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De la înființare, ne mândrim că furnizăm industriei cunoștințele noastre 
bogate și pasiunea pentru pompe, oferind în același timp o gamă largă de 
produse premium pentru diverse aplicații industriale.

De-a lungul anilor, compania s-a dezvoltat și a devenit Grupul global Tapflo, 
cu filiale și distribuitori prezenți în aproape toate regiunile lumii.

Un lucru nu s-a schimbat - suntem tot o afacere de familie. 

Soluțiile noastre sunt proiectate și fabricate în Europa și sunt distribuite  
la nivel global pentru a oferi clienților noștri cele mai bune soluții  
de pompare și service pentru o varietate de aplicații.

Valorile noastre, Dedicație, Calitate și Simplicitate se reflectă atât  
în produsele noastre, cât și în abordarea afacerilor. 

Valorile Tapflo

Dedicație  
Ne diferențiem de concurență prin dorința de a depăși așteptările clienților, de a ne mișca repede  
și de a fi flexibili. Cultura noastră se bazează pe spiritul de echipă, entuziasm și integritate. Venim din toate 
colțurile lumii, dar împărtășim aceleași valori și ne respectăm unii pe alții. Suntem dedicați. 

Calitate 
Înțelegem că veriga cea mai slabă dă nivelul calității muncii noastre. De aceea ne concentrăm pe fiecare 
și cele mai mici detalii. Avem o pasiune comună de a găsi în continuu cele mai eficiente și efective  
căi de a oferi valoare clienților noștri. Ca producător, deținem controlul asupra întregului proces,  
atât în ceea ce privește produsele, cât și modul în care operăm pe plan intern. De aceea producem pompele  
de cea mai înaltă calitate din segmentul nostru de activitate. 

Simplicitate  
Avem o vorbă: „Simplu înseamnă artă”, adică încercăm să găsim soluții funcționale și deloc complicate  
în tot ceea ce facem. Menținând totul simplu, ne putem focaliza pe esențial - cum ar fi proiectarea  
de pompe necomplicate, cu puține componente. Pentru noi, este cheia succesului; ne străduim  
să simplificăm complexul. 

Cultura noastră este rezumată de Valorile noastre

Angajament pentru calitate 
La Tapflo suntem pur și simplu dedicați calității. Drept rezultat, standardele noastre de producție, precum  
și calitatea produselor sunt conforme cu variate standarde de controlul calității și certificare recunoscute  
la nivel mondial. Procesul de producție Tapflo este certificat conform ISO 9001:2015, confirmând că procesele 
noastre sunt adecvate, eficiente, orientate pe client și îmbunătățite în continuu.

Pentru service rapid și flexibil și produse de înaltă calitate disponibile imediat 
la nivel mondial, alegeți Tapflo.

Ne-am început călătoria în 1980 în Kungälv, un oraș mic de pe coasta de vest a Suediei, ca o companie 
familială cu ambiția de a deveni într-o zi un jucător global pe piața pompelor.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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CTX  
Pompe centrifuge de înaltă performanță 

Date rapide
Capacitate:                    2.5 - 125 m3/oră
Înălțime max. de refulare:                  88 m 
Domeniu de temperatură lichide:              -10 oC ... +120 oC 
Domeniu de temperatură ambientală:   -20 oC ... +40 oC

Seria de pompe premium cu performanță superioară de la Tapflo

Mulțumită construcției robuste și unui design compact 
și fiabil, pompele CTX asigură o funcționare pe termen 
lung fără defecțiuni, deci cu timpi scurți de inactivitate.

Caracteristici și beneficii

Pompele CTX sunt disponibile în execuție igienică 
(CTX H) și industrială (CTX I).

piese umede lustruite la luciu oglindă 
Ra<0.8 ca standard (Ra<0.5 la cerere),
suprafețe exterioare sablate la Ra<3.2.

piese umede și suprafețe exterioare 
sablate la Ra<3.2 ca standard.

