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O Firmie

Bazując na doświadczeniu w pompowaniu cieczy oraz produkcji od 1970 roku, wiemy czego klient oczekuje 
od pomp przemysłowych. W momencie, kiedy zaczynaliśmy naszą produkcję pomp membranowych, mieliśmy 
na celu myśl: stworzyć pompę o wysokiej sprawności z minimalną liczbą komponentów, umożliwiającą łatwą 
konserwację. Zawsze uwzględniamy wymagania naszych klientów odnośnie naszego produktu. Dzięki temu, 
że wprowadzamy nowe materiały konstrukcyjne i dodatkowe akcesoria, nasz produkt ciągle się rozwija, staje 
się coraz bardziej doskonały.

Tapflo - jakość
Produkty Tapflo stały się ważnym punktem w transporcie cieczy 
niebezpiecznych. Zawsze dostarczamy najbezpieczniejsze  
i najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania. 
Znajdujemy się w pierwszym rzędzie firm spełniających 
wymagania ważnych standardów i dyrektyw także pod kątem 
bezpieczeństwa. Wiele z naszych produktów spełnia wymagania 
dyrektywy EC ATEX, która odnosi się do urządzeń stosowanych  
w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie nasze urządzenia 
posiadają znak CE. Firma posiada System Zarządzania 
Jakością według norm ISO. Od 2009 roku posiadamy pompy  
w standardzie EHEDG.

Historia firmy Tapflo
Firma Tapflo została założona w 1980 roku w Kungälv 
(na północ od Göteborga), w Szwecji. Od tego czasu 

nieustannie pracujemy nad dostarczeniem kompleksowych rozwiązań dla wszystkich gałęzi przemysłu ze 
szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, 
petrochemicznego, papierniczego i oczyszczalni ścieków. Tapflo Sp. z o.o. to polska część Grupy Tapflo 
założona w 1991 roku. Centrala firmy mieści się w Tczewie, posiadamy swoje biura handlowe w Gdańsku, 
Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie oraz Poznaniu. Tapflo Sp. z o.o. jest producentem 
pomp membranowych zasilanych sprężonym powietrzem oraz pomp wirowych, a także dystrybutorem innych 
producentów. Posiadamy własny serwis i części zamienne do wszystkich oferowanych przez nas pomp.

Tapflo - znakomity wybór
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Zawory

Historia doskonałości, innowacyjności i doświadczenia 
Zawory i moduły sterujące montowane są w wielu firmach przeróżnych branż 
na całym świecie. Ich liczba w sektorze browarniczym i mleczarskim sięga wielu 
tysięcy, ale są również powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, 
napojów, chemicznym i farmaceutycznym.

Oferujemy szeroki asortyment zaworów higienicznych, obejmujący niemal 20 
różnych typów zaworów – od prostych zaworów motylkowych, po zawory typu 
Mixproof wykonanych według najwyższych standardów.
Wysoka jakość naszych produktów jest skutkiem wieloletnich badań  
i doświadczeń z klientami w wielu dziedzinach produkcji.

Jak dobrać właściwy zawór ?
1. Zawór odcinający czy rozdzielający
Zawory DELTA SV/SVS to najprostsze zawory odcinające, które mogą być 
sterowane ręcznie lub automatycznie. Niewielkie rozmiary pozwalają na ich montaż 
w instalacjach o utrudnionym dostępie lub w przypadku niewielkiej dostępnej 
przestrzeni. Zawory SV/SVS składają się z kilku prostych części, dzięki temu 
charakteryzują się niewielkimi kosztami zakupowymi oraz późniejszymi kosztami 
utrzymania. Alternatywą zaworów klapowych są zawory grzybowe DELTA SW4 z pojedynczym siedziskiem. Oprócz 
pracy jako zawory odcinające, mogą również być zastosowane do rozdzielania przepływów przy pomocy szerokiej gamy 
konfiguracji korpusów zaworu. W celu całkowitego wyeliminowania groźby skażenia bakteriami z otoczenia, powstały 
zawory DELTA M4 oraz DELTA MP4. Są one wyposażone w membranę, zapewniającą ścisłą separację pomiędzy medium 
a środowiskiem zewnętrznym.

