
PŘEHLEDOVÁ BROŽURA
edition 2017 rev 1

www.tapflo.com



2

Výběr aplikací

Čerpadla Tapflo vyhovují i těm nejnáročnějším aplikacím. Projděte si seznam nejběžnějších aplikací a najděte to správné 
čerpadlo pro Vás...

Potravinářství  - sirupy, těsta, krémy, pasty, parfémy

Barvy a laky - lepidla, laky, rozpouštědla, barvy

Solární panely  -  chemikálie, kaly, rozpouštědla

Chemický průmysl - emulse, latex, alkoholy, zásady 

Papírenství - oxidy, lepidla, odpadní voda, bělící látky

Úprava povrchů - oleje, tuky, vazelína, lubrikanty

Ostatní průmysl - flukolanty, kyseliny, hydroxidy, suspenze

Farmacie a biochemie - chemikálie, alkoholy, gely, pasty
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Tapflo CZ & SK

Naše kancelář vznikla jako reakce na stále rostoucí zájem zákazníků 

v České a Slovenské republice o procesní vzduchomembránová 

čerpadla Tapflo. Ve chvíli, kdy už distributoři nemohli poskytnout 

náležitou péči a servis konečnému zákazníkovi. V této brožuře 

naleznete přehled našich nejdůležitějších produktů, včetně 

produktů firem, které zastupujeme. Dále zde naleznete sekci Tapflo 

systémů a příslušenství. 

Náš tým tvoří zkušení technici, kteří se pohybují v pumpařském 

průmyslu mnoho let. Poskytneme Vám pomoc při optimalizaci 

procesu a zaškolíme Váš personál. Tím naše funkce ovšem nekončí. 

S každým čerpadlem Vám nabízíme záruční i pozáruční servis a 

preventivní servisní kontroly, které minimalizují Vaše ztráty. Tapflo 

není pouze výrobcem a prodejcem čerpadel, ale také poskytovatelem 

systémů a celých řešení. Aby bylo námi vyrobené a dodané zařízení 

tím správným a spolehlivým řešením, nestačí zboží pouze dodat na 

místo určení. Tapflo si uvědomuje důležitost dalších kroků, které musí 

následovat hned po dodávce a před samotným spuštěním agregátu.

Společnost Tapflo

Tapflo bylo založeno ve Švédském městě Kungälv v roce 

1985. Od té doby začal vznikat nový design Tapflo čerpadel a 

odstartovala se jejich výroba. Začátek společnosti lze popsat 

jako moment, “kdy pět největších specialistů v čerpadlech dalo 

ruce dohromady”. 

Více než dvacet let zkušeností a úzký vztah se zákazníkem, 

kvalitní produkty a “Know How” nás zařazuje na špičku mezi 

producenty průmyslových čerpadel. Od samotného začátku 

produkce bylo naším cílem vyrábět kompaktní, výkonná, 

vzduchomembránová čerpadla složená z minimálního počtu 

dílů. 

Díky tomu jsou servis a údržba mnohem jednodušší. V 

průběhu let se portfólio rozrostlo z několika typů plastových 

vzduchomembránových čerpadel na kompletní spektrum v 

provedení z PE & PTFE, litiny, nerez oceli a hliníku. Vznikla nová 

řada odstředivých čerpadel v provedení z nerez oceli, nebo 

plastová s magnetickou spojkou. Dnes má Tapflo group víc než 

400 zaměstnanců pracujících ve vývoji designu, ve výrobě nebo 

v oblasti prodeje.

Návrh systému a schémat provozu, vytvoření 

celého projektu, specifikace a dodání všech 

komponent a zařízení.

Management a koordinace projektu, příprava 

dodávek dle Project Programu, dohled nad 

náklady projektu.

Projekční  výk resy,  elektrodokumentace 

skutečného provedení po instalaci, předání 

návodů k údržbě.

Vytváříme operativní dokumetaci přesně na míru 

Vaší technologie.

Projektování & Automatizace

Engineering Project Management

Zpracování projektové dokumentace

Technologické systémy na klíč
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Naše čerpadla vyrábíme a vyvíjíme od roku 1985. Zkušenosti 

a kvalitní produkty nás řadí mezi světovou špičku producentů 

průmyslových čerpadel. Naším cílem je vyrábět kompaktní, 

výkonná čerpadla složená z minimálního počtu dílů, vyžadující 

pouze jednoduchou montáž, servis a údržbu.

