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Pompe Peristaltice

Pompe peristaltice inovatoare și fiabile pentru presiune înaltă

Pompele peristaltice din PEHD cu carcasă 
închisă rezistă la majoritatea lichidelor agresive 
chimic în aplicații dificile.

Furtun cu durată lungă de funcționare pentru 
presiune înaltă conceput pentru mentenanță 
cât mai simplă cu utilizare în diverse aplicații 
din industria de Produse alimentare  & Băuturi 
ori în industria farmaceutică atunci când există 
aplicații cu CIP .

PTL P

CIP
Soluții de pompare pentru lichide dificile, 
abrazive, corozive, vâscoase și cu particule.

PT

Soluția cea mai bună pentru o simplă transvazare 
sau pentru aplicații de dozare.  Permit o înlocuire 
foarte rapidă a furtunului pentru un timp de 
operare optim.

PTL

Două role* montate la 180° una față de cealaltă pe un rotor, realizează o comprimare alternativă a furtunului cu pereți groși 
printr-un sistem brevetat de ghidare concentrică și împinge astfel lichidul pompat de la aspirația pompei pe linia de refulare. 
Mișcarea rolelor comprimă furtunul de-a lungul peretelui carcasei și creează un vacuum constant pe linia de aspirație a 
pompei.  In acest mod lichidul este transportat în interiorul furtunului neintrând în contact cu nicio piesă metalică.
* Seria PT este echipată cu saboți în loc de role

Principiul de funcționare
Carcasa pompei

Role Furtunul pompei

Aspirația

Refularea

Soluții de pompare pentru lichide dificile, abrazive, corozive, 
vâscoase și cu particule
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Pompele peristaltice Tapflo caracteristici  si avantaje

Pot funcționa fără lichid ( pe uscat)
Ușor de utilizat. Nu necesită monitorizare

Dozare
Precizie de dozare de până la ± 5%

Certificate pentru industria alimentară și 
farmaceutică 
Furtunuri certificate FDA sunt disponibile 
pentru transvazarea lichidelor alimentare. 
Conexiuni pentru industria lactatelor tip DIN 
11 851 sau tip “clamps” sunt disponibile pentru 
conectarea pompei. Certificate USP VI

Nu creează turbulențe
În cazul lichidelor cu abraziune ridicată 
uzura este foarte redusă. Sunt excelente 
și pentru lichide sensibile la forfecare

Lichide abrazive 
Pompele peristaltice sunt ideale pentru pom-
parea lichidelor cu abraziune ridicată

Puține piese de uzură
Singura piesă de uzură este furtunul, nu 
există supape – costuri de întreținere 
reduse 

Designul cu role seria PTL & PTL P s-a dovedit a fi un 
succes în aplicații de presiune joasă până la 4 bari, 
deoarece lubrifierea intre role si furtun nu este necesară 
și forța radială este foarte redusă permițând rotația. 
Pentru a proteja furtunul rolele se ung cu vaselină.

Pentru presiuni înalte de până la 15 bari este mai 
eficient designul cu saboți – seria PT, prin faptul că 
acționează mai ușor asupra furtunului. Peste 4 bari 
rolele nu se mai rotesc și unghiul la punctul de compresie 
se mărește ceea ce are un impact negativ asupra 
furtunului.

Designul cu role (PTL & PTL P) vs Designul cu saboți (PT)

Design cu role
Unghi mic

Design cu saboți
Unghi mare

Reversibile
Prin simpla schimbare a direcției de rotație 
pompa își schimbă sensul de pompare și 
poate fi utilizată pentru golirea liniei de 
aspirație

Pot vehicula lichide cu vâscozitate 
ridicată   
Se pot transvaza lichide cu vâscozități 
până la  100,000 mPas 

Auto amorsante
Nici o altă pompa nu reușește să egaleze 
capacitatea de amorsare a pompei peri-
staltice de până la 9,8 m – amorsare 
uscată pentru apă 

Debit variabil 
Prim modificarea vitezei de rotație (de exemplu 
prin utilizarea unui convertizor de frecvență), 
se poate regla debitul, aceiași soluție se poate 
utiliza și pentru aplicațiile de dozare