2. Bezpieczna separacja dwóch niezgodnych mediów
W przypadku gdy musimy mieć najwyższą pewność, że nie dojdzie do zmieszania się mediów, niezbędne jest zastosowanie 
zaworów DELTA SD4 oraz DELTA SDM4. Posiadają one podwójne uszczelnienie tłoka. Zmieszanie produktów jest 
niemożliwe nawet w przypadku awarii jednego z uszczelnień. Najwyższe bezpieczeństwo oferują zaworu typu mix-proof 
DELTA DE3 oraz DELTA DA3+. Ostatecznie wybór może paść na zawory DELTA DKR oraz DELTA DKRT.  Konstrukcja zaworu 
zapewnia pełen przelot przy danej średnicy rury gwarantując brak spadku ciśnienia przy otwartym zaworze.

3. Zabezpieczenie przed wzrostem lub spadkiem ciśnienia
Zawory bezpieczeństwa są stosowane w celu zabezpieczenia instalacji przed ekstremalnymi ciśnieniami.
Zawór DELTA SI2 jest zaworem bezpieczeństwa używanym do ochrony przed nadciśnieniem. Jeżeli potrzebna jest 
ochrona przed próżnią – stosuję się zawory DELTA VRA lub DELTA VRAH. Niezwykle istotne jest aby przepływ za pompą 
był swobodny, w przeciwnym razie może dochodzić do nagłych wzrostów ciśnienia w instalacji. Zapobiegają temu zawory 
upustowe DELTA UF. Do zapobiegania przepływowi wstecznemu, co może zdarzyć się w przypadku zatrzymania pompy, 
stosuje się zawory zwrotne DELTA RUF oraz DELTA VPN.

4. Pobieranie próbek z rurociągu
Jeśli istnieje konieczność  pobierania bakteriologicznie bezpiecznych próbek z instalacji, należy zastosować zawory DELTA 
PR2 oraz DELTA PRD2.

5. Regulacja przepływu i ciśnienia
Gdy aplikacja wymaga aby zawór mógł być regulowany w zakresie między skrajnymi położeniami (otwarty/zamknięty) 
stosuje się zawory DELTA RG4 lub RGE4. Skok zaworu jest skoordynowany z sygnałem nastawy, niezależnym od ciśnienia 
produktu oraz wszelkich zakłóceń. Sterowanie może być przeprowadzone za pomocą charakterystyki liniowej lub 
logarytmicznej.

6. Moduły sterujące 
Zawory mogą być wyposażone w moduły sterujące nowej generacji DELTA CU. Są one zaprojektowane do pracy przy 
różnych wartościach napięcia. Moduł sterujący jest wyposażony w elektrozawór oraz czujniki zbliżeniowe Halla. Może być 
przyłączany do sterownika PLC bezpośrednio lub szeregowo.
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Zawory
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Zawór motylkowy - DELTA SV/SVS
Niezawodny, prosty w obsłudze zawór 

odcinający

Zalety

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie

 Zoptymalizowana konstrukcja

 Zwarta budowa i łatwy montaż

 Łatwy serwis i prosta obsługa

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, FPM, VMQ

Opis

Prosty zawór klapowy mogący być sterowany ręcznie lub 
za pomocą siłownika pneumatycznego. Zawór SV jest 
najprostszym zaworem złożonym z dwóch flansz. Zawór SVS 
jest powiększoną o dodatkowe flansze wersją zaworu SV, co 
umożliwia jego serwis bez wycinania z instalacji

Wielkość
DELTA SV: DN25 - 100 i 1" - 4" 
DELTA SVS: DN25 - 250 i 1" - 4"

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie  
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawór z pojedynczym grzybkiem – DELTA SW4

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG i 3A

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie

 Łatwy w serwisie (mały ciężar, niewielkie uszczelki i bezobsługowy siłownik)

 Wydłużony czas pracy między serwisami

 Atrakcyjna cena

 Uniwersalna konstrukcja dzięki wymiennym siłownikom

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże

Opis

Klasyczny zawór grzybkowy mogący pracować jako zawór 
odcinający, kierunkowy oraz podzbiornikowy.
Dostępny m.in. z opcjami typu ogranicznik skoku,  
tłumik drgań, bariera parowa, itp.

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, VMQ, FPM, HNBR

Wielkość DN10-150  1/2” - 6”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar (DN10 - 20: 5 bar)

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Uniwersalny zawór procesowy

Zawory
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Zawór z pojedynczym grzybkiem – DELTA M4/MP4
Aseptyczny zawór procesowy 

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG 

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Łatwa w serwisie konstrukcja membranowa

 Kontrola wycieków pozwalająca zminimalizować straty produktu

 Niski koszt części zapasowych – długi okres użytkowania membrany

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże, również aplikacje aseptyczne. 