Membránová čerpadla / kov

Max. průtok (l/min): 820

Výtlačná výška (bar): 8

Sací výška (m): 8

Max. teplota (°C):  110

Provedení: s tandardní ,  sudové,  t win-por t , 
pneumixer

Materiál: SS316L, hliník AK9, litina, hliník s PTFE 
povrchovou úpravou

Využití: oleje, rozpouštědla, chladící kapaliny, 
lubrikanty, barvy, latex, pigmenty, kaly, 
pasty, glazury, šliky, voda, kyseliny

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST 

Membránová čerpadla / plast

Max. průtok (l/min): 820

Výtlačná výška (bar): 8

Sací výška (m): 8

Max. teplota (°C):  100

Provedení: s t a n d a r d n í ,  s u d o v é,  t w i n - p o r t , 
pneumixer

Materiál: PE, PTFE, HDPE, vodivý PE a PTFE

Využití: kyseliny, hydroxidy, rozpouštědla, latex, 
emulze, pigmenty, lepidla, oxid titaničitý, 
elektrolyty, kaly, plnění kalolisů, barvy, 
aditiva

Certifikáty: FDA, UPS VI, ATEX, RoHS, GOST 

Membránová čerpadla / vysokotlaká

Max. průtok (l/min): 570

Výtlačná výška (bar): 16

Sací výška (m): 8

Max. teplota (°C):  110

Provedení: vysokotlaké s exter. multiplikátorem

Materiál: PE, PTFE, HDPE, vodivý PE a PTFE, 
SS316L, hliník AK9, litina, hliník s PTFE 
povrchovou úpravou

Využití: vysokotlaké aplikace plnění kalolisů a 
přečerpávání vysoce abrazivních médií, 
barvy, šliky, glazury, kaly, sklářství, 
automobilový průmysl, zpracování 
odpadů

Certifikáty: FDA, UPS VI, ATEX, RoHS, GOST

Pístomembránová čerpadla

Max. průtok (l/min): 300

Výtlačná výška (bar): 24

Sací výška (m): 9

Max. teplota (°C):  80

Provedení: nízkotlaké (16 bar), vysokotlaké (24 bar)

Materiál: SS316, ocel, polypropylen

Využití: vysokotlaké aplikace plnění kalolisů a 
přečerpávání vysoce abrazivních médií, 
barvy, šliky, glazury, kaly, sklářství, auto-
mobilový průmysl, zpracování odpadů

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

...Výrobce průmyslových čerpadel a systémů
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Membránová čerpadla / hygienická

Max. průtok (l/min): 570

Výtlačná výška (bar): 8

Sací výška (m): 8

Max. teplota (°C):  110

Provedení: standardní

Materiál: elektro-leštěná SS316L (Ra 0,8, Ra 0,5), 
Hastelloy

Využití: sirup, čokoláda, med, marmeláda, mléko, 
sýr, smetana, kečup, majonéza, hořčice, 
džusy, kvas, koncentráty, barviva, krémy

Certifikáty: EHEDG, FDA, USP VI, ATEX, RoHS, GOST

Membránová čerpadla / EHEDG cert.

Max. průtok (l/min): 330

Výtlačná výška (bar): 8

Sací výška (m): 8

Max. teplota (°C):  110

Provedení: standardní

Materiál: elektro-leštěná SS316L (Ra 0,8, Ra 0,5), 
Hastelloy 

Využití: tekutá média vyskytující se obzvláště 
tam, kde je nutné EHEDG certifikované 
zařízení zabezpečující  absolutní 
hygieničnost.

Certifikáty: EHEDG, FDA, USP VI, ATEX, RoHS, GOST

Odstředivá čerpadla CTM
Max. průtok (m3/h): 29
Výtlačná výška (m): 22
Max. teplota (°C):  80

Provedení: s magnetickou spojkou

Materiál: PP, PVDF

Využití: kysel iny,  hydroxidy,  detergenty, 
demi voda, cirkulace chemikálií při 
povrchovém zpracování kovů, různá 
agresivní média

Certifikáty: RoHS, GOST

Odstředivá čerpadla CT

Max. průtok (m3/h): 60

Výtlačná výška (m): 47

Max. teplota (°C):  180

Provedení: CTH – hygienické, 
CTI - průmyslové

Materiál: SS316L

Využití: transfer mírně agresivních chemikálií, 
olejů, rozpouštědel, chladiv, detergentů

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Ostředivá čerpadla samonasávací CTS

Max. průtok (m3/h): 40

Výtlačná výška (m): 40

Max. teplota (°C):  90

Provedení: CTHS – hygienické, 
CTIS - průmyslové

Materiál: SS316L

Využití: transfer mírně agresivních chemikálií. 
Využití v potravinářském průmyslu a 
farmaceutickém průmyslu

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Odstředivá čerpadla CTV
Max. průtok (m3/h): 27
Výtlačná výška (m): 23
Max. teplota (°C):  90

