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CTS Önfelszívó szivattyú 

A CTS AISI 316L rozsdamentes acélból készült, nyitott 
járókerékkel ellátott önfelszívó centrifugális szivattyú.

CTS H elektropolírozott felülettel, FDA által jóváhagyott 
tömítésekkel, igényes kivitelben érhető el, amely 
mechanikai tulajdonsága megfelel az élelmiszer- és 
higiénikus alkalmazások követelményeinek.

CTS I szintén AISI 316L -ből készült, kémiai ellenállással 
és mechanikai szilárdsággal rendelkező, megbízható 
választás ipari alkalmazásokhoz.

Az önfelszívó funkció lehetővé teszi a szivattyú alkalmazását olyan 
esetekben, ahol a szokásos CT szivattyúk nem bizonyultak hasznosnak. 
A CTS szivattyú akár 4,5 m szívóemelést is képes legyőzni.

This process continues 
until the suction line is 
completely free of air and 
the pump can operate as  
a standard centrifugal 
pump.

A CTS szivattyú kiválóan alkalmazható a szokásos CT 
szivattyúink helyett, ha önfelszívó képességre van szükség. 
Csak egy elemét kicserélve - a házat egy önfelszívó 
kamrával helyettesítve- különféle előnyöket érhetünk 
el a szivattyúinknál.
A szivattyú így alacsonyabb szintről is felszívhatja  
a folyadékot a saját helyzetéhez képest és ezen felül 
magas levegőtartalmú folyadékokat is képes szivattyúzni.
A szivattyúkamra felépítése biztosítja, hogy mindig 
elegendő mennyiségű folyadék maradjon a szivattyúban 
a következő indításhoz, minden leállítás után.

Önfelszívó szivattyúk és hagyományos centrifugális szivattyúk 
összehasonlítása

 CT burkolat

 CTS burkolat

Az önfelszívó funkció lehetővé teszi a szivattyú alkalmazását olyan  
esetekben, ahol a szokásos CT szivattyúk nem bizonyultak hasznosnak.

 

Működési elv

(1)   Annak érdekében, hogy az önfelszívó művelet megvalósuljon, a szivattyú házát a járókerék feletti szintre kell feltölteni folyadékkal. 
(2)  Amikor a szivattyú megkezdi működését az elszívja a levegőt a szívóvezetékből, ezáltal vákuumot hozva létre és megkezdődik a folyadék 

felszívása. A levegő összekeveredik a folyadékkal a szivattyúházban. A levegő távozik a kimenő ágon keresztül, miközben a folyadék 
visszatér a járókerékbe, mivel nagyobb fajsúlya van, mint a folyadék-levegő keveréknek.

(3)  Ez a folyamat mindaddig folytatódik, amíg a szívócső teljesen légmentes nem lesz, és a szivattyú normál centrifugális szivattyúként 
működhet.
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A CTS-I sorozat nagyon széles alkalmazási körrel rendelkezik - a víz szállításától kezdve az enyhe vegyi 
anyagok szivattyúzásáig. A higiénikus CTS - H szériával együtt az élelmiszer- és gyógyszeriparban 
jelentősen megnő az alkalmazások száma.

Széles körben alkalmazható

Különböző összetevők és termékek, például étolaj, aroma, alkohol, tejtermékek 
és gyümölcslé szivattyúzása. A CTS-H szivattyú számos más alkalmazásban  
is tökéletes választás, például CIP folyadékok, mosószerek és víz továbbítására.

Élelmiszeripar
CTS-H sorozat

Különböző enyhe vegyszerek és oldószerek szállítása.

Vegyipar és gyógyszeripar
CTS-I & CTS-H sorozat

Olaj, kenőanyagok, hűtőfolyadékok és mosószerek stb. kezelése.

