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Hadicové čerpadlá

Inovatívne a spoľahlivé vysokotlakové hadicové čerpadlá. 

Riešenie hadicových čerpadiel s uzavretým 
telesom PEHD odolným voči najagresívnejším 
chemikáliám pre obtiažné aplikácie.

Vysokotlaké hadicové čerpadlá s dlhou 
životnosťou vyvinuté pre jednoduchú údržbu 
v rôznych potravinárskych, nápojových alebo 
farmaceutických aplikáciách s CIP-ovaním.

PTL P

CIP
Efektívne riešenie hadicových čerpadiel pre 
ťažké, abrazívne, korozívne a viskózne kvapaliny 
s časticami. 

PT

Najlepšie riešenie pre jednoduché aplikácie 
prečerpávania alebo dávkovania, ktoré vám 
umožnia rýchlu výmenu hadice pre optimalizáciu 
doby prevádzky čerpadla.

PTL

Dve kladky* namontované v uhle 180° na rotore stláčajú striedavo hrubostennú hadicu v patentovanom sústredenom 
vedení a vytláčajú čerpanú kvapalinu zo sacej strany na stranu výtlaku. Pohyb kladiek stláča hadicu pozdĺž steny 
telesa a vytvára konštantný podtlak na strane nasávania čerpadla. Tak sa prepravujú kvapaliny v hadici a nedochádza 
k žiadnemu kontaktu s kovovými časťami.
* Séria PT je vybavená klznými šmýkadly namiesto valcov

Princíp funkcie
Teleso čerpadla

Kladky čerpadla Hadica čerpadla

Sacia strana

Výtlačná strana

Efektívne riešenie hadicových čerpadiel pre obtiažné, 
abrazívne, korozívne a viskózne kvapaliny s časticami. 
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Vlastnosti a výhody hadicových čerpadiel Tapflo
Bezpečná prevádzka na sucho
Jednoduché použitie, nie je nutné žiadne 
monitorovanie

Dávkovanie
Presnosť dávkovania ±5 % 

Vhodné pre potraviny a liečivá
Na prepravu potravín sú k dispozícii hadica 
s certifikáciou FDA. Pripojenie je k typu DIN 
11 851 (mliekarensky závit) alebo svorka.  
K dispozícii je tiež  USP VI

Žiadne turbulencie
V prípade vysoko abrazívnych médií 
dochádza k šetrnému čerpaniu s nízkym 
opotrebením. Vhodné aj pre citlivé médiá

Abrazívne média
Hadicové čerpadlá sú ideálne pre čerpanie 
vysoko abrazívnych médií

Málo súčastí
Jedinou opotrebiteľnou súčasťou je 
hadica, nie sú tu žiadne ventily, nízke 
náklady na údržbu 

Kladková konštrukcia v čerpadlách PTL & PTL P  sa 
ukázala byť úspešná v aplikáciách s nižším tlakom do 
4 barov, pretože medzi kladkami a hadicou nie je nutné 
mazanie a radiálna sila je veľmi malá, čo umožňuje 
otáčanie. 

Pri vyšších tlakoch do 15 barov od hodnoty približne 
4 bar sa valce už neotáčajú a uhol v mieste stláčaní je 
pomerne ostrý, čo má nepriaznivý vplyv na hadicu. V 
tomto prípade sa šmýkadlová konštrukcia čerpadiel 
PT ukázala ako účinnejšia pretože pôsobí na hadicu 
šetrnejšie. 