CTX H - execuție igienică

CTX I - execuție industrială

Proiectate pentru aplicații care 
necesită eficiență ridicată 

Rotorul poate fi ajustat la punctul 
de lucru specific

Construcție robustă și întreținere ușoară, 
deci timp mai scurt de inactivitate

Disponibile în execuție igienică 
și industrială

Etanșare mecanică simplă sau dublă Concept de design modular

NPSHr micZgomot redus, vibrații reduse 

Certificatele pot varia în funcție de materialul din care este executat produsul respectiv.
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Alimente și băuturi 
CTX H
Transvazarea unor ingrediente și produse variate, precum ulei comestibil, 
arome, alcool și sucuri. Au și multe aplicații auxiliare, precum transvazarea  
de lichide de curățare și apă.

Gamă largă de aplicații

Lactate
CTX H

Ind. chimică și farmaceutică 
CTX H & CTX I
Transportul de substanțe chimice și produse finite din rezervoarele  
de depozitare, containere și băi, de exemplu la degresare. Transvazare de săpun, 
SLES, solvenți, creme, uleiuri, alcool, geluri. Gestionarea deșeurilor de produse.

Transvazare de lapte, iaurt, smântână, brânză proaspătă și zer, lapte degresat, 
unt, brânză cottage, brânză topită, înghețată.

Principiu de funcționare

REFULARE

ROTOR 

ASPIRAȚIE

Rotorul este componenta-cheie a unei pompe centrifuge. 
Este conectat la un motor prin intermediul unui arbore  
de acționare și rotit la mare viteză.

Fluidul intră în carcasa pompei de-a lungul axei de rotație 
a rotorului, care conferă lichidului accelerație centrifugă. 

Fluidul curge radial la ieșirea din carcasa pompei,  
de unde este evacuat în conductele de evacuare.

Pompele CTX sunt optimizate pentru o performanță de înaltă eficiență într-o gamă 
largă de condiții de funcționare.

REFULARE

ROTOR 

ASPIRAȚIE
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Concept de produse modulare
pentru diverse condiții de aplicare

Conceptul de produs modular al seriei de pompe CTX permite o flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
adaptarea la diferite condiții de aplicare. Înseamnă și o versatilitate mai ridicată a pompei, cu opțiuni 
de retehnologizare rapidă și ușoară. Interschimbabilitatea pieselor între tipurile și mărimile de pompe 
fac întreținerea pompelor mai ieftină și mai ușor de gestionat.

Rotor deschis

Pompele din seria CTX de la Tapflo sunt disponibile cu rotor deschis, 
care poate fi ajustat și adaptat la nevoile mediului și aplicației.

Rotorul deschis asigură o funcționare stabilă, zgomot redus, vibrații 
scăzute și o construcție robustă.

Rotorul deschis este soluția perfectă pentru pomparea de medii foarte 
vâscoase și cu particule solide dure.

Mărime pompă
Diametru rotor

Max. Min. 

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170
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Concepute pentru performanță de calitate

Etanșare mecanică simplă 
Arcul etanșărilor mecanice se află  
în partea uscată a pompei.
Ansamblul etanșării mecanice nu vine 
în contact cu mediul, ceea ce permite 
curățarea completă a pompei.

Etanșare mecanică dublă
Etanșarea se aplică atunci când apar 
condiții de mediu ostil, adică vâsco-
zitate ridicată, conținut de solide, 
lichid cu conținut de gaze sau lichide 
periculoase. Etanșarea în aranjament 
spate-în-spate este instalată într-o 
cameră separată.

Cu etanșări mecanice igienice Varietatea racordurilor

 CTX I industrială - sablare la Ra 3.2 a pieselor 
umede și a suprafețelor exterioare

 CTX H igienică - piese umede lustruite 
la luciu oglindă la Ra<0.8 ca standard  
(Ra<0.5 la cerere), suprafețe exterioare  
sablate la Ra<3.2.

Carcasă disponibilă la Ra<0.5

Design optimizat al carcasei și rotorului
pentru o performanță excepțională

Formele camerei și rotorului sunt rezultatul unei 
analize avansate cu variabile multiple și al unor 
numeroase teste de performanță.