Provedení: vertikální

Materiál: PP, PVDF, SS316

Využití: vyčerpávání tanků a jímek, cirkulace 
chemikálií při povrchovém zpracování 
kovů, galvanický průmysl

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST
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Hadice - vysokotlaké

Max. provozní tlak 

(bar):
16

Kompatibilita 
s čerpadly:

Tapflo, Bredel, Verder, Blackmer, 
Albin

Materiálové prove-
dení smáčené části: 

NR: Natural rubber (bílý pruh), NBR: 
Buna (žlutý pruh), NBR Food: Buna, 
FDA cert (žlutobílý pruhh), EPDM 
(červený pruh), HYPALON (modrý 
pruh, VITON/FKM (fialový pruh)

Certifikáty: FDA

Hadicová čerpadla PT

Max. průtok (m3/h): 150

Výtlačná výška (bar): 15

Sací výška (m): 9

Max. teplota (°C):  80

Provedení: vysokotlaké

Materiál: tělo: tvárná litina / hadice: NR, NBR, 
FKM, CSM

Využití: křemelina, aktivovaný uhlík, kvasni-
ce, kečup, koncentráty, pasty, oleje, 
pigmenty, barvy, latex, aditiva, nea-
romatická rozpouštědla, kaly, lehké 
betony, kaolin

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Hadicová čerpadla PTL

Max. průtok (m3/h): 10

Výtlačná výška (bar): 4

Sací výška (m): 6

Max. teplota (°C):  135

Provedení: nízkotlaké

Materiál: tělo: litina / hadice: NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, Neoprene, Norprene, Silicone, 
Pharmed

Využití: plnky, žloutek, marmelády, polevy, dáv-
kování aditiv, dávkování obecně

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Hadice - nízkotlaké

Max. provozní tlak 

(bar):
4

Kompatibilita 

s čerpadly:

Tapflo, Verder, Watson&Marlow, 
Albin

Materiálové prove-
dení smáčené části: 

Neoprene, Norprene, Silicone, 
Pharmed, Hypalon, EPDM, NR, NBR

Certifikáty: FDA

Naše čerpadla vyrábíme a vyvíjíme od roku 1985. Zkušenosti 

a kvalitní produkty nás řadí mezi světovou špičku producentů 

průmyslových čerpadel. Naším cílem je vyrábět kompaktní, výkonná 

čerpadla složená z minimálního počtu dílů, vyžadující pouze jed-

noduchou montáž, servis a údržbu.

...Výrobce průmyslových čerpadel a systémů
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Dávkovací čerpadla - solenoidová

Max. průtok (l/h): 22

Výtlačná výška (bar): 20

Max. teplota (°C):  100

Materiál: vyztužený Polypropylen (PTFE mem-
brána)

El. připojení: 230V 50/60 Hz, 24V d.c., 12V d.c., 12V 
a.c., 110V 50/60 Hz

Využití: přesné dávkování aditiv, flokulantů, 
chemikálií obecně, úprava pH

Certifikáty: RoHS, GOST

Vřetenová čerpadla – dávkovací

Max. průtok (l/h): 4 028

Výtlačná výška (bar): 24

Max. teplota (°C):  120

Materiál: litina, SS304, SS316L

Využití: dávkování viskozních, hustých kapalin, 
suspenzí jako např.: vápenné mléko, 
roztok síranu železitého, síranu 
hlinitého, flokulantů atd.

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Vřetenová čerpadla – potravinářská

Max. průtok (m3/h): 60

Výtlačná výška (bar): 6

Max. teplota (°C):  120

Materiál: SS304, SS316L

Využití: jogurt, sýry, smetana, omáčky, máslo, 
ovocné koncentráty, zeleninové pyré, 
oleje, krémy, emulze

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Dávkovací čerpadla

Max. průtok (l/h): 4 028

Výtlačná výška (bar): 250

Provedení: pístová, pístomembránová, s 
hydraulicky poháněnou membránou

Materiál: SS316, PVDF, PP, PVC

Využití: dávkovaní chemikáli í  s  vysokou 
přesností a citlivostí řízení velikosti 
dávky

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Vřetenová čerpadla – průmyslová

Max. průtok (m3/h): 400

Výtlačná výška (bar): 48

Max. teplota (°C):  120

Materiál: litina, SS304, SS316L

Využití: čerpání hustých kalů při zpracování 
odpadních vod, plnění kalolisů, škrob, 
lepidla, oleje, bentonite, glazury, atd.

