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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



3

PTL sorozat 
Gyakori alkalmazások

Vízkezelés
nátrium-hipoklorit, vas-klorid, nátrium-biszulf it, f luorid, 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

Kozmetikai ipar
sampon, folyékony szappan, tusfürdő, testápoló

Gyógyszeripar
vegyszer adagolás, folyékony fehérje, oltóanyagok, szérumok, plazma, 
szirupok

PT sorozat 
Gyakori alkalmazások

Ipar
különféle savak, PVDF latex, alkohol, szappan, nem aromás oldó- 
szerek, iszapok (viszkozitása 60 000 Cps-ig), agyag legfeljebb 800 g/l,  
részecskemérete: 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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Két görgő*, amelyek 180 °-ban vannak felszerelve egy rotorra, összenyomja a vastag falú tömlőt egy 
szabadalmaztatott koncentrikus házban, és a szivattyúzott folyadékot a szívó oldalról a kimenő oldalra 
tolja. A hengermozgás összenyomja a tömlőt a ház falán, és állandó vákuumot hoz létre a szivattyú 
szívóoldalán. Ezáltal a folyadék a tömlőben szállítódik és nem érintkezik fémrészekkel.
* A PT sorozat görgők helyett patkóval van felszerelve

Működési elv
Szivattyúház 

Görgők Szivattyútömlő

Szívó oldal 

Kimenő oldal

Megfordítható áramlási irány
Könnyű ürítés és lecsapolás.

Alacsony zajszint
<70 dB alatt 1 méteren.

Jellemzők és Előnyök

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.
A tömlő védelme érdekében a patkó kenőanyag-
fürdőben működik. Az alkalmazástól függően különféle 
olaj típusok vagy glicerin alapú anyagok felhasználhatók.

Görgő kialakítás
Hegyes szög

Patkó kialakítás 
Tompa szög

Henger kialakítás (PTL) és patkó kialakítás (PT)

Tömítésmentes kivitel
Nincs csúszógyűrűs tömítés vagy 
tömszelence és egyéb forgó alkatrész, amely 
szivárgást okozhat. 

Alacsony fenntartási költség, gyors 
és egyszerű karbantartás
A Tapflo szivattyúk esetében a folyadék  
a tömlőben áramlik, így csak egy alkatrész 
cseréjét igénylik, ami azt jelenti, hogy a 
karbantartási költségek lényegesen 
alacsonyabbak, mint a többi szivattyú 
típusnál.

Hosszú élettartam és nagyobb 
megbízhatóság
A PTL és PT sorozatot nagy teljesítményű ipari 
felhasználásra tervezték és gyártották. A fejlett 
elasztomer technológia pontos és 
megismételhető teljesítményt biztosít, amely 
valóban felülmúlja az összes többi szivattyút.

Pontos és megismételhető adagolás, mérés
A Tapflo szivattyúk teljes sebesség-tartományban 
legfeljebb ± 0,5% -os pontossággal működnek, 
továbbá a folyamatvezérlés képességeinek 
előnye, hogy lehetővé teszik az egyszerű 
telepítést.

Önfelszívó és folyamatos száraz futás
A Tapflo szivattyúk 9,8 méter magasságig 
képesek felszívni a folyadékot és határozatlan 
ideig szárazon futhatnak.
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PTL sorozat
Alacsony nyomású tömlőszivattyúk

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
Viszkozitá:      15000 cps ***
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 120 Rpm 140 Rpm

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245 294 344

PTL17 129 259 389 518 648 778 908

Folyamatos 
használat

Időszakos használat Alkalmi használat  
<1 óra / nap

TÍPUS 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm 120 Rpm 140 Rpm 160 Rpm

PTL25N 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92 2,30 2,68 3,07

PTL30N 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10 4,92 5,74

PTL45N 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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Anyag Tömlő azonosítása
Üzemi 

hőmérsékletek
Ipari tanúsítványok Elérhető

Neoprén Fekete színű-fényes, durva felület, gumi illat 0 - 60°C   PTL09 - PTL25N

Neoprén® Fehéres, sima felület -30 - 135 ° C

USP VI osztály

PTL09 - PTL45N
FDA 21

CFR 177.2600

NSF (51. szabvány)