Ambele elemente au fost proiectate să livreze 
cel mai eficient debit al lichidului.

CTX H execuție igienică - DIN 11851,  
DIN 32676 și altele (la cerere).

CTX I de execuție industrială - racorduri 
cu flanșă conform EN 1092-1 tipul 11,  
cu filet ANSI 150 sau BSPT 
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Concepute pentru performanță de calitate
Curbe individuale de performanță disponibile la cerere.

Curbele de performanță sunt pentru apă.  

Specificațiile pot face obiectul modificărilor fără notificare    

Curbe de performanță

CTX 80-260

CTX 65-230
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Carcasă oțel inoxidabil AISI 316L lustruit electrochimic la Ra<0.8

Rotor oțel inoxidabil AISI 316L lustruit electrochimic la Ra<0.8

Etanșare 
mecanică

simplă, SiC/carbon (std) sau SiC/SiC, aprobată de FDA 
dublă, SiC/carbon (std) sau SiC/SiC, aprobată de FDA

O-ringuri EEPDM, FKM, NBR (toate aprobate de FDA)

Motor IP55; cadru IEC B35; termistor PTC; IE3; trifazat

Presiune nominală 
la @ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

Temp. lichid -10 OC ... +120 OC (140OC pe intervale scurte în timpul SiP)

Temp. 
ambientală

-20 OC ... +40 OC

Vâscozitate max ~150 cSt

CTX H- seria igienică
Date tehnice

Model
Filet DIN 

11851 (std.)
Clemă DIN 

32676
Clemă SMS3017 Filet SMS 1145 Filet RJT

Admisie Evacuare Admisie Evacuare Admisie Evacuare Admisie Evacuare Admisie Evacuare

40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101.6 76.1 101.6 76 4” 3”

Dimensiuni racorduri

Specificațiile pot face obiectul modificărilor fără notificare

Manta igienică

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

Invertor încorporat

Invertorul permite un control 
total asupra funcționării pompei, 
influențând viteza motorului. 
Modificarea vitezei motorului 
afectează parametrii pompei.

Picioare reglabile

S o l u ț i a  p e r f e c t ă  p e r m i t e 
adaptarea ușoară a pompei  
la terenuri denivelate, în pantă.  
Poate fi utilizată când pompa 
trebuie mutată în locuri diferite.

Console pentru fixare pe fundații 
din beton 

Toată unitatea pompei poate 
fi instalată pe o placă de bază 
p e n t r u  a  e v i t a  d e p l a s ă r i l e .  
Poate fi fixată ferm permanent pe 
sol.

Materiale, date și limite
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Carcasă oțel inoxidabil AISI 316L sablat cu sticlă la Ra<3.2

Rotor oțel inoxidabil AISI 316L lustruit electrochimic la Ra<3.2

Etanșare 
mecanică

simplă, SiC/carbon (std) sau SiC/SiC, aprobată de FDA 
dublă, SiC/carbon (std) sau SiC/SiC, aprobată de FDA

O-ringuri EPDM, FKM, NBR (toate aprobate de FDA)

Motor IP55; cadru IEC B35; termistor PTC; IE3; trifazat

Presiune nominală 
la @ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

Temp. lichid -10 OC ... +120 OC (140OC pe intervale scurte în timpul SiP)

Temp. 
ambientală

-20 OC ... +40 OC

Vâscozitate max ~150 cSt

Date tehnice

Specificațiile pot face obiectul modificărilor fără notificare

CTX I- seria industrială   

Invertor încorporat

Invertorul permite un control 
total asupra funcționării pompei, 
influențând viteza motorului. 
Modificarea vitezei motorului 
afectează parametrii pompei.

Picioare reglabile

Soluția perfectă permite adaptarea 
ușoară a pompei  la  terenuri 
denivelate, în pantă. Poate fiutilizată 
când pompa trebuie mutată  
în locuri diferite.