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Vřetenová čerpadla – s násypníkem, 
podavačem
Max. průtok (m3/h): 400

Výtlačná výška (bar): 48

Max. teplota (°C):  120

Materiál: litina, SS304, SS316L

Využití: zahuštené kaly až do 40% sušiny, 
celulózová pasta, tmely, mleté maso, 
ovoce, zelenina, máslo…

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST
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Johnson Pump je členem skupiny SPX a výrobce odstředivých, 

piškotových a zubových čerpadel pro potravinářství, farmacii a těžké 

průmyslové aplikace. Jejich konstrukce umožňuje provádět servis 

rychle a efektivně. Tapflo je exkluzivním obchodním zástupcem 

Johnson Pump v České republice a na Slovensku.

Piškotová čerpadla TopLobe

Max. průtok (m3/h): 125

Výtlačná výška (bar): 22

Max. teplota (°C):  110

Provedení: horizontálně, vertikálně orientované 
porty

Materiál: tělo: SS316L / rotor: duplex, FPM, NBR, 
SS316L (s TUC povrchovou úpravou)

Využití: šetrné přečerpávání a dávkování všech 
druhů čistých médií i s obsahem pevných 
částic v potravinářském, chemickém, 
farmaceutickém průmyslu či papírenství

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Piškotová čerpadla TopWing

Max. průtok (m3/h): 156

Výtlačná výška (bar): 15

Max. teplota (°C):  110

Provedení: horizontálně, vertikálně orientované 
porty

Materiál: tělo: SS316L / rotor: duplex, FPM, NBR, 
SS316L (s TUC povrchovou úpravou)

Využití: šetrné přečerpávání a dávkování všech 
druhů čistých médií i médií s obsahem pev-
ných částic v potravinářském, chemickém, 
farmaceutickém průmyslu či papírenství

Certifikáty: 3A, EHEDG, FDA, USP VI, AFO, ATEX, 
RoHS, GOST 

Zubová čerpadla TopGear H

Max. průtok (m3/h): 130

Výtlačná výška (bar): 16

Max. teplota (°C):  300

Provedení: ucpávkové (možnost hrazení), otápění, 

CIP, SIP

Materiál: tvárná litina, ocel, SS316L

Využití: lecitin, kakaové máslo, čokoláda, máslo, 
med, palačinkové těsto, puding, nugát, 
karamel, želé, fondán, marmelády

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Zubová čerpadla TopGear G

Max. průtok (m3/h): 130

Výtlačná výška (bar): 16

Max. teplota (°C):  300

Provedení: S/M/P/MAG – ucpávkové, s magnetickou 
spojkou, možnost otápění

Materiál: litina

Využití: asfalty, diesel, ropa, topné oleje, izoky-
anáty, byrvy, adhesiva, pryskyřice, kaolin, 
latex, mýdla

Certifikáty: FDA, ATEX, RoHS, GOST

...Prostor pro průmysl s nápadem
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Odstředivá čerpadla CombiBlock, 
CombiLine, CombiNorm

Max. průtok (m3/h): 1500

Výtlačná výška (m): 140

Max. teplota (°C):  200

Provedení: připojení přímo na motor, nebo přes 
spojku

Materiál: litina, bronz, hastelloy, nikl, SS316

Využití: univerzální čerpadlo pro přečerpávání 
všech druhů čistých, nebo mírně 
znečištěných kapalin, kyseliny, hydroxi-
dy, rozpouštědla, benzín, nafta

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST

Dle norem: EN 733 a 22858, ISO 5199

Odstředivá čerpadla CombiChem, 
CombiMag

Max. průtok (m3/h): 800

Výtlačná výška (m): 160

Max. teplota (°C):  200

Provedení: možnost otápění, možnost mag.spojky

Materiál: litina, tvárná litina, bronz, SS316

Využití: univerzální čerpadlo v chemickém 
průmyslu pro čistá, nebo mírně 
znečištěná média

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST

Dle norem: ISO 5199, ISO 2858/EN 22858 (DIN 
24256)

Odstředivá samonasávací čerpadla 
FreFlow, KGE

Max. průtok (m3/h): 350

Výtlačná výška (m): 80

Sací výška (m): 7

Max. teplota (°C):  200

Provedení: FRE, FRES, FREF, FREM

Materiál: tělo: litina, SS316

Využití: všechny druhy kalů a znečištěných vod, 
vyčerpávání jímek

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST 

Dle norem: EN 733 a 12756, ISO 7005

Odstředivá čerpadla na teplonosná média 
CombiTherm

Max. průtok (m3/h): 400

Výtlačná výška (m): 160

Max. teplota (°C):  190 (voda)

350 (teplonosný olej)