Kladková konštrukcia (PTL & PTL P) 
verzus šmýkadlová konštrukcia (PT)

Kladková konštrukcia
Malý uhol

Šmýkadlová konštrukcia
Veľký uhol

Obojstranný smer prepravy
Jednoducho zmeňte smer otáčania, aby ste 
mohli vyprázdniť potrubie

Vysoká viskozita  
Možno čerpať kvapaliny s viskozitou  
až 100 000 mPas

Samonasávanie
Schopnosť nasať kvapalinu z hĺbky až 9,8 
m pri nezaplavenom sacom potrubí (platí 
pre vodu). Iné typy čerpadiel sa len ťažko 
môžu tejto hodnote priblížiť

Regulovateľné
Zmenou otáčok, napr. pomocou 
frekvenčného meniča, možno regulovať 
prietok. Vhodné aj pre dávkovanie
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Séria PTL 
Typické použitie

Úprava vody
Chlórnan sodný, chlorid železitý, hydrogensiričitan sodný, fluór, polyméry, 
vodný čpavok, manganistan draselný, hydroxid sodný a mnoho ďalších

Odvetví výroby cestovín a syrov
Vaječné žĺtky a bielky, jedlé tuky, semolina, prírodné dochucovadlá, 
smotana, mlieko a jogurt

Cesto na chlieb a koláče
Zmesi vody a soli, prírodné dochucovadlá, tuky, cesto / zmesi na ovocné koláče 
(napr. Ovocný koláč obsahujúci orechy a kúsky ovocia, ktoré musia zostať v celku)

Kozmetický priemysel
Šampón, tekuté mydlo, sprchovací gél, krém

Farmaceutický priemysell
Dávkovanie chemikálií, kvapalné proteíny, vakcíny, séra, plazma, sirupy
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Séria PT 
Typické použitie

Priemysel
rôzne kyseliny, latex PVDF, alkohol, mydlá, nearomatické rozpúšťadlá, 
kaly s viskozitou až 60 000 cP, íly do 800 g / l, veľkosť častíc: 30 mm, síran 
olovnatý, pyrit, SABX, kyanid, rôzne kyseliny

Nátery 
vodou riediteľné farby, akryláty, pigmenty, atramenty, farby na steny

Úprava vody
vápenná kaša, chlorid železnatý, aktívne uhlie, podávanie činidlá, koagulanty, 
disperzie, flokulanty, kamenec, kal a pen

Potravinárstvo
paradajková omáčka, zemiaková kaša, želatína, pivné kvasinky, rybie pasta, 
olivový olej, víno

Papierne
latex, kaolín, kal z odpadového papiera, dávkovanie rôznych chemikálií 
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Séria PTL
Nízkotlaké hadicové čerpadlá

Zníženie doby odstávok z dôvodu údržby ...

Vhodné pre čerpanie a dávkovanie kvapalín nízke alebo 
vysoké viskozity, pást, čistých, neutrálnych, agresívnych 
alebo abrazívnych kvapalín, kvapalín obsahujúcich 
plyny alebo so sklonom k penenie, kvapalín 
obsahujúcich pevné častice, a to v nasledujúcich 
odvetviach: farby a laky, mliekarenstvo a nápoje, 
spracovanie mäsa a rýb, farmaceutický a kozmetický 
priemysel, úprava odpadových vôd a vodárenstvo, 
chemický a petrochemický priemysel, buničina a papier, 
textilný priemysel, mydlo a tuky, stavebníctvo, keramika. 

Prietok:      až 10 m3/h
Viskozita:      až 15000 cps ***
Teplota čerpanej kvapaliny:    až 135oC *
Diferenčný tlak:     až 4 bar **
Tlak na výtlaku:     až 4 bar
Dosiahnuteľný podtlak:    až 0,6 bar ***

*      Pri izbovej teplote 20 ° C. Ďalej závisí od čerpanej kvapaline, typu hadice a konštrukcii motora.
**    Závisí od veľkosti čerpadla a typu hadice.
*** Závisí od veľkosti / vyhotovenie čerpadla, na otáčkach a na materiáli hadice.

