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Сертификатите могат да варират в зависимост от материалното изпълнение

 

Характеристики
Без наличие на метални части в 
контакт с течността 

Дрениране на помпата 

Възможност за изпомпване на течности 
с наличие на частици, дори и метални

Компактни и надеждни

Малко части, лесна поддръжка, ниски 
разходи

CTP Полимерни центробежни помпи 
с механично уплътнение

 

изключителни за работа със силни киселини и течности със 
съдържание на твърди частици 
CTP са едностъпални центробежни помпи с полуотворено работно колело. Поради липсата на метални 
части в контакт с течността, помпите са идеални за изпомпване на химикали и при циркулационни процеси.
Помпите CTP са налични от полипропилен (CTP PP) и от поливинилиден флуорид (CTP PVDF).

максимална работна температура до 70 °C
за циркулация при ецване и в 
обезмасляващите процеси

отлична механична якост

CTP PP - изпълнение от полипропилен

максимална работна температура до 90 °C
за горещи флуиди

отлични механични свойства и химическа устойчивост

CTP PVDF - изпълнение от поливинилиден     
                       флуорид

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Подрязано работно колело  
Подрязано работно колело означава, че е намален 
външния му диаметър. Това води до намаляване 
на периферната скорост в центробежната помпа. 
Редуцирането на работното колело се прилага, за 
да се коригира кривата на помпата съгласно 
необходимата работна точка.

Подрязването на работното колело дава 
възможност лесно и ефективно да бъдат понижени 
перманентно дебита и налягането без да се 
променя скоростта на двигателя. 

Работното колело може да бъде подрязано с 
максимум 10 мм.
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Широк спектър от приложения

Изпомпване на конценрирани киселини,

токсични и корозивни химикали, 

детергенти, 

в циркулационните процеси при 
галванизация.

Разтоварване и пълнене на резервоари, 
филтри, контейнери, шахти. 

Захранване на технологично оборудване, 
дозиращи системи, диспенсери, тестово 
оборудване.

Industries: Приложения:

химическа

повърхностно третиране

автомобилна

машинна

леярска

бояджийска

ПСОВ

CTP
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Стабилна и компактна конструкция

PP И PVDF материали

Могат да бъдат използвани за силно корозивни 
течности и дори такива със съдържание на твърди и 
метални частици. Помпите могат да изпомпват горещи 
основи и киселини.  
Версията от PP-GF (полипропилен, подсилен с 
фибро стъкло) осигурява отлична механична якост 
и позволява изпомпване на течност с температура 
до  70 °C. Версията от PVDF притежава превъзходна 
химическа устойчивост и позволява температура до 
90 °C.

Полуотворено 
работно колело 
Позволява изпомпване на 
течности с частици до  Ø 3 мм 
и концентрация до 10%.
Освен това полуотвореното 
работно колело подобрява 
трансфера на течности с 
висок вискозитет.

Дрениране

Специалният ревизионен отвор на задния капак 
осигурява дрениране от механичното уплътнение 
в случай на протичане.
По този начин двигателят и валът са защитени от 
контакт с изпомпваната течност. PVDF конектора 
дава възможност за свързване на маркуч за 
дрениране на помпата и извеждане на течността.

Механично уплътнение 

Пружината е позиционирана откъм атмосферната 
страна като по този начин металните части не са в  
контакт с течността. Това означава, че няма нужда от 
силфонни уплътнения.

 
Химически устойчиви 
помпи 
Компонентите, които са 
в контакт с течността са 
неметални, инжекционно 
формовани термопласти 
с  отлична химическа 
устойчивост. 
Валът е защитен с 
полимерна втулка и гайка, 
съвместими с материала на 
корпуса.
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Корпус PP-GF (30%) или PVDF

Заден капак, работно 
колело PP или PVDF

Куплиращ елемент (без 
контакт с течността) PP

Механично уплътнение Въртяща част: SiC или графит, стационарна част: 
SiC; Пружина: Hastelloy C-2761

О-пръстени EPDM, FEP/FKM, FKM

Вал AISI 316L неръждаема стомана (стандартно) или 
хасталой R C-276

Ел. двигател* IEC стандарт, 3-фазен, 2-полюсен, IP55

Максимално допустимо 
работно налягане 

PP: PN6 при 20 °C; PN2 при 70 °C
PVDF: PN6 при 20 °C; PN2 при 90 °C

Температура PP: 0 °C - 70 °C;  PVDF: 0 °C - 90 °C

Вискозитет максимален~200 cSt

Размер на частиците максимален диаметър Ø 3 mm при концентрат 10%

Мощност на двигателя

2-полюсен двигател 32-12 50-12.5

Мощност на двигателя [kW] 0.75 1.1 3.0 4.0

IEC размер на двигателя 80 100 112

1Hastelloy®е запазена марка на Haynes International, Inc.
*други размери на двигателя са възможни по заявка

CTP PP и PVDF 

Работни характеристики 
Работните характеристики са на база параметрите на вода.