Materiál: litina, SS316

Využití: cirkulace teplonosných olejů pro ohřev 
zařízení s otopným pláštěm, při výrobě 
a zpracování asfaltu, destilaci mastných 
kyselin, glycerinu…

Dle norem: DIN 4754, DIN 4752, DIN 24255

Odstředivá čerpadla vícestupňová MC

Max. průtok (m3/h): 100

Výtlačná výška (m): 340

Max. teplota (°C):  150

Provedení: horizontální, vertikální, 
samonasávací

Materiál: litina, bronz

Využití: univerzální čerpadlo pro přečerpávání 
všech druhů čistých, nebo mírně 
znečištěných kapalin, napájecí čerpadlo

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST 

Odstředivá čerpadla CombiPro

Max. průtok (m3/h): 350

Výtlačná výška (m): 150

Max. teplota (°C):  350

Provedení: ucpávkové, nebo s magnetickou 
spojkou

Materiál: litina, tvárná litina, bronz, uhlíková 
ocel, SS316, 13% Cr-ocel

Využití: čerpadla dle API norem pro petroche-
mický a chemický průmysl

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST 

Dle norem: API 610, API 682, API 685
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Odstředivá čerpadla RB s
multi-channel oběžným kolem

Max. průtok (m3/h): 2 000

Výtlačná výška (m): 65

Provedení: multi-channel oběžným kolem

Materiál: litina, SS316, Duplex (SAF 2205 + SAF 
2507) SS304L, SANICRO 28, Hastelloy, 
Monel, Durimet, Carpenter

Certifikáty: RoHS, GOST, ATEX

Dle norem DIN 24256 - ISO 2858, DIN 5199

Využití: aplikace s nízkým NPSHa, viskóznější 
kapaliny s obsahem pevných částic v 
papírenství, cukrovarnictví, výstupy z 
odparek... 

Odstředivá čerpadla vertikální - cantilever

Max. průtok (m3/h): 400

Výtlačná výška (m): 65

Max. teplota (°C):  500

Průchodnost částic 

(mm): 
180

Provedení: s připojením motoru přes konzolu, 
bezucpávková, s multi-channel nebo 
vortexovým oběžným kolem

Materiál: litina, SS316, Duplex (SAF 2205 + SAF 
2507) SS304L, Hastelloy, Monel, Duri-
met, Carpenter

Certifikáty: RoHS, GOST, ATEX

Využití: při délce až 1,5 metru možnost vyčerpat 
nádrže hluboké až 5 m, čerpání sus-
penzí i viskóznějších kapalin s částicemi 
do maximální velikosti 180 mm

Výroba Salvatore Robuschi byla zahájena již v roce 1935. Společnost 

vsadila na rychlý technicko-obchodní a poprodejní servis, rychlé 

dodávky a vysokou flexibilitu při řešení okamžitých potřeb. Výroba 

zahrnuje odstředivá čerpadla v souladu s DIN 24256-ISO 2858 a 

vícestupňová čerpadla. Čerpadla jsou dodávaná z nerezové oceli 

a ze speciálních slitin. Vícestupňová čerpadla jsou vyrobená z litiny. 

...Odstředivá čerpadla již od roku 1935

Odstředivá čerpadla RC s vortexovým 
oběžným kolem

Max. průtok (m3/h): 850

Výtlačná výška (m): 60

Průchodnost částic 

(mm):  
180

Provedení: s vortexovým oběžným kolem

Materiál: litina, SS316, Duplex (SAF 2205 + SAF 
2507) SS304L, SANICRO 28, Hastelloy, 
Monel, Durimet, Carpenter

Využití: suspenze s částicemi ovoce, zeleniny, 
trávy, biologické kaly s obsahem písku, 
kamenů, produkty krystalizátorů

Dle norem: DIN ISO 5199

Certifikáty: RoHS, GOST, ATEX

Odstředivá čerpadla RS s vortexovým 
oběžným kolem

Max. průtok (m3/h): 130

Výtlačná výška (m): 65

Průchodnost částic 

(mm): 
45

Provedení: vortexovým oběžným kolem (možnost 
uzavřeného HD,  otevřeného HG 
oběžného kola)

Materiál: litina, SS316, SANICRO 28

Využití: suspenze s částicemi ovoce, zeleniny, 
biologické kaly, suspenze obecně

Certifikáty: RoHS, GOST, ATEX
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Odstředivá čerpadla – chemická, 
ucpávková

Max. průtok (m3/h): 500

Výtlačná výška (m): 90

Max. teplota (°C):  140

Provedení: horizontální

Materiál: PP, HMPE, PVDF, PTFE, PP/PVDF/PE-EL

Využití: univerzální čerpadlo v chemickém 
průmyslu pro agresivní, čistá, nebo 
mírně znečištěná média

Dle norem ISO 2858/EN 22858

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST

ARBO Pompen en Filters se od roku 1954 specializuje na výrobu 

plastových čerpadel, filtrů a skimrů pro agresivní kapaliny v různých 

průmyslových odvětvích, jako např. chemickém průmyslu či gal-

vanického. Díky využití vysoce odolných plastů, ARBO čerpadla 

nabízí pozoruhodně delší životnost než kovová čerpadla, která 

budou permanentně trpět korozí.

