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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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Higiénikus szelepek
A Tapflo higiénikus szelepei kiváló minőségű  kovácsolt 304L és 
316L rozsdamentes acél alkatrészek.

A portfóliónkban található összes szelepet a teljes nyomon 
követhetőség érdekében sorosítottuk, még a 304L-es szelepeket 
is, és a TÜV NORD ISO 9001: 2015 jóváhagyott gyártási folyamatán 
belül gyártják.

A szelepek 3A és FDA tanúsítvánnyal rendelkeznek élelmiszeripari 
és tejipari felhasználásra. A gyógyszeripar követelményeinek is 
eleget tesznek az USP Class VI elastomers-nek megfelelően.

A higiéniai szelepek és áramlási eszközök széles választékával 
sikeresen kiszolgáljuk az élelmiszeripar, a tejipar, a bor, a sör, a 
kozmetikai, a gyógyszeripar és a egészségügyi szektorokat.

Az alap 304L-től a nagy tisztaságú 316L ASME BPE specifikációk 
mellett, a Tapflo tapasztalattal és elkötelezettséggel 
tervezi szelepit, hogy megfeleljen az egészségügyi szelep 
követelményeinek. A szokásos termék mellett tervezőink 
mérnöki szakértelmet és erőforrásokat kínálnak egyedi 
termékmegoldások biztosítására.

PILLANGÓSZELEP
(100 SOROZAT)

A szelep egy egyszerű pillangó szelep, amely készíthető kézi 
vezérléssel vagy pneumatikus aktuátorral. A pillangószelep 
a legegyszerűbb szelep, amely két karimából áll.

Tömítőanyag: EPDM, HNBR, FPM, VMQ, PTFE
Méret: DN25 - DN100, 1” - 4”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi)
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)
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KÉTÜLÉSES KEVEREDÉSMENTES 
(MIXPROOF)SZELEP 
(900 SOROZAT)

A szelep két szelepszárral és két szelepüléssel rendelkezik, 
két termék teljes elválasztásának érdekében. Az ülés emelési 
funkciója és a szivárgó kamra különálló permetezése 
biztosítja a teljes és megbízható tisztítást.

Tömítőanyag: EPDM/PTFE, HNBR/PTFE, FPM/PTFE, VMQ/PTFE
Méret: DN25 - DN150, 1” - 6”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi)
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

EGYÜLÉSES DUPLA TÖMÍTÉSŰ 
KEVEREDÉSMENTES (MIXPROOF) SZELEP
(870 SOROZAT)

Az SSDS szelepeket automatizált csőrendszerekben 
használják, ahol a vízkalapács vagy az ülés meghibásodásából 
származó problémák a termékek keveredését okozhatja. 
Az SSDS szelepet a közeg biztonságos szétválasztására 
tervezték, higiénikus folyamatok során.

Tömítőanyag: EPDM, HNBR, TFM diapragm
Méret: DN25 - DN100, 1" - 4"
Max. nyomás: 10 bar (145 psi);  5 bar (72 psi)
Szükséges levegőnyomás: 5 - 8 bar (70 - 115psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

EGYÜLÉSES SZELEP
(801 SOROZAT)
 
A standard együléses szelep kapható „on/off“, váltó és 
tartály ürítő kivitelben. Számos lehetőség áll rendelkezésre, 
pl. lökethatároló, olajcsillapító henger, gőzzár stb.

Tömítőanyag: EPDM, VMQ, FPM, HNBR
Méret: DN25 - DN100, 1” - 4”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi) 
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

KEVEREDÉSMENTES (MIXPROOF) 
PILLANGÓSZELEP
(100 SOROZAT - BLOCK & BLEED)

A szelep egyesíti a pillangószelep egyszerűségének 
előnyeit a kifinomult keveredésmentességet biztosító 
technológiával.

Tömítőanyag: EPDM, HNBR, FPM, VMQ, PTFE
Méret: DN25 - DN100, 1” - 4”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi)
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)
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HIGIÉNIAI GOLYÓS SZELEP 
(52, 53, 54, 55 SOROZAT)

Az higiéniai golyós szelepet csőrendszerekben használják 
a folyadékok elkülönítéséhez vagy elvezetéséhez, 
manuálisan vagy automatikusan működtetve. A golyós 
szelep teljes furattal vagy teljes nyílással készül, nulla 
áramlási ellenállással, viszkózus vagy szemcsés folyadékot 
képezve. A golyós szelepek különféle verziókban kaphatók, 
hogy illeszkedjenek az adott alkalmazási módhoz.