9.8m
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Seria PTL  
Aplicații in industrii

Tratarea apei
hipoclorit de sodiu, clorură ferică, bisulfit de sodiu, fluorură, polimeri, 
amoniac apos, permanganat de potasiu, sodă caustică și multe altele

Industria alimentara - 
procesare paste, brânză
albuș și gălbenuș de ou, grăsimi comestibile, griș, arome naturale, 
smântână, lapte și iaurt

Aluaturi de pâine  
și prăjituri cu fructe
amestecuri de apă și sare, arome naturale, grăsimi, aluat/amestec pentru 
tarte (de ex., prăjiturile cu fructe ce au nuci și bucăți de fructe care trebuie 
să rămână întregi)

Industria cosmetică
șampon, săpun lichid, gel de duș, loțiuni

Industria farmaceutică
Dozarea de substanțe chimice, proteine lichide, vaccinuri, seruri, plasmă, 
siropuri
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Seria PT
Aplicații in industrii

Industrie in general
Acizi si baze, latex PVDF, alcool, săpun, solvenți nearomatici, lichide cu o 
vâscozitate de până la 60.000 Cps, cu argilă până la 800g/l, granulație de 
până la 30 mm, sulfat de plumb, pirită, SABX, cianură, variate alte lichide

Industria vopselurilor 
vopsele pe bază de apă, acrilice, pigmenți, cerneală, acoperiri pereți

Tratarea apei
Soluție de var, hidroxid de calciu, clorură ferică, cărbune activ, și multe alte 
materii prime și reactivi, coagulanți pentru dispersie floculare, evacuare 
nămol și anti spumanți

Industria alimentară
sosuri de tomate, piure de cartofi, gelatină, drojdie de bere, pastă de pește, 
ulei de măsline, paste, vin, VOPSEA vopsea pe bază de apă, acrilice, pigmenți, 
cerneală, acoperiri de pereți

Industria hârtiei
latex, argilă caolinică, nămol din deșeuri de hârtie, dozarea de variate 
substanțe chimice
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Seria PTL
Pompe peristaltice de joasă presiune

Timp de oprire pentru mentenanță foarte scurt ...

Soluții pentru transvazarea și dozarea lichidelor cu 
vâscozitate mică sau mare, păstoase, pure, neutre, 
agresive sau abrazive, cu conținut de gaze sau care tind 
să spumeze, ori cele cu conținut de solide, pentru 
următoarele industrii: vopsele, produse lactate , sucuri 
și produse alcoolice, procesarea cărnii și a peștelui, 
industria farmaceutică și cosmetică, tratarea apelor 
uzate și a apei potabile, industria chimică și petrochimică, 
industria de hârtie și celuloză, textilă, săpunuri și grăsimi, 
construcții, ceramică.

Capacitate:      până la 10 m3/oră
Vâscozitate:      până la 15000 cps ***
Temperatură lichid pompat:    până la 135oC *
Înălțimea de pompare:    până la 4 bar **
Presiune de refulare:     până la 4 bar
Autoamorsare:     până la 0,6 bar ***

*      La o temperatură de 20°C. Depinde de asemenea de fluidul pompat, de calitatea furtunului și de construcția motorului.
**    Depinde de dimensiunile pompei și de calitatea furtunului.
*** Depinde de dimensiunile/execuția pompei, de viteză și de materialul tubului.

Date de funcționare

Debite pompe PTL 

TIP 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245

PTL17 129 259 389 518 648

Utilizare continuă Utilizare intermitentă Utilizare ocazională < 1 oră/zi

TIP 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm

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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Material Identificare furtun Disponibile pentru

Tygoprene Suprafață netedă transparentă PTL09 - PTL25

Norprene® Alburiu, suprafață netedă PTL09 - PTL25

Silicon Transparent, suprafață netedă
PTL09 - PTL25

EPDM Culoare neagră, dungă albă, împletitură dublă 

PTL09 - PTL45
Natural Cauciuc natural Culoare neagră, dungă verde, împletitură dublă 

Nitrile  
Cauciuc butadien-nitrilic

Culoare neagră

Materiale disponibile pentru furtunuri si dimensiuni 
Fără armătură: Norprene®, Tygoprene, Silicone 

Furtunuri alimentare cu armătură: NR FDA,  NBR FDA, EPDM FDA

Varianta cu armătură din poliamidă: cauciuc natural (NR); NBR; EPDM

Motorizări disponibile 
Moto reductoare sau motoare cu viteză variabilă, TEFC și ATEX, moto reductor electronic, convertizoare. La 
cerere, sunt disponibile și unități cu acționare pneumatică.