Prevádzkové údaje

Tabuľka prietoku čerpadiel PTL 

TYP 10 ot./min 20 ot./min 40 ot./min 60 ot./min 80 ot./min 100 ot./min

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245

PTL17 129 259 389 518 648

Nepretržitá prevádzka Občasný prevádzka Príležitostná prevádzka  
< 1 hod./deň

TYP 20 ot./min 40 ot./min 60 ot./min 80 ot./min 100 ot./min

PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92

PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10

PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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Materiál Identifikácia hadic Dostupnosť 

Tygoprene Hladký priehľadný povrch PTL09 - PTL25

Norprene® Špinavo biela farba, hladký povrch PTL09 - PTL25

Silikón Priehľadný, hladký povrch alebo hrdzavá farba 
PTL09 - PTL25

EPDM Rubber Čierna farba, biely prúžok, dvojité opletenie 

PTL09 - PTL45
Natural Rubber Čierna farba, zelený pásik, dvojité opletenie 

Nitrile Rubber Čierna farba 

Dostupné materiály hadic
Bez výstuže: Norprene®, Tygoprene, Silikón 

Vystužené hadice pre potravinárstvo: NR FDA,  NBR FDA, 
EPDM FDA

S polyamidovou výstuží: Prírodný kaučuk (NR), NBR; EPDM

Dostupné pohony
Motory s prevodovkou alebo s variátorom, prevedenie TEFC a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. K dispozícii 
aj riešenia s integrovaným frekvenčným meničom. Na vyžiadanie sú k dispozícii pneumatické hnacie jednotky.

TAPFLO PTL - Spoľahlivé hadicové čerpadlá,
výnimočne nízke šmykové napätie zabezpečuje 
kvalitu čerpaného produktu, presný a 
predvídateľný výkon s následnými úsporami 

Veľkosť 
Vnútorný 

priemer (mm)
Vonkajší 

priemer (mm)
Dĺžka

PTL 09 9 16 330

PTL 13 13 22 390

PTL 17 17 31 590

PTL 25 25 43 1150

PTL 30 30 55 1150

PTL 45 45 75 1455

P rem
ium

qualityofSwedenPremiumqu
ali

ty
of

Sw
e d

e n

Premium quality of Sweden
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TYP 10 ot./min 20 ot./min 40 ot./min 60 ot./min 80 ot./min

PTL P 09 20 40 60 80

PTL P 13 49 98 167 196

PTL P 17 129 259 389 518

Séria PTL P
Odolnosť voči korozívnym produktom
Hadicové plastové čerpadlo PTL P je navrhnuté tak, 
aby odolávalo najagresívnejším chemickým médiám 
a zabezpečilo tak bezpečnosť a ochranu. 

 
Telesá našich čerpadiel radu PTL P sú vyrobené z 
antistatického polyetylénu (PE HD), ktorý má vynikajúcu 
odolnosť voči opotrebovaniu. Teleso čerpadla je vnútri 
úplne utesnené, takže kvapalina zostáva vo vnútri, aby 
nedošlo ku kontaminácii podlahy. Rotor a držiaky 
kladiek sú poniklované, aby sa skrátili prestoje a údržbu.

Dostupné materiály hadic
Prírodný kaučuk (NR) ; perbunan (NBR), EPDM, Neoprene,  
Neoprene®, Pharmed, Silicone, Hypalon, Tygon®

Nepretržitá prevádzka Občasný prevádzka Príležitostná prevádzka < 1 hod./deň

Prietok:      až  10 m3/h
Viskozita:      až  15000 cps ***
Teplota čerpanej kvapaliny:    až  80oC *
Diferenčný tlak:     až  4 bar **
Tlak na výtlaku:     až  2 bar
Samonasávanie:     až  7 m ***

*      Pri izbovej teplote 20 ° C. Ďalej závisí od čerpanej kvapaline, typu hadice a konštrukcii motora.
**    Závisí od veľkosti čerpadla a typu hadice.
*** Závisí od veľkosti / vyhotovenie čerpadla, na otáčkach a na materiáli hadice.