Odstředivá čerpadla - chemická 
s magnetickou spojkou

Max. průtok (m3/h): 60

Výtlačná výška (m): 90

Max. teplota (°C):  160

Provedení: horizontální

Materiál: PP, PVDF, SS316

Využití: univerzální čerpadlo v chemickém 
průmyslu, při  povrchové úpravě 
kovů pro agresivní, čistá, nebo mírně 
znečištěná média s částicemi do 50 μm

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST

Odstředivá čerpadla - chemická, 
vertikální

Max. průtok (m3/h): 300

Výtlačná výška (m): 80

Max. teplota (°C):  140

Provedení: vertikální, bezucpávkové

Materiál: PP, HMPE, PVDF, PTFE, PP/PVDF/PE-EL

Využití: univerzální čerpadlo v chemickém 
průmyslu, při povrchové úpravě 
kovů pro agresivní, čistá, nebo mírně 
znečištěná média 

Certifikáty: ATEX, RoHS, GOST

Příslušenství pro čerpadla ARBO

Typy příslušenství:

• Ochrana proti běhu nasucho

• Manometry

• Zpětné klapky

• Potrubní filtry

• Komory pro zaplavení

Materiál: PP, HMPE, PVDF, PTFE

Využití: hlídání průtoku, nebo změny tlaku 
ochrání čerpadlo před během nasucho 
a jeho zničení. Komory pro zaplavení 
čerpadla zabezpečí samonasávací 
funkci čerpadla. Filtry chrání obzvláště 
čerpadla s magnetickou spojkou před 
mechanickým poškozením.

...Čerpadla ARBO významně odolávají korozi
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Švýcarská rodinná společnost, která se již několik let specializuje na 

výrobu odstředivých čerpadel s magnetickou spojkou. Díky originálnímu 

designu obou magnetů jsou tyto čerpadla úspěšně nasazována i na pozice, 

kde jiná odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou dávno selhávají.  

Tapflo je oficiálním partnerem této značky v ČR a SR od roku 2009.

Odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou 
MKP - kovová
Max. průtok (m3/h): 650

Výtlačná výška (m): 145

Max. teplota (°C):  350

Provedení: horizontální, vertikální, samonasávací, 
otápěné

Materiál: SS316L, SS304L, SS904L, Uranus B6, 
Hastelloy B a C, Nikl, Titan

Využití: procesní uzly, nejnáročnější aplikace  
v chemickém průmyslu s požadavkem 
na co nejvyšší účinnost

Dle norem: DIN EN ISO 2858, ISO 5199, ISO 15783

Certifikáty: FDA, RoHS, GOST, ATEX

Odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou 
MKPL – s PFA výstelkou

Max. průtok (m3/h): 400

Výtlačná výška (m): 90

Max. teplota (°C):  200

Provedení: horizontální, samonasávací

Materiál: tvárná litina s PFA výstelkou

Využití: procesní uzly, nejnáročnější aplikace  
v chemickém průmyslu s požadavkem 
na co nejvyšší účinnost

Dle norem: DIN EN ISO 2858, ISO 5199, ISO 15783

Certifikáty: FDA, RoHS, GOST, ATEX

...Účinnější čerpadla, čištější planeta

Odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou 
MKP Bio- dle EHEDG
Max. průtok (m3/h): 60

Výtlačná výška (m): 80

Max. teplota (°C):  150

Provedení: vertikální, CIP/SIP čistitelné

Materiál: SS316L, Uranus B6, Hastelloy B a C, Nikl, 
Titan (Ra≤0.8) 

Využití: sterilní aplikace ve farmaceuticém 
p r ů m y s l u ,  b i o t e c h n o l o g i í c h  
a potravinářství

Dle norem: DIN EN 12462, ISO 5199, ISO 15783

Certifikáty: 3A, EHEDG, FDA, RoHS, GOST, ATEX

Odstředivá čerpadla s mechanickou 
ucpávkou EB, ET – výstelková
Max. průtok (m3/h): 400

Výtlačná výška (m): 100

Max. teplota (°C):  150

Provedení: PFA výstelka (EB), keramická výstelka 
(ET) 

Materiál: tvárná litina s PFA, nebo keramickou 
výstelkou

Využití: procesní uzly, nejnáročnější aplikace  
v chemickém průmyslu s požadavkem 
na co nejvyšší účinnost, chemickou 
odolnost a abrazivzdornost

Dle norem: DIN EN ISO 5199, ISO 2858

Certifikáty: RoHS, GOST, ATEX
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Airpel sortiment zahrnuje jedno-dvou košové a samočistící 

filtry, vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací, 

včetně petrochemie, energetiky, zpracování odpadních vod, 

papírenství.

