Ø3 mm-es 
nagyságú részecskékkel 10%-ban 
telített folyadék szivattyúzását. 
A félig nyitott járókerék 
megkönnyíti a nagyobb  
viszkozitású folyadékok szállítá-
sát.  

Biztonsági lecsapolás

A ház hátsó részében lévő kialakított nyílás 
lehetővé teszi a folyadék lecsapolását szivárgás 
esetén, ezzel megakadályozza a motor és a tengely 
érintkezését a szivattyúzott folyadékkal. A PVDF 
betét csatlakozójára csatlakoztatott tömlő lehetővé 
teszi a folyadék kifolyását a szivattyúból. 

Mechanikus tömítés

A rugó a szivattyú száraz oldalán helyezkedik el, 
így minden fém rész védve van a folyadékkal való 
érintkezéstől. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség 
elasztikus gumiharangra.

 
Vegyileg ellenálló 
szivattyúk

A nedvesített alkatrészek 
fémet nem tartalmazó, 
fröccsöntött hőálló 
műanyagok, amelyek 
kiváló korrózióállóságot 
biztosítanak. A tengelyt egy 
műanyag hüvely és anya 
védi, amely kompatibilis a 
szivattyúház anyagával.
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A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 
(T=20 oC, ρ=1000 kg/m3, n=2900 rpm)

Teljesítménygörbék

Műszaki adatok
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CTP 32-12 CTP 50-12.5

Ø 90Ø 120
Ø 125

Ø 90

Ház PP-GF (30%) vagy PVDF

Hátsó burkolat PP vagy PVDF

Járókerék PP vagy PVDF

Szerelvény (nem nedves) PP

Mechanikus tömítés Forgó rész: SiC vagy grafit, Álló rész: SiC, Rugó: AISI 316

O-gyűrűk EPDM, FKM, FEP/FKM

Tengely AISI 316L rozsdamentes acél (standard) vagy Hastelloy® C-276 

Motor IEC standard, 3 fázis, 2 pólus, IP 55

Nyomás értékek PP szivattyúk: PN6 20°C-on ; PN2  70°C -on; PVDF szivattyúk: PN6 20°C-on ; PN2 90°C -on 

Hőmérséklet PP szivattyúk: 0°C - 70°C; PVDF szivattyúk: 0°C - 90°C 

Viszkozitás max ~200 cSt

Anyagok és határértékek

1Hastelloy® C a Haynes International, Inc.  bejegyzett védjegye 
* kérésre egyéb is elérhető
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Méretek
Méret

Szivattyú modell

CTP32 CTP50

Motor

Teljesítmény 0,75 kW 1,1 kW 3 kW 4 kW

Méret 80 100 112
A 105 110

B 56 54

C 98 125

øE 15 30.8

øF 23 42

G G 1¼'' G 2''

H G 1'' G 1½''

L 304 382 389

M 50 63 70

N 100 140

P 15 12

Q 80 100 112

R 58.5 52

S 125 160 190

T 160 184 219

U 10 12

Karimás csatlakozás DIN (opcionális)

Bejövő DN32 DN50

Kimenő DN25 DN40

Karimás csatlakozás ANSI (opcionális)

Bejövő 1¼'' 2''

Kimenő 1'' 1½''

Tömlős csatlakozás (opcionális)

Bejövő OD=32 OD=50

Kimenő OD=25 OD=40

Járókerék
Névleges 

átmérő ø120 ø125

A méretek mm-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)

Kérjen tőlünk teljes szivattyúkódot az összes elérhető opcióval és lehetőséggel. Változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk.

CTP Szivattyú kód

I. CTP = Tapflo csúszógyűrűs tömítéses műanyag centrifugális 
szivattyú 
II. Szivattyú méret: 
32 = szívó 1 ¼”; nyomó 1” 
50 = szívó 2”; nyomó 1 ½” 
III. Járókerék méret [mm]: 
12 = 120 mm 
12.5 = 125 mm 
IV. Anyag: 
P = PP (Polipropilén) 
K = PVDF (Polivinilidén-fluorid) 
V. Szivattyú opciók: 
1. Csúszógyűrűs tömítés 
üres* = Carbon/SiC/EPDM PP-hez 
üres* = SiC/SiC/FKM PVDF-hez 
CSE = Carbon/SiC/EPDM 

CSV = Carbon/SiC/FKM 
SSV = SiC/SiC/FKM 
SSF = SiC/SiC/FEP/FKM 
2. O-gyűrűk: 
üres* = EPDM PP-hez; FKM PVDF-hez 
E = EPDM 
V = FKM 
F = FEP/FKM 
3. Tengely anyag: 
üres* = AISI 316L 
H = Hastelloy C-2761 
4. Opcionális csatlakozások 
üres* = BSP menet 
A = ANSI karima 
F = DIN karima 
H = Tömlős csatlakozás 

5. Egyéb opciók: 
I = Opcionális járókerék átmérő [mm] 
VI. Motor teljesítmény  / IEC mechanikus méret:
07 = 0,75 kW (mechanikus méret 80) 
11 = 1,1 kW (mechanikus méret 80) 
30 = 3,0 kW (mechanikus méret 100) 
40 = 4,0 kW (mechanikus méret 112) 
VIII. Motor opciók 
P = 1 fázisú 220/230 VAC 
V… = különböző feszültség 
T = PTC motor védelem 
F60 = 60 Hz motor

VI. 
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1Hastelloy® C a Haynes International, Inc. bejegyzett védjegye.
* = standard változat

-- -
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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



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