Szilikon Átlátszó, sima felület vagy rozsda színű 0 -140°C
PTL09 - PTL25N

Pharmed® Krémszín, Pharmed * név a tömlőn
-30 és 135 ° C 

között

USP VI osztály

PTL09 - PTL13FDA 21

CFR 177.2600

NSF (51. szabvány)

Hypalon Fekete színű, sárga csíkkal, dupla fonattal 0 és 90 ° C között

PTL09 - PTL45N
EPDM gumi Fekete színű, fehér csíkkal, dupla fonattal 0 és 90 ° C között

Természetes 
gumi

Fekete színű, zöld csíkkal, dupla fonattal 0 - 80°C

Nitrilgumi Fekete szín 0 - 80°C  

® Pharmed Reg. Saint-Gobain Performance Plastics

Rendelkezésre álló tömlők anyagai és méretei
Neoprene®, Hypalon, Szilikon, NR, EPDM, NBR – élelmiszer minőség Pharmed®

Megerősítés nélkül: Hypalon; Norprene®; Szilikon; Pharmed®

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 tömlőszivattyúk 
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 25N 25 43 1150

PTL 30N 30 55 1150

PTL 45N 45 75 1455

P rem
ium

qualityofSwedenPremiumqu
ali

ty
of

Sw
e d

e n

Premium quality of Sweden
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Teljesítmény:     150 m3 / h-ig
Viszkozitás:      akár 100.000 cps 
A szivattyúzott folyadék hőmérséklete:  135 ° C-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 szivattyúk

TÍPUS 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm 120 Rpm 140 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 90 120 150 180

PT 15 50 100 200 300 400 500 600

PT 20 65 170 340 500 670 850 970

PT 25 200 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800

Folyamatos 
használat

Időszakos használat Alkalmi használat 
<1 óra / nap

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680 6 850 7 020 8 190

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400 8 000

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000 17 500

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400 23 000

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 
megfékezi a vízkalapács hatást a csövekben, ezáltal 
megnöveli 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 kék jelölés lila jelölés

NR 
((természetes gumi)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR élelmiszer-
-minőségű 

(FDA jóváhagyott)
EPDM 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
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.  
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 élettartartalmat, mint a piacon 
lévő hasonló tömlő. Illeszthetőek a legtöbb más gyártmányú tömlős szivattyúhoz is.

A tömlő folyadékkal érintkező rétegéhez 6 anyag áll rendelkezésre, amelyek megfelelnek a szivattyúzott 
folyadékok sokféleségének.
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PTS sorozat
Motor nélküli kivitel
Azoknak az ügyfeleknek, akik hosszabbított tengelyes 
technológiát igényelnek, a Tapflo kifejlesztette a PTS 
sorozatot.

Ezek a szivattyúk eltávolítható csapágytartóval vannak 
felszerelve, amely könnyű karbantartást eredményez, 
és bármikor átalakíthatók monoblock PT típusú 
szivattyúkká.

PT sorozat - speciális verziók
Ez a szivattyú magába foglalja az összes többi tömlős 
szivattyú előnyét, illetve további két fő előnnyel 
rendelkezik: egy adott áramlási sebességnél jóval 
lassabb forgás; és forgó hengerekkel rendelkezik a puha 
tömlők összenyomásához. Ez a két tulajdonság 
jelentősen megnöveli a tömlő élettartamát és csökkenti 
az energiafogyasztást.

Jellemzők és Előnyök
Nincs csúszógyűrűs tömítés vagy 
tömszelence

Megfordítható áramlási irány

Sérülésmentes, folyamatos száraz futás

Kenőanyagmentes

Alkalmas agresszív vagy viszkózus folya-
dékokhoz

Rendelkezésre álló tömlők: NR és full EPDM

Példa az alkalmazásokra
Szennyvíz feldolgozás
Bányászati hulladék / koksz szállítás
Sáros-iszap szállítás
Tartályhajó kirakodás
Homokos iszap szivattyúzás
Halászhajó kiürítés

Magas nyomás, nagy kapacitás PTX 150
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A Tapflo innovatív tömlős szivattyút fejlesztett ki  
a könnyebb és jobb helyben történő tisztítás (CIP) 
érdekében - Egy egyedi kereket, amely megfelel  
az élelmiszer-, kozmetikai és gyógyszeripari folyamatok 
igényeinek. 

Az új PT CIP szivattyú szabadalmaztatott függő 
szivattyúkerékkel 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 tisztítását 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 alkatrészek, 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 
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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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