Gépipar
CTS-I sorozat



4

A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 
(T=20 oC, ρ=1000 kg/m3, n=2900 rpm) 

Teljesítménygörbék

Alkalmazási példa

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

 

 

[US gpm]

[m3/h]

[mwc][ft]
Emelési magasság

Áramlás

60

30

15

0

120

150

40 80 120 160 2000 240

CTS CC-22

CTS CE-22

CTS DG-40 

CTS DF-40
CTS EG-7575

45

90

105

CTS EF-55

135

Ø 180Ø 155

Ø 135
Ø 125

CTS EG-55 

280 320

Jellemzők és Előnyök
Opcionális kivitelezések széles 
skálája: öblíthető tömítés a 
biztonság érdekében, visszacsapó-
szelep a gyorsabb felszívás 
érdekében a szivattyú leállítása 
után, megfelelő a higiéniai 
alkalmazásokhoz (CTS H sorozat).

Egyszerű telepítés és karbantartás. 
Csak a szívócsövet kell belemeríteni  
a folyadékba, és a szivattyút megfelelő 
helyen kell elhelyezni. A szivattyú 
szétszerelhető a csővezetékekbe való 
beavatkozás nélkül.

Az önfelszívó képesség elérése 
érdekében csak a CT házat kell egy 
önfelszívó kamrával lecserélni.

Nincs szükség további szivattyúkra 
vagy berendezésekre az önfelszíváshoz.

Ideális magas levegőtartalmú 
folyadékokhoz.
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CTS Szivattyúkód

CTS

Tapflo centrifugális önfelszívó szivattyú

02

Motor erő

P

Motor opciókSzivattyú kivitelezése

I

Burkolat mérete

C

Járókerék mérete

C -

* = Kérjen segítséget szivattyú kódokkal, az összes rendelkezésre álló opcióval és szivattyú kivitellel kapcsolatban. 
A változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk.

Szivattyú opciók

1CGV3F

 CTS-H  CTS-I

CTS szivattyúk kiviteleinek verziói 

CE-kompatibilis
A gépként besorolt termék, amely CE-jelöléssel van ellátva, megfelel a 2006/42 
/ EGK EK gép-irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek. 

ATEX 94/9 / EC irányelv
Robbanásveszélyes környezetben történő biztonságos üzemeltetésre szánt és 
jóváhagyott berendezések. A berendezés fő csoportokra, kategóriákra, 
készülékcsoportokra és hőmérsékleti osztályokra van felosztva, hogy 
meghatározza annak megfelelőségét a tényleges zónában.      

FDA §21 CFR 177 anyagok 
FDA (US Food and Drug Administration) 21. § CFR 177 polimerek, pl. az élelmiszer-
ipari termékekkel érintkező berendezések számára jóváhagyott gumi-és 
műanyagok. 

Az USP VI által jóváhagyott anyagok
Az U.S. Pharmacopeial Convention (USP) I – VI osztálya meghatározza, hogy 
egy műanyag vagy gumianyag milyen formában lehet kitéve az emberi 
szöveteknek. A VI osztály a legszigorúbb tesztelést igényli, és ezeket az anyagokat 
lehet használni például implantátum eszközökben is.

Standard Opcionális 

EC 1935/2004 rendelet 
Ez az EU rendelet minden élelmiszerrel érintkező anyagra vonatkozik, pl. fémek, 
műanyagok és gumik. Megköveteli, hogy ezek az anyagok biztonságosak legyenek, 
üveg-villás szimbólummal legyenek ellátva, nyomon követhetők legyenek  
az egész termelési láncban (a fenti EN 10204 szerint), és hogy a helyes gyártási 
gyakorlat (GMP) szerint készüljenek. 

EN 10204, az anyag nyomon követhetősége 
Az EN 10204 norma ellenőrző listát és nyomon követhetőséget biztosít  
a berendezésben használt anyagok számára. A 2.1 egy általános nyilatkozat 
arról, hogy megfelel-e az anyag specifikációinak, míg a 3.1 konkrét nyomon 
követési adatokat szolgáltat egészen az acélgyár tételig (általában csak  
a termékkel érintkező fémeken).

