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CTS POMPE 
CENTRIFUGALE 

AUTOAMORSANTE
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This process continues 
until the suction line is 
completely free of air and 
the pump can operate as  
a standard centrifugal 
pump.

  

Cum funcționează

(1)  Pentru amorsare, carcasa pompei trebuie umplută cu lichid până deasupra rotorului. 
(2)  Când intră în funcțiune, pompa evacuează aerul de pe linia de aspirație, creând astfel presiune negativă și ridicând produsul. Aerul vine 

amestecat cu lichidul în carcasa pompei. Aerul iese din carcasă prin linia de refulare, iar lichidul se întoarce în zona rotorului, având o 
greutate specifică mai mare decât amestecul de lichid și aer. 

(3)  Acest proces continuă până ce aerul este eliminat complet de pe linia de aspirație, iar pompa poate funcționa ca o pompă centrifugă 
standard.

1 2 3

alegere fiabilă pentru aplicații industriale 
(rezistență mecanică și rezistență chimică AISI 316L)

standard cu conexiuni cu racord filetat BSPT sau 
opțional cu racorduri cu flanșă conform EN 1092-1 
sau ANSI 150 Lbs

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Certificate variate în funcție de materialele utilizate cât și de execuția unui anumit produs.

suprafețe electropolișate la Ra<0.8 μm  
respectă toate solicitările aplicațiilor din zona 
alimentară și Pharma (prelucrarea suprafețelor 
foarte fină, robustețe mecanică)
etanșări mecanice si elastomeri  FDA și EC1935 
certificate
conexiuni igienice DIN 11851 standard

CTS H - construcție igienică

Caracteristici

Instalare si mentenanță ușoară

Pompe auto amorsante Ideale pentru lichide cu conținut ridicat  
de gaze

CTS este o pompă centrifugă cu autoamorsare și rotor deschis, realizată din oțel inoxidabil AISI 316L. Pompa 
CTS poate realiza o autoamorsare de până la 4,5 m. Seria CTS păstrează toate beneficiile si punctele tari ce sunt 
un standard al pompelor CT. Sunt disponibile două execuții: standard – igienică (CTS H) și industrială (CTS I).

CTS Pompe Centrifugale Autoamorsante

CTS I - construcție industrială

completează in mod perfect seria de pompe centrifugale

Design simplu si compact
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CTS Pompe Centrifugale Autoamorsante Gamă largă de aplicații (CTS H & CTS I)

transfer de lactate, 

grăsimi, 

sucuri, 

alcool, 

produse semipreparate, 

aditivi alimentari, 

ingrediente pentru produsele cosmetice și 
farmaceutice atât în zone ATEX cât și în zone 
sigure (safe area),

manipularea substanțelor chimice ușor si 
puternic agresive, 

lichide cu temperaturi înalte cât și scăzute, 
lichide cu suspensii și emulsii, agenți de 
curățare și spălare, ape uzate,

încărcarea si descărcarea rezervoarelor de 
stocare, containerelor, filtrelor, bazinelor,

alimentarea echipamentelor de proces, 
sisteme de dozare, unități de transvazare, 
standuri de testare,

Industrii:  Aplicații: 

produse lactate

înghețată

băuturi

alimente

produse farmaceutice

cosmetice

producători de bere 
și vin

CTS H

transferul de uleiuri, 

combustibili, 

solvenți, 

acizi concentrați sau diluați și lichide alcaline 
atât în zone atex cât și în zone sigure (safe 
area),

manipularea substanțelor chimice ușor si 
puternic agresive, 

lichide cu temperaturi înalte cât și scăzute, 
lichide cu suspensii și emulsii, agenți de 

curățare și spălare, ape uzate,

circulația agentului de răcire și încălzire,

încărcarea si descărcarea rezervoarelor de 
stocare, containerelor, filtrelor, bazinelor,

alimentarea echipamentelor de proces, 
sisteme de dozare, unități de transvazare, 
standuri de testare,

