
CTM manyetik kaplinli 
santrifüj pompalar
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Tapflo – güvenilir pompa seçiminiz

Tapflo Türkiye
Türkiye satış ofisi - Tapflo Makina Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile Ocak 

2007 yılında kurulmuştur. Şirket, Türkiye piyasasına kendi ürettiği yüksek kaliteli ve güve-
nilir havalı diyaframlı pompalarla birlikte önde gelen Avrupalı üreticilerinin değişik 

tiplerdeki pompalarını da arz etmektedir. Tapflo Türkiye, müşterilerine satış sonrası 
servis, garanti süresi dahilinde ve sonrasında bakım hizmeti vermekte ve İstanbul 

deposundan yedek parça teminini stok teslim olarak yapmaktadır. Ayrıca 
şirketimizin İstanbul Avrupa, Bursa ve Adana illerinde bölge temsilcilikleri 

bulunmaktadır.

Tapflo Kalitesi

Tapflo pompalar genellikle tehlikeli akışkan kullanan proseslerin en 
önemli parçasıdır. Bu tip akışkanlar için daima en güvenli ve çevre 
dostu çözümü üretmek üzerine çalışmaktayız. Güvenlik anlayışımızın 
bir parçası olarak önemli standartları, yönetmelikleri ve direktifleri 
takipte ön sıralarda yer almaktayız. Ürünlerimizin çoğunluğu patlama 

tehlikesi olan ortamlarda kullanılan ekipmanlara ilişkin EC ATEX 
direktifiyle uyumludur. Tüm pompalarımız elbette CE işaretine sahiptir ve 

kapsamlı kullanım kılavuzlarımız ile birlikte teslim edilmektedir. Tapflo, ISO 
9001:2001 sertifikasına sahip bir kuruluştur. Aseptik diyafram pompalarımız 

için EHEDG sertifikası 2009 yılında alınmıştır.

Tapflo’nun Tarihçesi
TAPFLO, 1985’de Kungälv (Göteborg kuzeyinde), İsveç’te kurulmuştur ve bu tarihten bu yana 
hava tahrikli diyaframlı pompa tasarım ve üretimi üzerine çalışmaktadır. Ürün gamı; birkaç plastik 
modelden komple PE&PTFE, metal, ve hijyenik serilere ve daha sonra komple santrifüj pompa 
grubuna dek genişlemiştir. İngiltere, Bulgaristan, Danimarka, İspanya, İtalya, Letonya, Polonya, 
Rusya, Ukrayna, Fransa, İsveç, Romanya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti&Slovakya, Çin, Hindis-
tan, Kazakistan, Sırbistan, Avusturya ve Güney Afrika olmak üzere 20 ülkede ofislerimiz başarılı bir 
şekilde çalışmaktadır. Ayrıca firmamızın 30’dan fazla ülkede bağımsız distribütörleri bulunmaktadır. 
Bugün TAPFLO tasarım, üretim ve satış departmanları olmak üzere toplam 350’den fazla çalışana 
sahiptir. 
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 Manyetik güç iletimi – mekanik salmas-
tra problemi yoktur

 Sızıntısız çalışma – güvenli çalışma 
ortamı ve çevre dostu

 Tehlikeli akışkanların güvenle transferi – 
salmastrasız pompa 

 Zehirli veya tehlikeli buhar çıkışı 
olmaksızın çalışma – hermetik sistem 

 Ekonomik çalışma – yüksek verimlilik 
seviyesi sağlar ve ürün kaybına sebep 
olmaz  

Güvenli akışkan transferi için ideal seçim

13
2

CTM 20-7:  4.5 m3/h
CTM 25-8:  7 m3/h
CTM 25-10:  10 m3/h 

1. Motora bağlanmış mıknatıslı sürücü.

2.  Akışkanı atmosferik ortamdan ayıran 
ayırma kovanı (arka gövde).

3. Mıknatıslı sürücü tahriki ile hareket 
eden mıknatıslı çark düzeneği.

Manyetik kaplinli pompa nasıl çalışır
Motordan alınan güç, manyetik bir kaplin aracılığı ile santrifüj çarka iletilir. Mıknatıslı sürücü ile 
mıknatıslı çark arasında yer alan ayırma kovanı akışkanı sürücüden ayırır. 