Opis
Aseptyczny zawór,  mogący pracować jako zawór odcinający, 
kierunkowy oraz podzbiornikowy

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR

Wielkość DN25 - 100  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 5 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawór typu Mixproof – DELTA DA3+
Elementy robocze całkowicie umywalne podczas cyklu 

CIP

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG 

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Unikalna konstrukcja eliminująca skutki uderzenia hydraulicznego 

 Kompaktowa konstrukcja

 Łatwy serwis (brak konieczności stosowania sprężonego powietrza)

 Elektropolerowane wnętrze (Ra 0.8)

 Dokładne czyszczenie wszystkich części mających kontakt z produktem

 Łatwa detekcja wycieków

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże

Opis

Zawór charakteryzuje się podwójnym gniazdem  
i grzybkiem. W efekcie zapewnia całkowite rozdzielenie 
przepływów aplikacji, natomiast funkcja unoszenia grzybka 
zapewnia dokładne mycie komory wyciekowej podczas 
procesu CIP

Materiał uszczelniający
EPDM/PTFE, HNBR/PTFE, FPM/PTFE,  
SILIKON/PTFE

Wielkość DN40 - 150 1.5” - 4” i 6”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory
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Zawór z pojedynczym grzybkiem – DELTA SWmini4

Zawór grzybowy DELTA MS4/MSP4                                   
Zawór aseptyczny

Zalety

 Wydłużony czas pracy membrany

 Szeroka gama korpusów zaworu

 Natychmiastowa detekcja uszkodzeń membrany

 Spełnia najostrzejsze wymogi higieniczne, posiada certyfikaty 3A i EHEDG

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, FPM, VMQ

Opis

Zawór grzybowy, aseptyczny DELTA MS4 i MSP4 jest zaworem 
zamykającym lub przełączającym, zaprojektowanym do 
zastosowań aseptycznych w przetwórstwie żywności, 
browarnictwie, mleczarstwie oraz w przemyśle chemicznym i 
farmaceutycznym. Charakteryzuje go ulepszona konstrukcja 
w stosunku do zaworów M4/MP4 poprzez zastosowanie, 
oczekującego na patent, systemu odciążania membrany co 
znacznie wpływa na przedłużenie jej trwałości.

Wielkość
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
1”, 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie  
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135 °C 

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże

Opis

Zawory grzybowe DELTA SWmini4 są zaworami odcinającymi 
lub zaworami rozdzielczymi do małych średnic rurociągów 
– DN10, DN15, DN20. Zaprojektowano je do instalacji 
wymagających wysokiej higieny spotykanych w browarach, 
mleczarniach i innych zakładach przetwórstwa spożywczego, 
jak i chemicznego i farmaceutycznego. Posiadają certyfikat 3A 
oraz EHEDG.

Materiał uszczelniający
Standard: EPDM/PTFE
Opcjonalnie: VMQ, FPM, HNBR

Wielkość DN10, DN15, DN20 - ½”, ¾”, 1”

Maks. ciśnienie w linii 5 bar

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

10 bar 

Temp. sterylizacji
EPDM/HNBR: 135 °C (krótkotrwale 140 °C)
VMQ: 135 °C – nie stosować do gorącej wody
FPM: 135 °C – nie stosować do pary wodnej

Uniwersalny zawór procesowy

Zawory

Zalety

 W pełni higieniczna budowa 

 Zwiększona grubość korpusu pozwala na minimalizację naprężeń w rejonie siedziska 

 Łatwy demontaż zaworu

 Niska waga pomimo powiększonej grubości ścianki korpusu

 Szeroka gama korpusów spełniająca wszelkie wymogi klienta
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Zawór z pojedynczym grzybkiem – DELTA AP1
Aseptyczny zawór procesowy 

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG 

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Łatwa w serwisie konstrukcja membranowa

 Kontrola wycieków pozwalająca zminimalizować straty produktu

 Niski koszt części zapasowych – długi okres użytkowania membrany

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże, również aplikacje aseptyczne. 

Opis

Zawory DELTA AP1 są dostępne w dwóch opcjach: Techno i 
Econo. Obie wersje występują zarówno w wersji z siłownikiem 
pneumatycznym lub są sterowane ręcznie. Korpus opcji 
Techno wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4435 (316L), a 
powierzchnie kontaktowe z produktem posiadają Ra<0,5 μm 
co jest wymogiem w przemyśle farmaceutycznym. Wersja 
Techno posiada certyfikat 3.1 wg EN 10204. Zapewnia to 
pełną dokumentację materiałową. Zarówno wersja Techno jak 
i Econo posiada certyfikat 3A oraz EHEDG.