TAPFLO PTL - Pompe peristaltice fiabile
Forțe de forfecare minime, neafectând calitatea 
produsului, parametri stabili si repetabili 
Funcționare cu costuri de exploatare minime. 

Mărime ID OD Lungime

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



8

TIP 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm

PTL P 09 20 40 60 80

PTL P 13 49 98 167 196

PTL P 17 129 259 389 518

Seria PTL P
Rezistentă la lichide corozive
Pompa peristaltică de plastic PTL P este proiectată sa 
reziste la cele mai agresive chimicale asigurând siguranța 
și protecția.

Carcasa pompelor noastre din seria PTL P este produsă 
din polietilenă antistatică (PE HD) ce are o rezistență 
superioară la uzură. Carcasa pompei este complet 
separată astfel că lichidul rămâne în interior pentru a 
evita orice contaminare exterioară. Rotorul si sistemul 
de acționare a rolelor sunt placate cu nichel pentru a 
reduce operațiunile de mentenanță si timpul de 
staționare. 

Materiale disponibile pentru furtunuri si dimensiuni 
Cauciuc natural (NR) ; perbunan (NBR), EPDM, Neoprene, Neoprene®, 
Pharmed, Silicone și Hypalon, Tygon®

Utilizare continuă Utilizare intermitentă Utilizare ocazională < 1 oră/zi

Capacitate:     până la 10 m3/oră
Vâscozitate:     până la 15000 cps ***
Temperatură lichid pompat:   până la 80oC *
Înălțimea de pompare:   până la 4 bar **
Presiune de refulare:    până la 2 bar
Autoamorsare:    până la 7 m ***

*      La o temperatură de 20°C. Depinde de asemenea de fluidul pompat, de calitatea furtunului și de construcția motorului.
**    Depinde de dimensiunile pompei și de calitatea furtunului.
*** Depinde de dimensiunile/execuția pompei, de viteză și de materialul tubului.

Date de funcționare

Debite pompe PTL P 
[l/h]
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Capacitate:      până la 150 m3/oră
Vascozitate:       până la 100000 cps
Temperatură lichid pompat:     până la  135oC
Înălțimea de pompare:    până la  15 bar
Presiune de refulare:     până la  9,8 m

Date de funcționare

Seria PT
Pompe cu furtun de înaltă presiune

Heavy Duty - Design 

Pompele PT combină cele mai bune materiale 
disponibile cu soluții de ultimă generație, proiectate 
pentru timpi de funcționare cât mai lungi și întreținere 
cât mai redusă.

Pompa din seria PT este o pompă extrem de fiabilă, 
cu un domeniu larg de lucru, de până la 150 m3/oră și 
15 bari, care poate gestiona majoritatea fluidelor în 
cele mai multe din aplicații.

Debite pompe PT

TIP 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm

PT 05  
(3 lobes) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10  
(3 lobes) 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

Utilizare continuă Utilizare intermitentă Utilizare ocazională < 1 oră/zi

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

TIP 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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Amortizorul de pulsații in-line va reduce vibrațiile și loviturile de 
berbec pe conducte, sporind și durata de viață a furtunului.

