ENDÜSTRİYEL POMPALAR
GENEL ÜRÜN KATALOĞU

Pompa Dünyasına Hoşgeldiniz
Johnson markalı pompalar 75 yıldan uzun bir süredir endüstriyel amaçlarla geliştiriliyor, üretiliyor ve pazarlanıyor. Bu
deneyim, uzmanlık ve geniş ürün yelpazesi sayesinde Johnson Pump markası dünya genelinde en güvenilir pompa
üreticileri arasında yer almaktadır.

Tipik ürün uygulamaları

Johnson
Santrifüj Pompalar

İLAÇ

Johnson Pump, ’kullanım ömrü ekonomisi’ne dikkat çekmektedir. Bir pompa satın almak tek seferlik bir işlem değildir
- pompa uzun bir süre verimli çalışabilmelidir. Servis ve bakım da bu sebeple müşterilerimizin her talebine ve her
eşsiz uygulamaya uygun çözüm sunabilmemiz açısından önemlidir. Bu nedenle, Johnson Pump sadece bir üretici
değil - aynı zamanda bir çözüm sağlayıcıdır!

Johnson Pump modelleri
SANTRİFÜJ POMPALAR
•
ISO, EN, API’ ye uygun
•
Çok kademeli
•
Manyetik sürücülü
•
Kendinden emişli

POZİTİF DEPLASMANLI POMPALAR
•
İç Dişli pompalar
•
Rotary (Döner) Lobe pompalar
•
Esnek Çarklı pompalar

Herşey Çözüm İçin
Her müşterinin prosesi bir şekilde eşsizdir; bu sizi diğerlerinden ayıran bir nokta. Eşsiz prosesiniz standart dışı bir çözüme
ihtiyaç duyabilir. Bizler müşterilerimizin özel gereksinimlerini dikkatle dinleriz. Geniş kapsamlı Johnson marka standart
ürün gamımızın malzeme ve tasarım çözümlerinde sunduğumuz küçük değişiklikler ile size özel ürünler sunabiliriz.

GIDA & İÇECEK

TARIM

KİMYASAL

GENEL ENDÜSTRİ

Satış, destek ve uygulama personelimizden AR&GE personeline dek bizler özel ihtiyaçlarınız için ekonomik, fonksiyonel çözümler bulmak için çalışıyoruz.
Bugün, geleceğinize yatırım yapmak için yerel Johnson Pump temsilcinizle irtibat kurabilirsiniz.
PETROKİMYA

AŞINMAYA DANAYIKLI KAPLAMALAR
Kireç çamurları, kağıt dolguları, kirli kuyu suyu ve benzerleri pompanın gereksiz
seviyelerde aşınmasına sebep olabilir. Pompa gövdesi, rotorlar ve çarklar üzerinde kullanılan Wolfram veya plazma nitrürleme gibi kaplamalar pompalarınızın
kullanım ömrünü önemli ölçüde arttırabilir.

SU HİZMET TESİSLERİ

ATIK SU ARITIMI

GÜVENLİ KIZGIN SU TRANSFERİ
Bir hastane sıcak su sirkülasyon projesi için, güvenilir ve güvenli uygulamayı
garanti etmek adına, modifiye edilmiş bir pompa gövdesi ile mekanik salmastra
üzerinde harici olarak monte edilen eşanjörü bir araya getirdik.
KAĞIT HAMURU & KAĞIT

GEMİ ENDÜSTRİSİ

GELİŞTİRİLMİŞ AKIŞ KARAKTERİSTİKLERİ
Sosis etlerinin üniform (eşdağımlı) akışı için ve kalın sıvıların transferinde çoklu
lobe rotorların geliştirilmesi

Johnson markasına özgü Combi sistemi; farklı pompa
konstrüksiyonları arasında birbirileriyle değişebilir ve ikame
edilebilir yedek parçaların kullanımına dayanan, santrifüj
pompalara ilişkin modüler bir programdır.
Modüler tasarım, çok sayıda tasarım değişkeni inşa etmeyi
mümkün kılmakla birlikte çeşitli pompa tipleri arasında
ve hatta farklı pompa grupları arasında dahi yedek parça
değişimi yapılabilmesini sağlamaktadır. Geniş kapsamlı
malzeme seçenekleri ile birlikte bu sistem her spesifik uygulama için doğru dizaynın sağlanmasını kolaylaştırmakta ve
müşterilere optimal seviyede hizmet verilmesine olanak
tanımaktadır.
SPX, pompalar için çok sayıda farklı belge ve sertifika
sunabilmektedir:

GÜRÜLTÜ AZALTMA
Özel olarak tasarlanmış çark sayesinde, Fre-Flow kendinden emişli santrifüj
pompamızın kullanıldığı tarım uygulamalarında tank içerisindeki gürültü seviyesini azaltabiliyoruz.