Membrán anyaga: EPDM/PTFE, FPM/PTFE, HNBR/PTFE, VMQ/PTFE
Méret: DN25 - DN100, 1" - 4" 
Max. nyomás: 10 bar (145 psi)
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

DUGÓS SZELEP 
(11 SOROZAT)
 
A dugós szelep minőségi rozsdamentes acélból készült 
szelepházból, dugóból és burkolatból áll. A dugót kemény 
króm bevonattal látják el, majd precíziós csiszolással 
biztosítják a szivárgásmentességet és az egyszerű 
műveleteket.

Anyag: AISI 316L vagy AISI 304L
Méret: DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
Max. nyomás: 4 bar
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

ALKOTÓELEMEK 
(ELLENŐRZŐ ÜVEG, SZŰRŐK)

IAz ellenőrző üveget a csővezetékeknél használják a 
termékáramlás megfigyelésére. Az élelmiszeripar számára 
előállított polikarbonát cső átlátszó, mint az üveg, és normál 
használat esetén törhetetlen. Opcionálisan boroszilikátból 
készül.

Tömítőanyag: Ellenőrző üveg: PTFE, VMK; Szűrők: EPDM, HNBR, VMK, FPM
Méret: SEllenőrző üveg és szűrők: DN25 - DN100, 1” - 4”
Max. nyomás: Ellenőrző üveg: 10 bar; Szűrők: 8 bar

NYOMÁSHATÁROLÓ SZELEP 
(70 SOROZAT)

A nyomáshatároló szelepet úgy tervezték, hogy megvédje 
a berendezéseket a túlnyomás ellen. Ha nyomás túllépi 
a megengedett/beállított értéket, a szelep kinyílik. Ülést 
emelő aktuátorral van felszerelve, amely megkönnyíti a 
tisztítás folyamatát.

Tömítőanyag: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Méret: DN25 - DN100, 1” - 4”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi)
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)
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VEZÉRLŐEGYSÉG 
(ETOP-2D, ETOP-2A)

A vezérlőegységet közvetlenül a szelep aktuátorra kell 
felszerelni. A belső mágnesszelep be- vagy kikapcsolja a 
levegőellátását az aktuátor felé.

Szenzorok: Visszajelzés nyitott/ zárt helyzethez
Hőmérsékleti tartomány: -20 - 70°C (-42 - 147°F)
Védelmi osztály: IP 67
Tápfeszültség: 24 - 48 V DC/24 V AC/110 V AC 

MINTAVEVŐ SZELEP 
(33, 34, 35, 36 SOROZAT)
 
A mintavevő szelepek kiváló minőségű AISI 304 vagy 316L 
alapanyagból készülnek. Úgy tervezték, hogy nagyobb 
mennyiségű áramlást, könnyű mintavételt és hatékony tisztítást 
végezzenek a mintavételi tevékenység után. A mintavételi 
szelepek felszerelhetők gőzcsatlakozással a sterilizáláshoz.

Tömítőanyag: EPDM, HNBR, FDM, VMQ
Méret: DN25 - DN100, 1” - 4”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi)
Szükséges levegőnyomás: 6 bar (87 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

TARTÁLYSZELEP  
(645 SOROZAT )

Egy kalibrált rugóval ellátott, könnyű üléstömítő egységet 
egy speciális polimer perselybe zárnak. A persely 
rozsdamentes acél házban van elhelyezve. A tartály 
nyílását szellőző szelepként használják, hogy elkerüljék a 
vákuum vagy a túlnyomás keletkezését a tartályban vagy 
a csőrendszerben.

Tömítőanyag: EPDM, FPM, VMQ
Méret: DN40 - DN100, 1 ½” - 4"
Vákuum szünet: 0,007 bar (0,09 psi)
Nyitó nyomás: 0,07 bar (1 psi)
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)

VISSZACSAPÓ SZELEP 
(64, 65 SOROZAT)

A szelep kinyílik, amint a szelepülés alattI nyomás meghaladja 
az ellennyomást. Amikor a nyomás kiegyensúlyozódik, a 
szelep rugózva záródik be, ami azt jelenti, hogy abban az 
esetben ha a nyomás megnövekszik, akkor a szelep a rugó 
oldalán bezáródik.

Tömítőanyag: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Méret: DN25 - DN150, 1” - 6 ”
Max. nyomás: 10 bar (145 psi) 
Sterilizációs hőmérséklet: 135°C (284°F)
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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



Tapflo is represented by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest Tapflo service 
quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available worldwide.

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 

Tapflo Hungary is part of the international Swedish Tapflo Group

Szeged