Prevádzkové údaje

Tabuľka prietoku čerpadiel PTL P 
[l/h]
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Prietok:      do  150 m3/h
Viskozita:       do  100000 cps 
Teplota čerpanej kvapaliny:      do  135oC
Diferenčný tlak:      až  15 bar
Samonasávanie:      až  9,8 m

Prevádzkové údaje

Séria PT
Vysokotlakové hadicové čerpadlá

Najmodernejšia konštrukcia

Čerpadlá PT v sebe spájajú najlepšie dostupné 
materiály s chytrou konštrukciou s cieľom 
maximalizovať doby prevádzky a minimálnej údržby.

Čerpadlo radu PT je extrémne spoľahlivým čerpadlom 
so širokým rozsahom výkonov až do 150 m3 / h a 15 
barov, ktoré zvláda manipuláciu s väčšinou kvapalín 
vo väčšine aplikácií. 

Tabuľka prietokov - čerpadlá PT 

TYP 10 ot./min 20 ot./min 40 ot./min 60 ot./min 80 ot./min

PT 05  
(3 louby) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10  
(3 louby) 10 20 40 60

PT 10 15 30 60 90 120

PT 15 50 100 200 300 400

PT 20 65 170 340 500 670

PT 25 200 400 800 1 200 1 600

Nepretržitá prevádzka Občasná prevádzka Príležitostná prevádzka  < 1 hod./deň

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400

TYP 10 ot./min 20 ot./min 30 ot./min 35 ot./min 40 ot./min 45 ot./min 50 ot./min

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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Tlmič pulzácií v prevedení in-line znižuje chvenie a 
vodné rázy v potrubí a tým zvyšuje životnosť hadice.

Tlmič pulzácií 

Charakteristiky a výhody
Zníženie pulzácií až o 90%

Jednoduchá inštalácia

Len málo dielov v kontakte s 
médiom

biele 
značenie 

dvojité biele 
značenie 

žlté 
značenie 

bielej & žlté 
značenie 

červené 
značenie

červené 
značenie

modré 
značenie

fialové 
značenie

NR 
(prírodný kaučuk)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR Food
(schváleno FDA)

EPDM  EPDM
(schváleno FDA)

HYPALON/CSM VITON/FKM

Úprava vody a 
priemyselný odpad x x x x x x

Keramický priemysel x x
Bane a lomy x x x x x

Stavebníctvo a konštrukcie x x x
Chemický priemysel x x x x x
Potraviny a nápoje x x x x

Nátery x x
Buničina a papier x x

Poľnohospodárstvo, 
bioplyn x x x x x x

Dostupné materiály hadíc
Séria PT je navrhnutá tak, aby zabezpečovala ľahkú a rýchlu výmenu hadíc, bez potreby akékoľvek technické 
znalosti. Pracujeme len s vysoko kvalitnými zložkovým gumami vystuženými 2 až 6 jednotlivými vrstvami 
pleteného polyamidu a s vonkajšou vrstvou vyrobenou podľa prísnych tolerancií, aby bolo zaistené dokonalé 
stláčanie. Charakteristiky hadíc Tapflo zaisťujú ich životnosť, ktorá je približne o 30% dlhšie ako u iných hadíc 
na trhu. Tiež sú vhodné pre väčšinu ostatných hadicových čerpadiel.

Pre vnútornú vrstvu hadíc je k dispozícii 8 materiálov s cieľom splniť potreby rozmanitých čerpaných kvapalín.
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Tapflo ako jednotka v oblasti inovačných hadicových 
čerpadiel vyvinula riešenie pre jednoduchšie a lepšie 
čistenie hadicových čerpadiel na mieste - jedinečné 
koleso pre splnenie požiadaviek svojich priemyselných 
zákazníkov z potravinárskeho, kozmetického a farma-
ceutického priemyslu.

Nové čerpadlo PT CIP sa vyznačuje patentovaným 
čerpacím okolo, ktoré umožňuje zasunutie prítlačných 
pätiek (pätky potom nestláčajú hadicu čerpadla) na 
účely efektívneho čistenia na mieste.