Jednoduché potrubní filtry

Max. tlak (bar): 35

Připojení (DN): 20 - 150

Max. teplota (°C):  260

Provedení: možnost otápění, odvzdušnění, signa-
lizace diferenčního tlaku, magnetické 
vložky

Materiál: litina, tvárná litina, uhlíková ocel, nerez 
ocel, bronz

Jednoduché potrubní filtry – multibasket

Max. průtok (bar): 13,8

Připojení (DN): 200 a 500

Max. teplota (°C): 200

Provedení: možnost otápění, odvzdušnění, 
signalizace diferenčního tlaku, 
magnetické vložky

Materiál: litina, tvárná litina, uhlíková ocel, 
nerez ocel, bronz

…Ochrana čerpadel

Duální filtry

Max. tlak (bar): 50

Připojení (DN): 20 - 200

Max. teplota (°C):  260

Provedení: možnost otápění, odvzdušnění, signa-
lizace diferenčního tlaku, magnetické 
vložky

Materiál: litina, tvárná litina, uhlíková ocel, nerez 
ocel, bronz

Duální filtry - multibasket

Max. tlak (bar): 22

Připojení (DN): 150

Max. teplota (°C): 260

Provedení: možnost otápění, odvzdušnění, 
signalizace diferenčního tlaku, 
magnetické vložky

Materiál: litina, tvárná litina, uhlíková ocel, 
nerez ocel, bronz

Automaticky čistitelné filtry

Max. průtok (l/min): 18 000

Max. tlak (bar): 35

Připojení (DN):  20 - 1 200

Provedení: mechanické, poloautomatické, plně 
automatické 

Materiál: litina, uhlíková ocel, nerez ocel

Mezipřírubové dočasné filtry

Standardní hrubost 

síta (mm): 
2

Připojení (DN): 20 - 600

Provedení: mezipřírubový disk

Materiál: uhlíková ocel, nerez ocel, Monel, 
Hastelloy
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Deskové výměníky tepla

Tlak (bar): 0 - 35

Teplota (°C): -45 až 250

Plocha (m2): do 3800

Materiál: AISI 316, AISI 304, AISI 904L, titan, 
většina slitin

Tesnění: NBR, EPDM, FKM a další

ENERGY SAVER Deska s úzkou štěrbinou a mnoha styčnými 

body pro zajištění vysoké tepelné účinnosti.

DURA FLOW Deska s širokou štěrbinou a sníženým 

počtem styčných bodů pro usnadnění 

průtoku viskózních látek a látek s obsahem 

drobných částic. Navržena pro trvalý, 

dlouhodobý průtok a dlouhou provozní 

dobu.

EASY FLOW Deska s širokou štěrbinou se sníženým 

počtem styčných bodů pro usnadnění 

průtoku viskózních látek a látek s obsahem 

vláken nebo drtě. Navržena pro dlouhou 

provozní dobu, trvalý průtok a mimořádně 

jemné nakládání s produkty.

DUO SAFETY Dvojitá stěna (pro zvýšení bezpečnosti) 

složená ze 2 vrstev desek na každou 

průtokovou desku pro odtok veškeré 

unikající kapaliny do okolního prostředí. 

Používá se u skládaných deskových 

výměníků.

PARA WELD Vlnité desky svařované po dvojicích. 

Jednotlivé dvojice jsou odděleny těsněním 

(svařované dvojice na provozní straně, 

na sekundární straně je použita běžná 

technologie těsnění).

Od roku 1923, kdy společnost APV vynalezla deskový výměník tepla, 

jsme průkopníky v oblasti technologií lisování, tvarování, svařování, 

tmelení a zkoušení oceli. Specializovaný odborný personál společnosti 

SPX se po celém světě plně věnuje navrhování a dodávkám účinných 

a odolných řešení pro tepelnou výměnu, která zákazníkům pomáhají 

optimalizovat využití energie, minimalizovat odstávky a zvýšit 

výnosnost.