Materiał membrany PTFE TFM 1705 (FDA 21CRF177.1550, USP Class VI)

Wielkość
DN10, DN15, DN20
½”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C  (krótkotrwale SIP 150 °C)

Zawór typu Mixproof – DELTA DE3
Zawór o odpornej na uderzenia hydrauliczne konstrukcji

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG 

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Unikalna konstrukcja eliminująca skutki uderzenia hydraulicznego 

 Kompaktowa konstrukcja

 Łatwy serwis (brak konieczności stosowania sprężonego powietrza) 

 Komora wyciekowa czyszczona jest przy użyciu wbudowanej dyszy rozpylającej

 Pierwszy zawór mixproof bez unoszonego siedziska, który przeszedł testy EHEDG

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże

Opis

Zawór charakteryzuje się podwójnym gniazdem  
i grzybkiem. W efekcie zapewnia całkowite rozdzielenie 
przepływów aplikacji. Stosowany przy procesach, gdzie nie 
wymagane jest serwisowe unoszenie grzybka

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, FPM

Wielkość DN40 - 150  1.5” - 4” i 6”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory
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Efektywny kosztowo, higieniczny zawór kulowy dwugniazdowy 
Zawór typu Mixproof – DELTA DKR

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG (Komora wyciekowa nadaje się do czyszczenia w układzie CIP i SIP) 

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Zwarta budowa zajmująca mniej miejsca oraz łatwy serwis 

 Odporny na działanie uderzenia hydraulicznego

 Łatwa detekcja wycieków

 Odpowiedni do mycia rurociągów w systemach piggingowych (czyszczenia tłokowego)

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Zapewnia bezpieczne rozdzielenie dwóch 
produktów oraz umożliwia czyszczenie instalacji przez 
przepuszczenie tłoka dzięki pełnemu przelotowi przez zawór

Opis

Zawór kulowy ma dwa specjalne uszczelnienia 
zabezpieczające przed mieszaniem się cieczy nawet podczas 
defektu uszczelnień.  DELTA DKR może pracować jako zawór 
odpływowy tanków. Specjalna konstrukcja zaworu umożliwia 
montaż zaworu pod zbiornikiem

Materiał uszczelniający EPDM/PTFE, FPM/PTFE, HNBR/PTFE, VMQ/PTFE

Wielkość DN25 - 125  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii DKR: 10 bar DKRH: 100 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory

Całkowicie aseptyczny zawór typu Mixproof
Zawór typu Mixproof – DELTA SD4/SDM4

Zalety

 Posiada certyfikat EHEDG 

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Zwarta budowa zajmująca mniej miejsca

 Łatwa konserwacja z uwagi na mały ciężar

 Opcja: elektroniczny czujnik wycieków

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Do zastosowań aseptycznych  
i bezpiecznego rozdzielenia aplikacji

Opis

Zawór DELTA SD4 jest standardowym zaworem 
rozdzielającym przepływy, zaś zawór DELTA SDM4 jest 
wersją aseptyczną zaworu SD4 wyposażoną w membranę 
podwyższającą sterylność konstrukcji

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, membrana TFM 

Wielkość
DELTA SD4: DN25-100 i 1” - 4”
DELTA SDM4: DN40-65 i 1.5” - 2.5”

Maks. ciśnienie w linii
DELTA SD4: 10 bar 
DELTA SDM4: 5 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 
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Unikalny zawór motylkowy do zastosowań w układach CIP
Zawór typu Mixproof – DELTA DSV

Zalety

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Jeden zawór może zastąpić dwa standardowe zawory motylkowe

 Zwarta budowa zajmująca mniej miejsca

 Łatwa detekcja wycieków

 Łatwa wymiana uszczelek

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Zawłaszcza do zastosowań  
w układach CIP

Opis
Zawór łączy w sobie zalety prostego zaworu  
motylkowego i wyrafinowaną technologię mixproof

Wielkość DN50 - 125  3”; EPDM, HNBR

Maks. ciśnienie w linii
DN50 - 65:  5 bar 
DN80 - 125: 6 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

10 bar 
(DN125: 6 bar) 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawór typu Mixproof – DELTA SWcip4
Zawór typu Mixproof szczególnie do zastosowań w układach CIP

Zalety

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Łatwy serwis z uwagi na mały ciężar, niewiele uszczelek i bezobsługowy siłownik

 Atrakcyjna cena

 Uniwersalna konstrukcja dzięki wymiennym siłownikom

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże - szczególnie do zastosowań w układach CIP