Материали, данни и възможности
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Код на помпите CTV
IV. Материал на 
помпеното тяло

P -

VI. Мощност 
на двигателя

07

VII. Опции на двигателя
I. Tapflo полимерни центробежни 
помпи с механично уплътнение

CTP

II. Размер 
на помпеното тяло

32

III. Размер на 
работното колело

12.5

V. Опции на помпата

1SSV - P

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2-полюсен, 50 Hz)

Присъединителни размери

Модел
Резба BSPT (R) 

male (стандартно)
Фланцови връзки 

DIN 2633/PN16 Маркуч

Вход Изход Вход Изход Вход Изход

CTP 32-12 1 ¼" 1" DN32 DN25 Ø32 Ø25

CTP 50-12.5 2" 1 ½" DN50 DN40 Ø50 Ø40
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CTI мобилна помпа върху индустриална количка CTH Система за дозиране на течен сапун

Специални изпълнения 

Мобилното помпено оборудване е налично както в индустриално изпълнение, така и в санитарно. Голямо 
предимство е съвместимостта му с повечето центробежни Tapflo помпи. Освен това, в зависимост 
от необходимостта, има възможност за добавяне на допълнителни аксесоари, като Старт/Стоп бутон, 
честотен инвертер или приспособление за фиксиране на кабелите.

Мобилни решения

Мобилното оборудване позволява лесно преместване, а това означава почти неограничена употреба в 
различни приложения.

разрешават редица проблеми в технологичните процеси

   Вана за събиране на вода от  
       полирана неръждаема стомана

   Дренажни клапани
   Налични в 3 размера

Санитарни колички

   Конструкция от неръждаема стомана
   Компактна и стабилна основна плоча
   Налични в 3 размера

Индустриални колички
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PE & PFTE помпи Метални помпи Санитарни помпи

Прахови помпи Асептични помпи

Фармацефтични помпи

TF помпи за филтър пресиTC интелигентни помпи

Активни демпфери 
против пулсации Системи и аксесоари Промишлени колички

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Мембранни помпи и принадлежности

Центробежни помпи, филтри и принадлежности

CTI & CTH 
центробежни помпи

CTM магнитно задвижвани 
центробежни помпи

CTS самозасмукващи 
центробежни помпи

CTV вертикални 
центробежни помпи

CTP пластмасови 
центробежни помпи

Електрически 
задвижвани помпи

PTL помпиPT помпи

Steinle помпи 
за филтър преси

FT ФилтриПромишлени колички

CTX 
центробежни помпи

NEW

NEW

NEW

Промишлени колички

Други продукти Tapflo



България

TAPFLO EOOD

www.tapflo.bg
Tapflo®е запазена марка на Tapflo AB. Всички права са запазени.

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. Използването му по какъвто и да е начин без писменото разрешение на Tapflo е забранено.  
Tapflo Group си запазва правото да прави изменения в дизайна на продуктите или детайлите и да прекрати производството на продукт или материал без предизвестие.  

София

Варна

Централен офис: 1618 София, ул. Майор Горталов 17 
Тел.: +359 (0) 2 974 8027; +359 (0) 886 124 937 
E-mail: office@tapflo.bg
www.tapflo.bg 

София
Tел.: +359 (0) 2 974 8027; +359 (0) 886 124 937 
E-mail: office@tapflo.bg

Варна
Tел.: +359  888 765 288
E-mail: varna@tapflo.bg

Tapflo EOOД е част от шведската международна  компания Tapflo Group

Tapflo е представена чрез собствени компании Tapflo Group и избрани дистрибутури за да осигури най-качественото 
обслужване на клиентите си.  

Продуктите и услугите на Tapflo са достъпни в целия свят .   

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 