ULTRA SAF SU ARITMA TESİSİ
SPX, yenilikçi işletmelerin tesis sahipleri ile, atık suların arıtıldığı ters osmoz
işlemlerinde ve olgunlanmış petrol sahalarından atık yağ çıkartılması için
kullanılan buhar enjeksiyon sistemlerinde kullanılan basınçlı pompaların
tasarımı konusunda iş birliği yapmaktadır.

Santrifüj pompalar pazarın en yaygın olarak kullanılan
dolayısıyla en fazla geliştirilmiş pompa tipidir. Birçok farklı
model şeklinde mevcuttur ve geniş yelpazede debi ve
basınçlarda yüksek verimlilik ile akışkan transfer edebilirler.
Johnson Pump, ISO, DIN ve API standartlarıyla uyumlu çok
sayıda santrifüj pompa serisi sunmaktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•

ATEX
3A
EHEDG
FDA, USP VI
Malzeme izlenebilirliği & sertifikasyon 2.1, 2.2 and 3.1
QHP testleri
Titreşim testleri
Gürültü seviyesi testleri

Kademeli pompalar

Standart pompa seri ve modelleri

CombiNorm
EN 733 standardıyla uyumlu hizmet veya
genel amaçlı pompa
Max kapasite:
1500 m3/saat (6600GPM)
Max basma yüksekliği:
100 m (328 ft)
Max basınç:
10 bar (145 psi)
Max sıcaklık:
200 °C (392 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, sfero döküm,
bronz

CombiChem

CombiPro

MCH & MCV

ISO 5199 ve EN 22858 uyumlu ağır
hizmet kimyasal pompası
Max kapasite:
800 m3/saat (3520 GPM)
Max basma yüksekliği:
160 m (525 ft)
Max basınç:
16 bar (232 psi)
Max sıcaklık:
200 °C (392 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, sfero döküm,
bronz, paslanmaz çelik

API610, API682 ve API685 uyumlu ağır
hizmet tipi proses pompası
Max kapasite:
350 m3/saat (1540 GPM)
Max basma yüksekliği:
160 m (525 ft)
Max basınç:
35 bar (508 psi)
Max sıcaklık:
350 °C (662 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler: karbon çelik, 13% karbon-çelik,
paslanmaz çelik (316)

Yatay & düşey
Max kapasite:
Max basma yüksekliği:
Max basınç:
Max sıcaklık:
Max devir hızı:
Malzemeler:

MCHZ
100 m3/saat (440GPM)
340 m (1120 ft)
40 bar (580 psi)
150° C (302 °F) [MCH]
120°C (248 °F) [MCV]
3600 dakika/devir
pik döküm, bronz

Yatay, kendinden emişli
Max kapasite:
100 m3/saat (440 GPM)
Max basma yüksekliği:
340 m (1120 ft)
Max basınç:
40 bar (580 psi)
Max sıcaklık:
120 °C (248 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm

InLine pompalar

Kendinden emişli pompalar

CombiPrime H & V

FreFlow

KGE

CombiLine

CombiLineBloc

Yatay & düşey (değişken pozisyon emme
dirseği), EN733 ile uyumlu hidrolikler
Max kapasite: 500 m3/saat (2200 GPM) [Yatay]
800 m3/saat (3520 GPM) [Düşey]
Max basma yüksekliği:
100 m (328 ft)
Max basınç:
10 bar (145 psi)
Max sıcaklık:
80 °C (176 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, bronz

Yatay, gaz ve partiküllü içerikleri transfer edebilir

Yatay, gazlı ve partiküllü içerikleri transfer
edebilir
Max kapasite:
100 m3/saat (440 GPM)
Max basma yüksekliği:
60 m (197 ft)
Max basınç:
8 bar (116 psi)
Max sıcaklık:
95 °C (203 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm

Uzatılmış motor mili üzerinde monoblok
sirkülasyon pompası
Max kapasite:
500 m3/saat (2200 GPM)
Max basma yüksekliği:
35 m (115 ft)
Max basınç:
10 bar (145 psi)
Max sıcaklık:
80 °C (176 °F)
Max devir hızı:
1800 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm

IEC motora bağlı kısa mil üzerinde monoblok
sirkülasyon pompası

Max kapasite:
350 m /saat (1540 GPM)
Max basma yüksekliği:
80 m (262 ft)
Max basınç:
9 bar (131 psi)
Max sıcaklık:
95 °C (203 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, bronz, paslanmaz
çelik
3

450 m3/saat (1980 GPM)
100 m (328 ft)
10 bar (145 psi)
120 °C (248 °F)
3600 dakika/devir
pik döküm, bronz

Daldırılabilir Tip pompalar

Manyetik Sürücülü pompalar

CombiMag

CombiBlocMag

MDR

ISO 5199 ve EN 22858 uyumlu ağır
hizmet tipi salmastrasız pompa
Max kapasite:
550 m3/saat (2420 GPM)
Max basma yüksekliği:
160 m (525 ft)
Max basınç:
16 bar (232 psi)
Max sıcaklık:
300 °C (572 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, sfero döküm,
paslanmaz çelik, dupleks, Alloy 20, Hastelloy C

ISO 5199 ve EN 22858 uyumlu ağır hizmet tipi
salmastrasız monoblok pompa
Max kapasite:
280 m3/saat (1230 GPM)
Max basma yüksekliği:
140 m (459 ft)
Max basınç:
16 bar (232 psi)
Max sıcaklık:
200 °C (392 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, sfero döküm,
paslanmaz çelik, dupleks, Alloy 20, Hastelloy C

Monoblok salmastrasız pompa
Max kapasite:
30 m3/saat (130 GPM)
Max basma yüksekliği:
24 m (78 ft)
Max basınç:
3 bar (43 psi)
Max sıcaklık:
100 °C (212 °F)
Max devir hızı:
2800 dakika/devir
Malzemeler:
PP, PVDF

Düşey pompalar

Max kapasite:
Max basma yüksekliği:
Max basınç:
Max sıcaklık:
Max devir hızı:
Malzemeler:

Monoblok pompalar

CombiFlex, - Universal, -Bloc

CombiBloc

Değişken pozisyon emme dirseği, EN733
uyumlu hidrolikler
Max kapasite:
1500 m3/saat (6600 GPM)
Max basma yüksekliği:
140 m (459 ft)
Max. basınç:
10 bar (145 psi)
Max. sıcaklık:
200 °C (392 °F)
Max. devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, bronz

Kompakt monoblok pompa
Max kapasite:
850 m3/saat (3740 GPM)
Max basma yüksekliği:
105 m (344 ft)
Max. basınç:
10 bar (145 psi)
Max. sıcaklık:
120 °C (248 °F)
Max. devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler: pik döküm, bronz, paslanmaz çelik

CombiSump

CombiWell

EN 733, EN 22858 ve API 610 uyumlu
kuru rotorlu düşey pompa
Max kapasite:
1500 m3/saat (6600 GPM)
Max basma yüksekliği:
160 m (525 ft)
Max basınç:
16 bar (232 psi)
[35 bar (508 psi) API610]
Max sıcaklık:
160 °C (320 °F)
Max devir hızı:
3600 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, sfero döküm,
bronz, paslanmaz çelik, karbon çelik, %13
karbon çelik

Boya/solvent degresleme (yağ alma) sprey
üniteleri için kuru rotorlu düşey pompa
Max kapasite:
300 m3/saat (1320 GPM)
Max basma yüksekliği:
45 m (148 ft)
Max basınç:
10 bar (145 psi)
Max sıcaklık:
80 °C (176 °F)
Max devir hızı:
3000 dakika/devir
Malzemeler:
pik döküm, paslanmaz çelik

Johnson Pozitif Deplasmanlı Pompalar
Döner Lobe Pompalar kolay temizlenir ve hassas ürün transferi karakteristiklerine sahiptir. Dizaynlarında çok az
sayıda boşluk olması, bakteri gelişimi riskini azaltmakta ve bu seriyi özellikle hassas akışkanların - tutkaldan bütün
çilek tanelerine dek - transferinde uygun çözüm haline getirmektedir.
Esnek Çarklı Pompalar oldukça iyi emiş karakteristiklerine sahiptir ve katı partikül içeren akışkanları transfer edebilir.
Esnek çarklı pompalar tüm endüstri tiplerinde geniş kapsamlı uygulama olanağı bulmaktadır.
İç Dişli Pompalar, çikolatadan dizel yakıta hem kalın hem de ince malzemelerin transferi için tüm üretim uygulamaları
tiplerinde kullanılabilir.
SPX, pompalar için çok sayıda farklı belge ve sertifika sunabilmektedir:
•
ATEX
•
3A
•
EHEDG
•
FDA, USP VI
•
Malzeme izlenebilirliği & sertifikasyon 2.1, 2.2 and 3.1
•
QHP testleri
•
Titreşim testleri
•
Gürültü seviyesi testleri