Opis

Zawór zapewnia całkowite rozdzielenie przepływów aplikacji 
szczególnie w układach CIP, gdzie nie wymagane jest czyszc-
zenie uszczelnień. Zbudowany na bazie zaworów DELTA SW4 
i DELTA SD4

Materiał uszczelniający EPDM

Wielkość DN25 - 100  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie 
powietrza sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°F 

Zawory
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Certyfikowany zawór typu Mixproof
Zawór typu Mixproof – DELTA DF+2

Zalety

 Zatwierdzony przez PMO

 Jarzmo zaworu stanowi izolację termiczną i umożliwia kontrolę górnej uszczelki trzpienia

 Uszczelki profilowe eliminujące szczeliny i ułatwiają zamówienie zapasowych

 Łatwa konserwacja z uwagi na mały ciężar

 Opcja: siłownik do podnoszenia gniazda

 Zespół przełącznika informacji zwrotnej (wykrywania położenia górnej i dolnej tarczy zaworu)

 Dysza rozpylająca zapewniająca całkowite oczyszczenie komory wycieków podczas mycia CIP

Specyfikacja

Zastosowanie Zastosowania w mleczarstwie w USA

Opis

Zawór został zaprojektowany specjalnie dla zastosowań 3A 
oraz dla potrzeb mleczarni i innych pokrewnych procesów 
klasy A, które muszą spełniać postanowienia FDA/PMO 
(Zarządzenie o mleku pasteryzowanym). Budowa dwugniaz-
dowa pozwala na bezpieczne (czyli bez ryzyka zmieszania) 
oddzielenie produktu od roztworów CIP w jednym zaworze

Materiał uszczelniający VMQ (Silikon), EPDM, HNBR, i FPM (Viton)

Wielkość Rura o średnicy zewn. 1,5", 2", 2,5", 3", 4" i 6" 

Maks. ciśnienie w linii 5 barów (dostępne 10 barów)

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

5.8 bar

Temp. sterylizacji 135°C

Zawory

Ekonomiczny zawór regulacyjny
Zawór regulacyjny – DELTA RG4

Zalety

 Posiada certyfikat 3A

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Atrakcyjna cena

 Łatwy serwis – moduł środkowy jest całkowicie wyjmowalny

 Opcjonalnie wyposażony w barierę parową

Specyfikacja

Zastosowanie
Szeroko stosowany higieniczny zawór regulacyjny  
o stałej wartości przepływu aplikacji przez zawór (Kvs)

Opis
Zawór przeznaczony jest do sterowania przepływem ciągłym. 
Wyposażony jest w siłownik membranowy i pozycjoner

Materiał uszczelniający EPDM, FPM, HNBR, VMQ

Wielkość

DN25-150  1” - 4”
PN 25 - DN25 - 65
PN 16 - DN80 - 100
PN 10 - DN125 - 150

Maks. ciśnienie w linii 16 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

4 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 
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Zawór regulacyjny - DELTA RGE4
Ekonomiczny zawór regulacyjny

Zalety

 Posiada certyfikat 3A

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Atrakcyjna cena

 Łatwy serwis – moduł środkowy jest całkowicie wyjmowany

 Opcjonalnie wyposażony w barierę parową

Specyfikacja

Zastosowanie
Szeroko stosowany higieniczny zawór regulacyjny  
o stałej wartości przepływu aplikacji przez zawór (Kvs)

Opis
Zawór przeznaczony jest do sterowania przepływem ciągłym. 
Wyposażony jest w siłownik membranowy i pozycjoner.

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, FPM, VMQ

Wielkość
DN25-100  1” - 4”
PN 25 - DN25 - 65 and 1” - 2.5”
PN 16 - DN80 - 100 and 3” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 16 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

4 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawór stałego ciśnienia
Zawór procesowy - DELTA CPV

Zalety

 Możliwość pracy w dwóch kierunkach przepływu 

 Precyzyjne sterowanie stożkiem zaworu przy pomocy wielowarstwowej membrany

 Minimalne straty produktu dzięki detekcji wycieków

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Dla zastosowań, w których konieczne jest 
utrzymanie stałego ciśnienia produktu

Opis

Utrzymanie stałego ciśnienia przed lub za zaworem realizow-
ane jest za pomocą stożkowego elementu roboczego  
i membrany. Napęd zaworu realizowany jest przez ciśnienie 
sprężonego powietrza po drugiej stronie membrany

Wielkość DN25 - 50  2”