...Technologie přenosu tepla

Svařované výměníky tepla pro vysoké
teploty a tlak

Tlak (bar): 0 - 40

Zatížení (MW): do 50 

Teplota (°C): -200 až 400

Material: AISI 316, AISI 304, AISI 904L, titan, většina 
slitin

Popis: Celo svařovaný deskový výměník tepla pro 
ohřev, chlazení, kondenzaci a vypařování. 
Běžně se používá v provozech, kde se 
dosahuje vysokých teplot a tlaků, např. 
v  energet ice,  chemickém průmyslu  
a cukrovarnictví.

HYBRID Celo svařovaný výměník tepla bez těsnění 

v sobě slučuje vysoce účinné desky a 

pevnou konstrukci nádoby. Asymetrické 

a flexibilní provedení umožňuje v případě 

potřeby využít extrémních poklesů tlaku. 

Možnost plného přizpůsobení pro splnění 

individuálních potřeb.

PARA BRAZED Deskový výměník tepla bez těsnění. Desky 

jsou pájeny mědí.

PLATE 

EVAPORATOR

Vypařování klesajícího povlaku nebo někdy 

i vzlínajícího / klesajícího povlaku v nízkých 

modulárních deskových výparnících zaručují 

tvorbu koncentrátu špičkové kvality.
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Aktivní tlumič pulzací - plast

“Efektivně odstraní nežádoucí vibrace”

Připojení: 3/8“- 4“

Materiál: PE, PTFE, PE/PTFE EL

Využití: účinné odstranění pulzací v chemickém 
průmyslu, kde dochází k neustálým 
změnám v procesu, kde automatické 
nastavení tlumiče je nevyhnutelné.

Levelcontrol

“Kontroluje nastavenou úroveň 

hladiny média”

Zařízení se při zapnutí čerpadla spouští 

automaticky a kapalinu buď doplní, 

nebo odčerpává do doby, kdy je 

dosažena požadovaná úroveň hladiny. Toto efektivní zařízení je 

malé a velmi jednoduché na instalaci i obsluhu.

Tapflo nabízí ke všem svým produktům celou řadu příslušenství. 

Tato zařízení napomáhají optimalizovat funkčnost, chod  

a životnost čerpadel, dalších potrubních prvků i celého provozu.

Filtry Tapflo

“Filtrace média pomocí svíčkových 

filtrů Tapflo”

Car tidgové fi ltr y s 1,3 nebo 7 

cartridgemi. Standardně se instalují 

samostatně, nebo v kombinaci s 

některými našimi odstředivými 

čerpadly řady CT V, nebo CTM. 

Materiálové provedení PP, PVDF.

Úprava vzduchu

“Umožňuje provozovat čerpadlo při optimálním tlaku a průtoku 
vzduchu.”

Zajišťuje správnou kvalitu vzduchu pro 

vzduchomembránová čerpadla. Za optimálního 

běhu zvyšuje životnost všech dílů čerpadla  

a šetří energii. Sada se skládá z filtrregulátoru, 

manometru, jehlového ventilu a dalších 

propojovacích prvků.

Batchcontrol

“Dávkuje přesné množství média”

Pneumatický systém pro dávkování 

vzduchomembránovým čerpadlem. 

Zařízení funguje v závislosti na předem určeném objemu 

dávky, nebo délce časového úseku. Opakovaně dávkuje s velkou 

přesností potřebné množství média.

Aktivní tlumič pulzací – kov

“Efektivně odstraní nežádoucí vibrace”

Připojení: 3/8“- 3 ½“

Materiál: SS316L, Hliník, Hastelloy

Využití: účinné odstranění pulzací v těžkém 
průmyslu, kde dochází k neustálým změnám 
v procesu, kde automatické nastavení 
tlumiče je nevyhnutelné.

Aktivní tlumič pulzací – hygienický design

“Efektivně odstraní nežádoucí 

vibrace”

Připojení: 3/8“- 2“

Materiál: el.leštená SS316L ocel

Využití: účinné odstranění pulzací ve farmaceutické, 
potravinářském průmyslu, kde dochází 
k neustálým změnám v procesu, kde 
automat ické  nastavení  t lumiče  je 
nevyhnutelné.



Tapflo je zastoupena po celém světě vlastními TAPFLO společnostmi a pečlivě vybranými distributory.  
Tapflo tak zajišťuje nejvyšší kvalitu služeb pro pohodlí našich zákazníků.

Tapflo Czech & Slovak Republic

TAPFLO s.r.o.

E-mailové adresy:  
Komerční dotazy:  tapflo@tapflo.cz

Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno

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

Sweden

TAPFLO AB

E-mail addresses: 
Commercial questions: sales@tapflo.com 
Global website: tapflo.com

Filaregatan 4 | S-442 34 Kungälv

Tel: +46 303 63390
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