PT CIP

Charakteristiky a výhody

Čerpadlá PT sú k dispozícii s voliteľným "okolo CIP" (čistenie na mieste). Jednoduchým obrátením smeru otáčania 
čerpadla (½ otáčky) umožňuje používateľom automaticky zasunúť pätky za účelom vykonania čistenia a sterilizácie 
bez akýchkoľvek iných zásahov na čerpadle. Zákazník tak šetrí čas a zachováva najvyššiu úroveň funkčnosti v 
procese. 

Bezupchávkové konštrukcia

Možný chod nasucho bez 
poškodenia

Nepoškodzuje ani neustriháva 
čerpanú kvapalinu a zachováva 
vysokú úroveň hygieny

Tapflo môže ponúknuť hadice potravinárskej triedy z  
EPDM FDA, NBR FDA a NR FDA a spĺňajúce certifikácia 
EC 1935/2004 a FDA CFR21§177.2600.

Maximálny počet funkcií a maximálna 
doba prevádzky

Min. použitia pohyblivých častí a 
vyžaduje len minimálnu údržbu

Iba vnútorná časť hadice je v kontakte s 
čerpanou kvapalinou.

Vnútorná časť hadice je biela (NR FDA  a EPDM FDA) 
alebo čierna  (NBR FDA), podľa čerpanej kvapaliny.

Dostupné materiály hadíc

Prietok:  od 0,5 do 10 m3/h
Tlak na výtlaku:  až 15 bar

Prevádzkové údaje

Revolučné vysokotlakové čistenie na mieste (CIP – CLEAN IN PLACE)

ReverzČerpanie Poloha CIP



TAPFLO s.r.o.

E-mail: 
Obchodní dotazy: tapflo@tapflo.cz

Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno

Tel: +420 513 033 920 
Fax: +420 513 033 921

Tapflo s.r.o. je součástí švédské mezinárodní společnosti Tapflo AB.

www.tapflo.sk
Tapflo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tapflo AB. Všetky práva vyhradené.

Informácie v tomto dokumente sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Bez predchádzajúceho pozemného súhlasu skupiny Tapflo je akákoľvek reprodukcia dokumentu zakázaná. 
Skupina Tapflo si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v návrhu výrobku alebo údajoch a ukončiť produkciu akéhokoľvek výrobku alebo materiálu bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Tapflo je zastúpená po celom svete svojimi vlastnými spoločnosťami z Tapflo Group a starostlivo vybranými 
distribútormi, ktorí zaisťujú najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.

Produkty a služby spoločnosti Tapflo sú dostupné po celom svete.

AUSTRÁLIA | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BELGICKO | BIELORUSKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | CHILE | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | ČIERNA HORA | 

ČÍNA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO | FILIPÍNY | FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | HOLANDSKO | HONGKONG|   INDIA | 

INDONÉZIA | ÍRSKO | ISLAND | IZRAEL | JAPONSKO | JORDÁNSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | KANADA | KATAR | KAZACHSTAN |   KOLUMBIA | 

KUVAJT | LÍBYA | LITVA | LOTYŠSKO | MACEDÓNSKO | MALAJZIA | MEXIKO | MAĎARSKO |MAROKO | NEMECKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO |   POĽSKO | 

PORTUGALSKO | RAKÚSKO | RUMUNSKO  | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |  SRBSKO 

| ŠPANIELSKO | ŠVAJČIARSKO | ŠVÉDSKO | TAIWAN | TALIANSKO | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | USA | UZBEKISTAN | VEĽKÁ BRITÁNIA | VIETNAM

Tapflo s.r.o.

Kulkova 4045/8 
615 00, Brno
 
IČO:   28776984 
DIČ: CZ28776984 
Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne

Kancelária:
tel:     +420 513 033 920
            +420 513 033 924

mob.: + 420 730 157 720  
             + 420 734 449 010

e-mail: tapflo@tapflo.sk

Obchodno-technický zástupca pre SR:
BA, TN, NR, ZA, TT, BB – zapad@tapflo.sk, mob.: +421 911 137 883
PO, KE, ZA, BB – vychod@tapflo.sk, mob.: +421 911 883 137
 