Industrii: Aplicații: 

industria chimică

de minerit

de petrol și gaze

ambalare

tipografică

auto

industria producătoare de 
echipamente mecanice

stații de epurare a apelor 
uzate

CTS I
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Carcasa AISI 316L oțel inox electropolișat la Ra<0.8 μm

Rotorul AISI 316L oțel inox electropolișat la Ra<0.8 μm

Etanșarea 
mecanică Single ceramic/carbon (standard), SiC/SiC sau SiC/carbon

O-ringuri EPDM FDA (standard), FEP/silicone FDA, FKM FDA, 
FFKM FDA sau NBR FDA

Motor* IEC standard, 3-faze, 2-poli, IP55

Presiunea 
nominala PN2,5 (CTS C) la 20 °C; PN4 (CTS D,E) la 20 °C

Temperatura max 90 °C

Vâscozitatea max ~200 cSt

Particule Diametrul maxim Φ 6 mm (cu rotor standard deschis), 
mai mare daca sunt particule moi.

Racorduri

Model
DIN 11851 (filet exterior) DIN 11851

Aspirație Refulare Golire

CTS H C... DN40 DN40 DN15

CTS H D... DN65 DN50 DN15

CTS H E... DN65 DN50 DN15

Materiale, date și limitări

CTS H - seria igienică

Model
BSPT filet exterior (standard) BSPP (G) filet 

interior

Aspirație Refulare Golire

CTS I C... 1 ½" 1 ½" 3/8"

CTS I D... 2 ½" 2" 3/8"

CTS I E... 2 ½" 2" 3/8"

Carcasa AISI 316L oțel inox 

Rotorul AISI 316L oțel inox 

Etanșarea 
mecanică Single ceramic/carbon (standard), SiC/SiC sau SiC/carbon

O-ringuri EPDM (standard), FKM, FFKM, FEP/silicone sau NBR

Motor* IEC standard, 3-faze, 2-poli, IP55

Presiunea 
nominala PN2,5 (CTS C) la 20 °C; PN4 (CTS D,E) la 20 °C

Temperatura max 90 °C

Vâscozitatea max ~200 cSt

Particule Diametrul maxim Φ 6 mm (cu rotor standard deschis), 
mai mare daca sunt particule moi.

*alte opțiuni de motoare sunt disponibile la cerere

*alte opțiuni de motoare sunt disponibile la cerere

Racorduri

CTS I - seria industrială
Materiale, date și limitări
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Puteri disponibile de motoare

Motor în 2-poli CC-22; CE-22 DD-40; DF-40 EF-55; G-55 EF-75; EG-75

Putere motor [kW] 2.2 4.0 5.5 7.5

IEC gabaritul motorului 90 112 132 132

CTS Codul pompei
IV. Diametrul rotorului 

C -

VI. Puterea motorului

02

VII. Opțiuni pentru motor

P

I. Tapflo pompă centrifugală 
autoamorsantă

CTS

V. Opțiuni pentru pompa

1CGV3F

II. Tipul pompei

I

III. Mărimea carcasei 

C -
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CTS EF-55

135

Ø 180Ø 155Ø 135Ø 125

CTS EG-55 

280

CTS DD-40

Ø 130

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

Curbele de performanță sunt pentru apă la 20°C.

Curbe de performanță

Sistem de spălare pentru 
etanșarea mecanică (CTS H, CTS I)

Este o opțiune importantă atunci când 
lichidul tinde să se solidifice sau să 
cristalizeze. Un rezervor de ulei este 
conectat la camera etanșării mecanice.

Optiuni si modele speciale

Mantaua igienică a motorului, din AISI 
304L, polișat protejează motorul 
împotriva împroșcării cu apă în 
timpul procedurii de curățare a 
pompei.