* A szivattyúval együtt szállított tanúsítványok (továbbiak külön kérésre)

-
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* Ez a méret a motor márkájától függően változhat
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CTS szivattyúk - műszaki adatok

Modell
teljesít-
mény

(kW)

motor
mérete A *B C D E F G H I ØJ K L ØM N O

CTS CC-22 2.2 90 152 532,5 75 135 90 329,5 125 300,5 212,5 9 286 140 10 311 50

CTS CE-22 2.2 90 152 532,5 75 135 90 329,5 125 300,5 212,5 9 286 140 10 311 50

CTS DD-40 4.0 112 170 641 90 120 112 378 140 377 243 9 336 190 12 362 55

CTS DF-40 4.0 112 170 641 90 120 112 378 140 377 243 9 336 190 12 362 55

CTS EF-55 5.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

CTS EG-55 5.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

CTS EF-75 7.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

CTS EG-75 7.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

Motor 
IEC 

Modell Ra Ri
CTSI C.. 1 1/2" 1 1/2"
CTSI D.. 2 1/2" 2"
CTSI E.. 2 1/2" 2"

Csatlakozási méretek BSPT 
(külső menet)

Modell Ra Ri
CTSH C.. DN40 DN40
CTSH D.. DN65 DN50
CTSH E.. DN65 DN50

Csatlakozási méretek DIN 11851 
(külső menet)

Általános méretek

Anyagok, adatok, határértékek 

Megjegyzés: A táblázat méretei megegyeznek a CTS-H és a CTS-I esetében

Csatlakozás méretei

Jellemzők
CTS szivattyú modell

CTS I CTS H

Burkolat AISI 316L rozsdamentes acél Elektropolírozott Ra <0,8 μm AISI 316L rozsdamentes acél

Járókerék Homokfúvott AISI 316L rozsdamentes acél, nyitott (standard) 
vagy opcionálisan félig nyitott típus

Elektropolírozott Ra <0,8 μm AISI 316L rozsdamentes acél, 
nyitott (normál) vagy opcionálisan félig nyitott típus

Mechanikus 
tömítés

Egyszeres kerámia / grafit (standard), SiC / SiC vagy SiC / grafit, 
opcionálisan kenőolajjal

Egyszeres kerámia / grafit (standard), SiC / SiC vagy SiC / 
grafit opcionálisan kenőolajjal

O-gyűrűk EPDM (standard), FKM, FEP / szilikon vagy NBR
Megfelel az EPDM FDA követelményeinek (standard)
FEP / szilikon FDA követelményeknek vagy FKM 
FDA követelményeknek

Motor* IEC szabvány, 3-fázisú, 2-pólusú, IP55

Nyomás érték PN 2,5 bar (CTS C) 20 ° C-on; PN 4 bar (CTS D, E) 20 ° C-on

Hőmérséklet max 90°C

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecske méret max. átmérője Ø 6 mm (standard nyitott járókerékkel), nagyobb - ha lágy részecskék vannak

* kérésre egyéb opciók érhetők el 
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Öblítő-folyadék rendszer (CTS-I és CTS-H) 

Nagyszerű választás abban az esetben, ha a közeg 
megszilárdulhat vagy kristályosodik. A kenőanyag 
tartály csatlakoztatva van a mechanikus tömítés 
levegő oldalához. 

Higiénikus burkolat (CTS-H)

A higiénikus motorburkolat polírozott AISI 316L 
anyagból készült, amely védi a motort a víz 
permetezésétől a szivattyú tisztítása során.

Opciók és speciális kivitelezések

Találékony tervezés, egyszerű és gyors karbantartás, sok esetben teljesen karbantartásmentes. Ennek 
köszönhetően nagyon rövid az állási idő és rendkívül alacsony a karbantartási költség.

Ötletes kialakítás

Járókerék
A nyitott járókerék nem érzékeny a szilárd anyagokra (max. 6 mm). 
Félig nyitott járókerék nagy igénybevételhez rendelhető.

Mechanikus tömítés
A standard egyszeres mechanikus tömítés a tömítőfelületek 
széles választékát kínálja - kerámia, grafit, SiC és O-gyűrűk 
EPDM, FKM vagy FEP.
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