4

Kimyasal stokçular
Çeşitli kimyasalların depolama tanklarından daha 
küçük konteynırlara transferi

Yüzey işleme
Yüzey işleme banyolarının transferi, filtrelemesi ve 
sirkülasyonu.

Gıda ve içecek
Boruların ve diğer gıda proses ekipmanlarının 
temizliği için kullanılan CIP deterjanının transferi.

Su arıtma
Nanofiltrelemede, temizlik kimyasalları olarak 
kullanılan asit ve alkalilerin dozajlanması.

Kimyasal üretim
Endüstriyel deterjan ekipmanında kimyasalların 
transferi.

Demineralizasyon  
Pek çok endüstriyel uygulamada demineralize su 
sirkülasyonu.

Foto işleme
Fotoğraf geliştirme kimyasallarının transferi ve 
işleme makinalarına doldurma.

Sıvı kristal üretimi
Konsantre asitler ve alkalilerin transferi.

CTM pompalar akışkan transfer edilen birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu pom-
palar agresif  ve zehirli kimyasallar gibi düşük veya normal vizkoziteye sahip pek çok 
temiz akışkan tipinin transferi için uygundur.

Geniş uygulama yelpazesi



5

CTM pompalar, OEM tesisatları gibi kısıtlı 
alanlarda hizmet için ideal seviyede kompakt 
monoblok pompalardır.

Metal olmayan pompalar
Islak parçalar korozyona karşı mükemmel se-
viyede dayanıklılık sağlayan metal olmayan 
enjeksiyon dökümlü termoplastiklerden imal 
edilir. PP-GF (cam elyaf takviyeli polipro-
pilen) malzemeli versiyon yüksek mekanik 
dayanım sağlar ve 70 0C’ ye kadar akışkan 

sıcaklığına olanak tanır. PVDF (Poli-Vinilidin 
Diflorür) malzemeli versiyon en üst seviyede 
kimyasal dayanıma sahiptir ve 80 0C’ ye kadar 
sıcaklıklara olanak tanır.

Milsiz güvenilir tasarım
Mıknatıslı çark ünitesi, kırılmaya müsait ge-
leneksel milin kullanılmadığı çok güçlü burçlar-
la tasarlanmıştır. Bu tasarım, az sayıda parçaya 
sahip ve güvenilir hizmet sağlayan bir pompa 
ortaya çıkarmaktadır.

CTM’e ait detaylar

	 1. Pompa gövdesi
 2. Çark (mıknatıslı)
  3. Dış mıknatıs (sürücü)
 4. İzolasyon kovanı (arka gövde)
 5. Sabit burç
     6. Hareketli burç

1

2

3
4

5

6

5
6

Kompakt fakat güçlü

Mıknatıs kafesi sistemi ile mükemmel 
performans  
Mıknatıslar, reçine ve tutkal kullanımını gerektirme-
yen eşsiz bir sistem ile bütünüyle kafesleri içine 
yerleştirilmiştir. Bu tasarım yüksek sıcaklıklarda daha 
iyi performansa sahip güvenli bir sistem sağlar. 
Ayrıca çark enjeksiyon dökümle imal edilmiştir, bu 
da mükemmel performans sağlar ve zayıf noktaları 
ortadan kaldırır. CTM20-7 modelinde açık çark 
kullanılırken, CTM25-8 VE CTM25-10 modelle-
rinde kapalı çark bulunmaktadır.

Güçlü manyetik kaplinler 
Eşsiz mıknatıs kafesi sistemimiz ile birlikte NdFeB 
(Neodimiyum-demir-boron) malzemeden imal 
edilmiş olan mıknatıslarımız, zorlu koşullar altında 
da üst seviyede dayanıklılığa sahiptir. Sürücüden 
gelen güç, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek özgül 
ağırlığa sahip akışkanlarla dahi iletilebilmektedir. 
Ayrıca dış mıknatıs için dayanıklı çelik çerçeve, 
mıknatısın gücünü arttırmakta ve pompanın 
düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.
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m

Performans eğrileri 2900 devir/dakika motor hızını baz almaktadır.
Münferit detaylı performans eğrileri için lütfen firmamıza danışınız.