Maks. ciśnienie w linii 6 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

7 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory
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W pełni otwieralny, sprężynowy zawór bezpieczeństwa
Zawór procesowy - DELTA SI2

Zalety

 Łatwy serwis i wymiana uszczelnień

 Niskie koszty serwisu – niewielka ilość uszczelek do wymiany

 Zatwierdzone przez TÜV do zastosowań z produktami gazowymi i płynnymi

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże. Zabezpiecza zbiorniki przed nadciśnieniem

Opis
Standardowy zawór dostarczany jest z pneumatycznym 
siłownikiem do podnoszenia gniazda

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, VMQ, FPM

Wielkość DN25 - 100

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory

Zawór kulowy z pojedynczym siedziskiem
Zawór technologiczny - DELTA KHV

Zalety

 Ekonomiczny zawór odcinający

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Dla zastosowań nie wymagających zach-
owania higieny, np. para lub glikol

Materiał uszczelniający PTFE

Wielkość DN10 - 80

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

6 bar 

Temperatura sterylizacji 135°C 
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Zawór próbkujący szerokiego zastosowania
Zawór procesowy - DELTA PR/PRD

Zalety

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Łatwy serwis – niewiele uszczelek 

 Duży uchwyt ułatwiający ręczne otwieranie i zamykanie

 Pewna i wytrzymała konstrukcja – wykonanie eliminuje straty ciśnienia wewnątrz zaworu 

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Do pobierania higienicznych próbek 
bezpośrednio ze zbiornika lub instalacji rurowej

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, FDM, VMQ

Wielkość DN25 - 100  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawór zwrotny
Zawór procesowy - DELTA RUF

Zalety

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Łatwy serwis – konstrukcja międzykołnierzowa - może łatwo być usunięty z instalacji

 Uniwersalna konstrukcja – może być montowany w położeniu pionowym lub poziomym

 Niskie koszty serwisu – łożysko niezawodne, zawór składa się z niewielu części

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże Stosowany tam, gdzie niepożądany jest 
przepływ zwrotny produktu w rurociągu

Opis
Zawór otwiera się z chwilą, gdy ciśnienie pod gniazdem zawo-
ru przewyższy przeciwciśnienie. Po zrównoważeniu ciśnienia 
zawór zostaje zamknięty przez sprężynę

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, VMQ, FPM

Wielkość DN25 - 150  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory
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Ekonomiczny zawór zwrotny
Zawór procesowy - DELTA VPN

Zalety

 Certyfikat 3A

 Uniwersalna konstrukcja – może być montowany w położeniu pionowym lub poziomym

 Niskie koszty serwisu – zawór składa się jedynie z niewielu części

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże Stosowany tam, gdzie niepożądany jest 
przepływ zwrotny produktu w rurociągu

Materiał uszczelniający EPDM, NBR, FPM

Wielkość DN25 - 100  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Zawory

Niezawodny zawór przelewowy
Zawór procesowy - DELTA UF/UFR

Zalety

 Certyfikat 3A

 Odpowiednio spasowane uszczelnienia o łatwym do identyfikacji, widocznym kodzie 

 Konstrukcja higieniczna – może być wyposażony w pneumatyczny siłownik podnoszący 
grzybek

 Łatwy serwis – niewielka ilość uszczelek i bezobsługowy siłownik

 Szybkie i łatwe czyszczenie w układzie CIP - siłownik do podnoszenia grzybka zapewnia 
pełne otwarcie

 Bardziej wytrzymałe uszczelniania

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Zapobiega przekroczeniu nastawionego 
ciśnienia maksymalnego w instalacji

Materiał uszczelniający EPDM, HNBR, VMQ, FPM

Wielkość DN25 - 100  1” - 4”

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 
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Zawór procesowy - DELTA VRA/VRAH
Zawór próżniowy

Zalety

 Hermetyczne wykonanie

 Działa już przy niewielkim podciśnieniu

 Rynienka ściekowa zapobiega rozbryzgom podczas mycia

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Zapobiega powstawaniu próżni  
w instalacjach lub zbiornikach

Materiał uszczelniający EPDM, FPM, VMQ

Wielkość DN25 - 150

Maks. ciśnienie w linii 10 bar 

Min. ciśnienie powietrza 
sterującego

6 bar 

Temp. sterylizacji 135°C 

Moduł sterujący – DELTA CU4 DC
Uniwersalne i wytrzymałe rozwiązanie do sterowania zaworem

Zalety

 Pasuje do wszystkich zaworów, również od innych dostawców

 Solidna i szczelna konstrukcja do wykorzystania w trudnym środowisku

 Łatwy serwis bez żadnych narzędzi

 Wskaźnik LED do odczytu położenia zaworu

Specyfikacja

Zastosowanie
Wszystkie branże. Do stosowania z konwencjonalną instalacją 
kontrolną

Opis
Moduł sterujący montowany jest bezpośrednio na siłowniku 
zaworu. Elementem roboczym jest sprężone powietrze ster-
owane przez niewielki rozdzielacz elektromagnetyczny.