Esnek Çarklı pompalar

İç Dişli pompalar, kendinden emişli

FIP & FB

TopGear TG L

kendinden emişli pompalar, endüstri / hijyenik tip
paslanmaz çelik ve bronz versiyonlar

düşük viskoziteli sıvılar

Max kapasite:
Max basınç:
Max sıcaklık:
Malzemeler:

Max kapasite:
Max basınç:
Max sıcaklık:
Max viskozite:
Malzemeler:

37,5 m3/saat (165 GPM)
4 bar (58 psi)
55 °C (130 °F)
bronz, paslanmaz çelik, cilalanmış
paslanmaz çelik

8 m3/saat (35 GPM)
30 bar (435 psi)
250 °C (480 °F)
60 000 mPas / cP
sfero döküm

Çalıştığımız diğer SPX markaları

Lobe pompalar

TopLobePlus

TopLobe

TopWing

hijyenik tri-lobe (üç lobe) rotorlar

hijyenik tri-lobe (üç lobe) rotorlar

Max kapasite:
Max basınç:
Max sıcaklık:
Max viskozite:
Malzemeler:

Max kapasite:
125 m3/saat (550 GPM)
Max basınç:
22 bar (319 psi)
Max sıcaklık:
70 °C (158 °F)
Max viskozite:
100 000 mPas / cP
Malzemeler: paslanmaz çelik (316L), dupleks

yüksek seviyede hijyenik çift-kanatlı &
çoklu lobe rotorlar
Max kapasite:
156 m3/saat (687 GPM)
Max basınç:
15 bar (218 psi)
Max sıcaklık:
150 °C (300 °F)
Max viskozite:
80 000 mPas / cP
Malzemeler: paslanmaz çelik (316L), dupleks

124 m3/saat (547 GPM)
10 bar (145 psi)
100 °C (212 °F)
100 000 mPas / cP
paslanmaz çelik (316L)

İç Dişli pompalar

TopGear TG G

TopGear TG H

TopGear MAG

genel amaçlı ağır hizmet tipi pompa

teknik gereksinimi yüksek ağır hizmet
uygulamaları için geliştirilmiş pompa
Max kapasite:
130 m3/saat (570 GPM)
Max basınç:
16 bar (230 psi)
Max sıcaklık:
300 °C (570 °F)
Max viskozite:
80 000 mPas / cP
Malzemeler:
paslanmaz çelik, döküm çelik,
düktil demir

salmastrasız, manyetik sürücülü

Max kapasite:
Max basınç:
Max sıcaklık:
Max viskozite:
Malzemeler:

250 m3/saat (1100 GPM)
16 bar (230 psi)
300 °C (570 °F)
80 000 mPas / cP
döküm demir

Max kapasite:
80 m3/saat (350 GPM)
Max basınç:
16 bar (230 psi)
Max sıcaklık:
250 °C (480 °F)
Max viskozite:
10 000 mPas / cP
Malzemeler: döküm demir, paslanmaz çelik

Bran+Luebbe

Airpel Filtration

Novados Dozajlama Pompası
ProCam Smart Dozajlama Pompası
Novaplex Proses Pompaları

OV & OW Tek & Çift Sepetli Filtreler
Simpleks Tip Filtreler
Dupleks Çift Sepetli Filtreler
Geri Yıkamalı Filtreler
Kendinden Temizlemeli Filtreler
Gaz Filtreleri

Plenty Mirrlees Pumps
Triro Vidalı Pompa
Twinro Vidalı Pompa
Vane Pompalar
Magmo Şeker Pompaları
Anahtar teslim sistemler

GD Engineering
Bandlock 2 Hızlı Açılır Kapaklar, Yüksek Basınç
Rotalock Hızlı Açılır Kapaklar, Düşük Basınç
Hi-T Pig Alert Kesintisiz Manyetik Pik Tespit Cihazı
Magalert Manyetik Pik Tespit Cihazı

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

Kungälv

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

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

İstanbul
Bursa

Linz

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep : 0532 570 48 24
E-mail: bursa@tapflo.com.tr
SPX Marka Satış Müdürü:
Cep : 0532 570 67 39
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

The perfect choice for your pumping needs