H: metre cinsinden basma yüksekliği
Q: m3/h cinsinden debi
N: kW cinsinden gerekli motor gücü

Performans eğrileri 

Önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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CTM 20-7 CTM 25-8 CTM 25-10

A 70 90 100

B 48 58.5 63

C 93.5 100.5 136.5

Ø E 15 18 18

Ø F 15 18 18

G 3/4” 1” 1”

H 3/4” 1” 1”

L 248.5 279 334.5

M 36 40 45

N 71 80 90

Ø P 5.5 7 7

Q 56 63 71

R 35 39.5 43.5

S 90 100 112

T 112 126 141

Motor

Güç 0.12 kW 0.25 kW 0.55 kW

Ölçü 56 63 71

Flanş Bağlantıları (opsiyonel)

Giriş - DN25 DN25

Çıkış - DN25 DN25

Aksi belirtilmedikçe boyutlar mm cinsinde verilmiştir

Sıcaklık aralığı PP pompalar: 0°C .... +70°C
PVDF pompalar: 0°C .... +80°C

Sistem basınç sınıfı PP pompalar: PN4 de  20°C, PN2 de  70°C 
PVDF pompalar: PN4 de  20°C, PN2 de  80°C

Viskozite Maksimum 200 cSt.

Katı partiküller Ağırlıkta maksimum %2 konsantrasyon. Sertlik 800 Vk / boyut 150 μm

Motor IEC standardı, 3x380 VAC (diğer voltaj tipleri istek üzerine tedarik edilebilir), 2900 rpm, IP55, 
yapı şekli B3/B14

CTM  – CTM manyetik 
kaplinli santrifüj pompa

Motor seçenekleri
Standart * = 3-faz, 3x380V, IP55
P = 1-faz motorCTM 25-10 P 1V - 05 P 4

Pompa gövdesi malzemesi
P = PP (polipropilen)
K =  PVDF (polivinilidin florür)

Pompa boyutu 
(Çıkış mm – çark cm) 
20-7
25-8
25-10 

Motor üzerindeki kutup sayısı
Standart* = 2 kutuplu (~2900 rpm)
4       = 4 kutuplu (~1450 rpm)

Motor gücü
01  = 0,12 kW (CTM 20-7)
02 = 0,25 kW (CTM 25-8)
05 = 0,55 kW (CTM 25-10)

Özel opsiyonlar
1     = Gövde O-ring’i
Standart * = PP pompa için EPDM, PVDF pompa için FKM
E      = EPDM EPDM (PVDF pompa içerisinde kullanılıyorsa)
V     = FKM

2     = Statik burçlar
Standart * = Al2O3 (seramik)
S     = SiC (silikon karbür)

3     = Hareketli burçlar 
Standart* = PTFE-grafit
S     = SiC (silikon karbür)

4     = Bağlantı opsiyonları 
Standart* = BSP dıştan dişliler
F     = Flanşlı DIN PN10 veya ANSI 150

Teknik veriler

Genel Karakteristikler

Boyutlar

CTM pompa model kodlaması

Önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.



www.tapflo.com.tr

İstanbul Asya Bölge Temsilciliği:
Cep : 0542 611 10 51      
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Temsilciliği:
Cep : 0532 570 82 98       
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Temsilciliği:
Cep : 0532 570 48 24       
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

Adana Bölge Temsilciliği:
Cep : 0532 570 85 22       
E-mail: adana@tapflo.com.tr

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Merkez ofis:
Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 
34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE

Tel :  0 216 467 33 11- 31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com

TAPFLO şirketinin 30’dan fazla ülkede temsilcilikleri vardır. 
Şirketin uluslararası internet sitesinden ürünler hakkında bilgi 
alabilirsiniz.