Czujniki Informacja zwrotna o położeniu zaworu

Zakres temperatury -20 - 70°C

Klasa ochrony IP 67

Napięcie zasilania 24 - 48 V DC/24 V AC/110 V AC

Zawory
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Elastyczny i silny do ciężkich środowisk moduł sterujący
Moduł sterujący – DELTA CU4 AS-interface

Zalety

 Pasuje do wszystkich zaworów, również od innych dostawców

 Solidna i szczelna konstrukcja do wykorzystania w trudnym środowisku

 Łatwy serwis bez żadnych narzędzi

 Wskaźnik LED do odczytu położenia zaworu

 Otwarty system magistrali działający z każdym rodzajem układu kontrolnego

 Ekonomiczna alternatywa dla sieci valvenet

 Za pośrednictwem bram sieciowych może być zintegrowana z siecią valvenet

 Niskie koszty instalacji

 W pełni kompatybilny ze sterownikami PLC

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże. Zastosowanie w sieciach typu ASi

Opis
Dzięki możliwości podłączenia do 62 modułów szeregowo, na 
jednym kablu zbiorczym stosowany w instalacjach z wieloma 
zaworami lub na wyspach zaworowych

Czujniki Informacja zwrotna o położeniu zaworu

Zakres temperatury -20 - 70°C (-42 - 147°F)

Klasa ochrony IP 67

Napięcie zasilania 26.5 - 31.5 V DC

Zawory

Niezależnie programowalny moduł sterujący
Moduł sterujący – DELTA CU4  Valvenet DeviceNet

Zalety

 Pasuje do wszystkich zaworów, również od innych dostawców

 Solidna i szczelna konstrukcja do wykorzystania w trudnym środowisku

 Łatwy serwis bez żadnych narzędzi

 Wskaźnik LED do odczytu położenia zaworu

 Otwarty system magistrali działający z każdym rodzajem układu kontrolnego

 Inteligentny system dostarczający informacje liczby suwów, czasu otwarcia/zamknięcia, 
zużycia mocy, pulsacji itp.

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże. Do użytku w sieciach typu DeviceNet

Opis
Sieć, która łączy czujniki i siłowniki oraz gdzie pojedynczy 
przewód służy do zasilania i przekazu informacji do 64 
zaworów

Czujniki Informacja zwrotna o położeniu zaworu

Zakres temperatury -20 - 70°C (-42 - 147°F)

Klasa ochrony IP 67

Napięcie zasilania 11 - 25 V DC
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Moduł sterujący – DELTA CU4  Valvenet Profibus
Programowalne inteligentne sterowanie

Zalety

 Pasuje do wszystkich zaworów, również od innych dostawców 

 Solidna i szczelna konstrukcja do wykorzystania w trudnym środowisku

 Łatwy serwis bez żadnych narzędzi

 Wskaźnik LED do odczytu położenia zaworu

 Otwarty system magistrali działający z każdym rodzajem układu kontrolnego

 Inteligentny system dostarczający informacje takie, jak liczba suwów, czas otwarcia/
zamknięcia, zużycie mocy, pulsacja itp.

 Bardzo jasne diody LED pozwalające na łatwy odczyt statusu zaworu– zamiast „wskaźnik LED do 
odczytu położenia zaworu”

 Filtr powietrza zapobiegający zapychaniu się pyłem

 Dzięki zastosowaniu adapterów może być instalowany na zaworach innych producentów

Specyfikacja

Zastosowanie Wszystkie branże.  Do stosowania w sieciach  Profibus

Opis
Sieć, która łączy czujniki i siłowniki oraz gdzie pojedynczy 
przewód służy do zasilania i przekazu informacji do 64 
zaworów

Czujniki Informacja zwrotna o położeniu zaworu

Zakres temperatury -20° - 70°C

Klasa ochrony IP 67

Napięcie zasilania 24 V DC

Zawory
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Oferta Tapflo
Pompy wyporowe