Amortizor de pulsații

Caracteristici și beneficii
Reducerea pulsațiilor cu până la 90%

Instalare ușoară

Piese puține în contact cu lichidul 
pompat

marcaj alb marcaj alb 
dublu marcaj galben marcaj alb și 

galben marcaj roșu marcaj roșu marcaj 
albastru marcaj mov

NR 
(cauciuc natural)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR alimentar 
(aprobare FDA)

EPDM  EPDM
(aprobare FDA)

HYPALON/CSM VITON/FKM

Tratarea apei și pentru
deșeuri industriale x x x x x x

Industria ceramică x x
Minerit și cariere de 

suprafață x x x x x

Construcții și instalații x x x
Industria chimică x x x x x

Alimente și băuturi x x x x
Industria vopselurilor x x

Celuloză și hârtie x x
Agricultură, biogaz x x x x x x

Materiale disponibile pentru furtunuri 
Seria PT este concepută astfel încât înlocuirea furtunului să se facă rapid și ușor, fără să necesite cunoștințe 
tehnice specializate. Furtunurile sunt fabricate numai din elastomeri compoziți de înaltă calitate, sunt armate 
cu 2 până la 6 straturi individuale de poliamidă împletită și cu un înveliș exterior realizat cu toleranțe stricte 
pentru a asigura o compresie perfectă. Aceste caracteristici specifice furtunurilor Tapflo le conferă o durată de 
viață cu aproximativ 30% mai lungă decât a altor furtunuri de pe piață. De asemenea, se pot utiliza la marea 
majoritate a celorlalte pompe peristaltice de pe piață.
Straturile interioare ale furtunurilor, sunt disponibile in 8 variante/materiale, pentru adaptare la diversitatea 
lichidelor pompate.
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Tapflo, ca lider în domeniul pompelor peristaltice, a dez-
voltat o soluție de pompă peristaltică ce permite o curățare 
foarte eficientă la fața locului CIP - O soluție unică pentru 
a putea răspunde tuturor cerințelor clienților din industria 
alimentară, cosmetică și farmaceutică.

Noua pompă PT CIP este prevăzută cu un rotor cu design 
brevetat, care permite saboților să se retragă (nu să com-
prime furtunul), pentru a se realiza o curățare eficientă CIP.

PT CIP

Caracteristici și beneficii

Pompele PT sunt disponibile cu opțiunea de „rotor” CIP (cleaning in place). Permite utilizatorilor, prin simpla 
inversare a direcției de rotație a pompei (o 1/2 de rotație), să se retracteze  automat saboții pentru executarea 
operațiilor de curățare și sterilizare, fără nicio acțiune la nivelul pompei. Clientul economisește timp și va păstra 
cel mai înalt nivel de funcționalitate în proces.

SEAL LESS -Fără etanșare mecanică 
sau șnur

Numai partea internă a furtunului 
vine în contact cu fluidul pompat
Nu afectează și nu foarfecă fluidul 
pompat, menținând un nivel perfect 
de igienă.

Tapflo poate oferi furtunuri de uz alimentar, realizate 
din EPDM FDA, NBR FDA și NR FDA, care întrunesc 
cerințele de certificare CE 1935/2004 și FDA 
CFR21§177.2600.

Timpi maximi de funcționare și producție

Utilizare minimă a pieselor mobile, volum 
minim de întreținere

DRY RUNNING pot funcționa pe uscat  
fără să solicite lichid pentru lubrifierea 
elementelor interioare

Furtunul poate fi alb la interior (NR FDA  și EPDM FDA) 
sau negru (NBR FDA), în funcție de fluidul pompat.

Materiale disponibile pentru furtunuri

Capacitate: de la 0,5 până la 10 m3/oră
Presiune de refulare:  până la 15 bari

Date de funcționare

Soluție revoluționară de cipare la presiune înaltă

ReversibilePompare Poziția CIP 
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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.

www.tapflo.ro

Tapflo este reprezentat de catre propriile companii precum și de către o serie de distribuitori atent selectați, asigurând 
astfel o înaltă calitate a serviciilor, spre satisfacția clienților noștri.

Produsele și serviciile Tapflo sunt disponibile în întreaga lume.

TAPFLO ROM S.R.L.

Drumul Fermei 81
Popesti Leordeni, Ilfov
Tel:    +40 21 3451255
Fax:  +40 21 3451166
sales@tapflo.ro

Tapflo Rom S.R.L. face parte din grupul suedez Tapf lo.
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Sud-Vest 
Sud-Est 

Nord-Est