Optiuni si modele speciale

Quench (CTS H, CTS I)

Această opțiune este similară cu opțiunea de etanșare lubrifiată și este recomandată atunci când există 
un risc potențial de funcționare uscată sau când produsul tinde să se solidifice sau să se cristalizeze 
în contact cu aerul.

Există si un alt efect pozitiv pentru această opțiune, lichidul de spălare în circulație elimină căldura din 
etanșarea mecanică.
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 CTS-H  CTS-I

CTS versiuni

Certificat de Conformitate CE
Un produs clasificat ca utilaj ce poartă marcajul CE îndeplinește cerințele esențiale 
de sănătate și siguranță ale Directivei CE privind mașinile 2006/42/EEC. 

Directiva ATEX 94/9/CE
Echipament destinat și aprobat pentru funcționare în siguranță în zone cu 
atmosferă potențial explozivă. Echipamentul este împărțit în grupe principale, 
categorii, grupuri de aparate și clase de temperatură pentru a-i defini adecvarea 
pentru zona unde urmează a fi instalat.   

Materiale acreditate FDA §21 CFR 177 
FDA (U.S. Food and Drug Administration) §21 CFR 177 ce definește o listă de 
polimeri, de ex. cauciuc și materiale plastice omologate pentru echipamentele 
în contact cu produsele alimentare. 

Materiale aprobate USP VI
U.S. Pharmacopeial Convention din SUA (USP) clasa I până la VI definește dacă 
un material plastic sau cauciuc poate fi in contact cu țesutul uman. Clasa VI 
necesită cele mai stricte teste și astfel de materiale pot fi utilizate, de exemplu, 
în dispozitivele de implant.

Standard Opțiuni

Hotărârea EC 1935/2004
Acest regulament UE se aplică tuturor materialelor în contact cu alimentele, de 
ex. metale, materiale plastice și cauciuc. Este obligatoriu ca aceste materiale să 
fie sigure, să fie etichetate cu simbolul „sticla și furculița”, să fie urmăribile de-a 
lungul întregului lanț de producție (conform EN 10204 de mai sus) și să fie 
produse conform bunelor practici de fabricație (GMP).

Trasabilitatea materialelor EN 10204
Norma EN 10204 oferă o listă de verificare și trasabilitatea a materialelor utilizate 
în cadrul echipamentului. 2.1 este o declarație generală de conformitate cu 
materialul și specificațiile, în timp ce 3.1 oferă date specifice mergând până la 
lotul de prelucrare a oțelului. (în mod normal se solicită numai pentru piese în 
contact cu produsul).

* Certificate livrate cu pompa (altele – se pot oferi la cerere)
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Pompe PE și PTFE Pompe metalice Pompe sanitare 

Pompe pentru pulberi Pompe aseptice

Pompe farmaceutice 

Pompe pentru 
filtre presă TF Pompe TC inteligente 

Amortizoare active 
de pulsații  Sisteme și accesorii Cărucioare 

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

Pompe cu membrane și accesorii

Pompe centrifuge, unități de filtrare și accesorii

Pompe centrifuge CTI și CTH 

Pompe centrifuge 
cu acționare magnetică CTM

Pompe centrifuge 
cu autoamorsare CTS

Pompe centrifuge 
verticale CTV

Pompe centrifuge 
din plastic CTP

Pompe electrice

Pompe PTLPompe PT

Pompe pentru 
filtre presă Steinle

Unități de �ltrare FTCărucioare

Pompe centrifuge CTX

NEW

NEW

Pompe peristaltice

NEW

Gamă de produse 



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 

www.tapflo.ro
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.

Tapflo este reprezentat in toata lumea 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.

Tapflo ROM S.R.L

Nord-Vest
Tel: +40 766 607 579

Nord-Est
Tel: +40 766 607 578

Sud-Vest
Tel: +40 766 607 577

Sud-Est
Tel: +40 766 607 581 Nord-Vest 

Sud-Vest 
Sud-Est 

Nord-Est