Racorduri industriale cu flanșă

Pompele industriale CTX I sunt 
echipate cu racorduri cf.  
EN 1092-1 tipul 11, cu filet ANSI 
150 sau BSPT.

Console pentru fixare pe fundații 
din beton 

Toată unitatea pompei poate  
fi instalată pe o placă de bază 
pentru a evita deplasările. Poate  
fi fixată ferm permanent pe sol.                

Model
Filet exterior BSPT Flanșă EN1092-1 (std.) Flanșă ANSI 150

Admisie Evacuare Admisie Evacuare Admisie Evacuare

40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Dimensiuni racorduri

Materiale, date și limite
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Unitățile mobile de pompare sunt considerate cea mai bună soluție pentru utilizatorii de procese tehnologice 
dispersate. Portabilitatea unităților permite deplasarea ușoară în variate locuri. Înseamnă aplicații aproape 
nelimitate.

Cod pompe CTX             

I. CTX = pompă centrifugă Tapflo
II. Execuție pompă: 
H = igienică 
I = industrială
III. Mărime pompă (admisie DN – diametru max. rotor [mm]):
40-165 65-240
50-145 80-205
50-200 80-212
65-175 80-260
65-230 100-230
IV. Mărime rotor:

V. Opțiuni pompă:
1. Etanșare mecanică:
Fără specificație* = SiC/carbon/EPDM
SSS = SiC/SiC/silicon
SSE = SiC/SiC/EPDM
SSV = SiC/SiC/FKM
SSN = SiC/SiC/NBR
SGV = SiC/grafit/FKM
SGS = SiC/grafit/silicon
SGN = SiC/grafit/NBR
2. Tipul etanșării mecanice:
Fără specificație* = etanșare mecanică simplă 
(standard)
D = etanșare mecanică dublă - dispunere spate-în-spate
3. Opțiuni racorduri:
Fără specificație* = flanșă EN 1092-1 pe CTX I
Filet DIN 11851 pe CTX H
A = flanșă ANSI (numai CTX I)
B = filet exterior BSP (numai CTX I)
C = clemă SMS 3017 (numai CTX H)
T = clemă DIN 32676 (numai CTX H)
S = filet SMS 1145 (numai CTX H)
R = filet RJT (numai CTX H)
P = clemă ISO 1127 (numai CTX H)
W = Niciun fiting – capăt sudat simplu
Z = filet exterior și blocaj cu came (numai CTX I)

4. Execuții speciale:
P05 = lustruire supl. la Ra <0,5 (numai CTX H)
VI. Putere motor / mărime motor IEC:
Motoare de 2900 rpm (bipolare):
15 = 1,5 kW / (motor IEC mărime 90S)
22 = 2,2 kW / (motor IEC mărime 90L)
30 = 3,0 kW / (motor IEC mărime 100L)
40 = 4,0 kW / (motor IEC mărime 112M)
55 = 5,5 kW / (motor IEC mărime 132S)
75 = 7,5 kW / (motor IEC mărime 132S)
110 = 11,0 kW / (motor IEC mărime 160M)
150 = 15,0 kW / motor IEC mărime 160M)
185 = 18,5 kW / (motor IEC mărime 160L)
220 = 22,0 kW / (motor IEC mărime 180M)
300 = 30,0 kW / (motor IEC mărime 200L)
370 = 37,0 kW / (motor IEC mărime 200L)
VII. Opțiuni motoare:
M = manta motor cu picioare igienice
N = manta motor cu consolă de montare
V…F... = motor pentru valori speciale de tensiune, 
frecvență
C = răcire externă pentru motor
UL = motor cu certificare UL/CSA
IP.. = clasă de protecție IP pentru motor
D = convertizor de frecvență încorporat
* = execuție standard

-

V. 

75

VI. 

M

I. 

CTX

IV. 

1SSV3T

II. 

H

III. 

65-240 220

VII. 

SOLUȚII MOBILE

-

Mărime pompă
Diametru rotor

Max. Min. 

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170
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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 
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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 
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