Pompy wirowe

Pompy membranowe

Pompy dozujące Pompy perystaltyczne Procesowe pompy dozujące

Filtry

Pompy zębatePompy z elastycznym wirnikiem Pompy krzywkowe

Pompy śrubowe

Pompy wirowe CT Pompy odśrodkowe procesowePompy ze sprzęgłem 
magnetycznym

Wyposażenie dodatkowe

Zaawansowane technologicznie projektowanie pod zamówienie

Homogenizatory ZaworyWymienniki

Projektowanie pod zamówienie ma na celu dostosowanie 
standardowych rozwiązań do niestandardowych potrzeb  
w ramach przemysłowych procesów wytwórczych. Jest ono 
realizowane poprzez wprowadzenie, często niewielkich zmian 
w produkcie standardowym w taki sposób, aby w konse-
kwencji stał się on aplikowalny do indywidualnych potrzeb 
procesu. 

Pompy pionowe

Wirowe pompy przemysłowe Pompy beczkowe z silnikiem 
elektrycznym

Pompy higienicznePompy samossące



Firma Tapflo jest reprezentowana na całym świecie przez oddziały zagraniczne, w ramach Grupy Tapflo, oraz poprzez starannie dobranych 
dystrybutorów zewnętrznych zapewniając najwyższą jakość usług dla wygody naszych Klientów. Posiadana i ciągle rozwijana wiedza  
i doświadczenie pozwala na dostarczanie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych dla najbardziej wymagających Klientów.

Polska

TAPFLO Sp. z o.o.

ul. Czatkowska 4 b | 83-110 Tczew

Tel: +48 58 530 42 00 
Fax: +48 58 532 47 67

Produkty i usługi Tapflo dostępne są w 64 krajach na 6 kontynentach

Tapflo Biura Regionalne  
Biuro Gdańsk 
83-110 Tczew
ul. Czatkowska 4 b
tel. 601 343 450
tel. 601 343 448
fax 58 741 81 38
gdansk@tapflo.pl

Biuro Warszawa 04-501
ul. Płowiecka 105/107
tel. 22 811 04 19
tel/fax 22 811 01 81
tel. 601 662 359
tel. 601 662 362
tel. 609 060 658
warszawa@tapflo.pl

Biuro Bydgoszcz 85-796
tel/fax 58 532 47 67
tel. 607 720 181
bydgoszcz@tapflo.pl 

Biuro Wrocław 50-357
ul. Grunwaldzka 316
tel. 71 328 00 04
tel./fax 71 328 00 10 
tel. 601 662 358
tel. 601 703 489
wroclaw@tapflo.pl

Biuro Katowice 40-017
ul. Graniczna 29, pok. 121
tel. 32 757 29 35
tel/fax 32 757 29 34
tel. 601 434 439
tel. 661 600 652
katowice@tapflo.pl

Biuro Poznań 61-371
ul. Romana Maya 1
tel. 61 874 16 11
tel./fax 61 874 16 12
tel. 601 889 967
tel. 601 343 466
poznan@tapflo.pl

Biuro Rzeszów  35-065
fax 17 717 30 14
tel. 607 720 143
rzeszow@tapflo.pl

www.tapflo.pl

Gdańsk

Bydgoszcz

Poznań

Warszawa

Wrocław

Katowice Rzeszów

Tczew

AUSTRALIA | AUSTRIA | AZERBEJDŻAN | BELGIA | BIAŁORUŚ | BOŚNIA | BRAZYLIA | BUŁGARIA | CHILE | CHINY | CHORWACJA | CZARNOGÓRA | CZECHY 

DANIA | EKWADOR | ESTONIA | FILIPINY | FINLANDIA | FRANCJA | GRECJA | GRUZJA | HISZPANIA | HOLANDIA | HONG-KONG | INDIE | INDONEZJA | IRAN 

IRLANDIA | IZRAEL | JAPONIA | KAZACHSTAN | KOLUMBIA | KOREA POŁUDNIOWA | LITWA | ŁOTWA | MACEDONIA | MALEZJA | MEKSYK | NIEMCY 

NORWEGIA | NOWA ZELANDIA | POLSKA | PORTUGALIA | RUMUNIA | ROSJA | RPA | SERBIA | SINGAPUR | SŁOWACJA | SŁOWENIA | STANY ZJEDNOCZONE 

AMERYKI | SYRIA | SZWAJCARIA | SZWECJA | TAJLANDIA | TAJWAN | TURCJA | UKRAINA | UZBEKISTAN | WĘGRY | WIELKA BRYTANIA | WIETNAM | WŁOCHY 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Tapflo Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej szwedzkiej Grupy Tapflo


