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1980
Est. in Sweden

Naszą podróż rozpoczęliśmy 1980 roku w Kungälv, w małym miasteczku na zachodnim wybrzeżu Szwecji. 
Rodzinna firma z ambicją, aby pewnego dnia stać się globalnym graczem na rynku pomp.

Od początku istnienia z dumą dzielimy się bogactwem naszego 
doświadczenia i pasji jaką żywimy do techniki pompowej, dostarczając 
szeroką gamę różnorodnych urządzeń najwyższej jakości dla wielu 
sektorów przemysłu. 

Poprzez lata obecności na rynku organizacja rozwinęła się i przekształciła 
w globalną Grupę Tapflo. Obecnie Tapflo posiada własne oddziały oraz 
niezależnych dystrybutorów w niemal każdym zakątku Świata.

Jedno się nie zmieniło - nadal jesteśmy firmą rodzinną. 

Nasze dedykowane układy pompowe są projektowane i wytwarzane  
w Polsce pod indywidualne potrzeby Klientów z różnych gałęzi przemysłu. 

Nasze wartości:  Zaangażowanie, Jakość i Prostota znajdują odzwierciedlenie 
zarówno w naszym podejściu do projektowania produktów, jak i w kulturze 
prowadzenia biznesu.

Wartości Tapflo

Zaangażowanie
Różnimy się od naszych konkurentów naszą gotowością do przekraczania oczekiwań klientów, 
szybkim działaniem i elastycznością. Nasza kultura opiera się na duchu wspólnoty, entuzjazmu  
i uczciwości. Pochodzimy z całego świata, ale dzielimy te same wartości i szanujemy się nawzajem.  
Jesteśmy zaangażowani.

Jakość
Rozumiemy, że jakość w naszej pracy nigdy nie jest lepsza niż jej najsłabsze ogniwo, dlatego skupiamy 
się na każdym szczególe. Dzielimy wspólną pasję do ciągłego znajdowania bardziej wydajnych  
i efektywnych sposobów dostarczania jakości naszym Klientom. Jako producent mamy kontrolę 
nad całym procesem, zarówno w zakresie samej produkcji jak i pozostałych czynności operacyjnych.  
Dlatego właśnie produkowane przez nas pompy uchodzą za produkty najwyższej jakości.

Prostota
Mamy powiedzenie “Simple is art” („Prostota jest sztuką”), co oznacza, że staramy się znaleźć niewymuszone 
i nieskomplikowane rozwiązania we wszystkich aspektach funkcjonowania produkowanych przez nas 
urządzeń i układów.  

Nasza kultura jest zawarta w naszych wartościach

Certyfikowana jakość
W Tapflo zasadnicze znaczenie ma jakość. W rezultacie nasze standardy produkcyjne, a także jakość produktów, 
są zgodne z szeregiem uznanych na świecie standardów certyfikacji i kontroli. 
System zarządzania jakością Tapflo jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015, co potwierdza, że firma 
ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań Klientów oraz ciągłe doskonalenie przyjętego 
podejścia procesowego. 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015
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ZAWÓR GRZYBOWY
(DELTA MS4/MSP4)

Zawór grzybowy, aseptyczny jest zaworem zamykającym 
lub przełączającym, zaprojektowanym do zastosowań 
aseptycznych w przetwórstwie żywności, browarnictwie, 
mleczarstwie oraz w przemyśle chemicznym i farmaceutycz-
nym. Charakteryzuje go ulepszona konstrukcja w stosunku 
do zaworów poprzez zastosowanie, oczekującego na patent, 
systemu odciążania membrany co znacznie wpływa na 
przedłużenie jej trwałości.
Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, FPM, VMQ
Wielkość: DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 1”, 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (140 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR Z POJEDYNCZYM GRZYBKIEM
(DELTA SW4, SERIA 801)
 
Klasyczny zawór grzybkowy mogący pracować jako zawór
odcinający, kierunkowy oraz podzbiornikowy. Dostępny 
m.in. z opcjami typu ogranicznik skoku,bariera parowa, itp.

Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, VMQ, FPM, HNBR
Wielkość: DN10-150  1/2” - 6”
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi) (DN10 - 20: 5 bar) (72 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR TYPU MIXPROOF 
(DELTA DA3+, DE3, DA4, SERIA 900)

Zawory z podwójnym siedziskiem stosowane są w 
zautomatyzowanych wyspach zaworowych wymagających 
a b s o l u t n e j  p e w n o ś c i  b e z p i e c z n e g o  ro z d z i a ł u 
niekompatybilnych cieczy. Funkcja unoszenia grzybka 
zaworu zapewnia dokładne mycie komory wyciekowej 
podczas procesu CIP.

Materiał uszczelniający: EPDM/PTFE, HNBR/PTFE, FPM/PTFE, SILIKON/PTFE
Wielkość: DN25 - 150 1.5” - 4” i 6
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR MOTYLKOWY
(DELTA SV/SVS, SERIA 100)

Zawór klapowy mogący być sterowany ręcznie lub za 
pomocą siłownika pneumatycznego. Zróżnicowane 
rodzaje przyłączy, tak samo jak poziome i pionowe 
siłowniki pneumatyczne zapewniają elastyczność pod 
względem projektu i aplikacji.

Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, FPM, VMQ, PTFE
Wielkość: DN25 - 100 i 1” - 4”; DN25 - 250 i 1” - 4”
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)
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MOTYLKOWY ZAWÓR TYPU MIXPROOF
(DELTA DSV, SERIA 100)

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

Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, FPM, VMQ, PTFE
Wielkość: DN50 - 125  3”; EPDM, HNBR
Maks. ciśnienie w linii: DN50 - 65:  5 bar (72 psi) DN80 - 125: 6 bar (87 psi)
Min. ciś. powietrza sterującego: 10 bar (145 psi); DN125: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ASEPTYCZNY ZAWÓR PROCESOWY 
(DELTA AP1)

Zawory membranowe oferują optymalną ochronę 
produktu w aplikacjach aseptycznych. Bezpieczeństwo 
jest zapewnione dzięki hermetycznemu rozdziałowi 
komory zaworu od atmosfery za sprawą elastycznej 
membrany zintegrowanej z grzybkiem zaworu. Zawór 
pełni funkcje odcinające przepływ.

Materiał membrany: PTFE TFM 1705 (FDA 21CRF177.1550, USP Class VI)
Wielkość: DN10, DN15, DN20 ½”
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F), krótkotrwale SIP 150 °C

ZAWÓR TYPU MIXPROOF 
(DELTA DKR)
 
Zawór kulowy ma dwa specjalne uszczelnienia 
zabezpieczające przed mieszaniem się cieczy nawet 
podczas defektu uszczelnień. Zawór ten 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: 10 - 100 bar (145 -1450 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR TYPU MIXPROOF
(DELTA SD4/SDM4, SERIA 870)

Zawór ten jest standardowym zaworem rozdzielającym 
przepływy, oferowany jest również zawór wyposażony w 
membranę podwyższającą sterylność konstrukcji. 

Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, TFM diapragm
Wielkość: DN25-100 i  1” - 4”; DN40-65 i 1.5” - 2.5”
Maks. ciśnienie w linii: 5 - 10 bar (72 - 145 psi) 
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)
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ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 
(DELTA SI2)

Zawory bezpieczeństwa SI2 służą do ochrony instalacji 
przed zbytnim wzrostem ciśnienia. Są one certyfikowane 
i wzorcowane przez jednostkę certyf ikującą TUV. 
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 (140 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR REGULACYJNY
(DELTA RG4)

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 (232 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 4 bar (58 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR ODCINAJĄCY 
(SERIA 11)
 
Zawory tego typu są wykorzystywane w niskociśnieniowych 
aplikacjach sanitarnych. Oferowane w dwu- lub trzydrożnej 
konstrukcji. Zaletą zaworu jest brak elastomerów i ciasne 
pasowanie części roboczych, gwarantujące brak przecieków 
wewnętrznych. Współpracujące powierzchnie metaliczne są 
chromowane co w dużej mierze wydłuża prawidłową pracę 
zaworu.

Materiał uszczelniający: AISI 316L lub AISI 304L
Wielkość: 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”; DN25,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100
Maks. ciśnienie w linii: 4 bar
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR STAŁEGO CIŚNIENIA 
(DELTA CPV)

Utrzymanie stałego ciśnienia przed lub za zaworem 
realizowane 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 (87 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 7 bar (101 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)



6

HIGIENICZNE ZAWORY KULOWE  
(SERIA 52, 53, 54, 55)

Higieniczne zawory kulowe są używane do odcinania lub 
przekierowania przepływu. Średnica przelotowa zaworu 
jest zgodna ze średnicą rurociągu co umożliwia stosowanie 
systemów typu pigging. Pełen przelot minimalizuje 
również spadki ciśnienia na mediach o dużej lepkości. 
Zawory występują w wersjach ręcznych, automatycznych 
oraz z płaszczami grzewczymi.

Materiał uszczelniający: EPDM/PTFE, FPM/PTFE, HNBR/PTFE, VMQ/PTFE
Wielkość: DN25 - 125 1" - 4" 
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR PRZELEWOWY 
(DELTA UF/UFR, SERIA 70)

Zawory tego typu są przeznaczone do ochrony pomp 
wyporowych przed uszkodzeniem spowodowanym zbytnim 
wzrostem ciśnienia na instalacji tłocznej. Dodatkowy 
siłownik unoszenia grzybka pozwala na dokładne umycie 
zaworu podczas mycia instalacji w CIP.

Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Wielkość: DN25 - 100  1” - 4”
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWORY PROBIERCZE
(DELTA PR/PRD, SERIA 33, 34, 35, 36)
 
Tapflo posiada w swojej ofercie szeroką gamę zaworów 
probierczych. Zawory mogą być wykonane ze stali 304L 
lub 316L. Zaprojektowane są do łatwego poboru próbek 
oraz sprawnej sterylizacji.

Materiał uszczelniający: EPDM, HNBR, FDM, VMQ
Wielkość: DN25 - 100  1” - 4”
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR ZWROTNY 
(DELTA RUF, VPN, SERIA 64, 65)

Zawór otwiera się z chwilą, gdy ciśnienie pod gniazdem
zaworu 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 (145 psi) 
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)
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ZAWÓR PRÓŻNIOWY
(DELTA VRA/VRAH)

W aplikacjach higienicznych zawory VRA oraz VRAH służą 
do ochrony zbiorników przed próżnią.

Materiał uszczelniający: EPDM, FPM, VMQ
Wielkość: DN25 - 150 
Maks. ciśnienie w linii: 10 bar (145 psi)
Min. ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar (87 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

ZAWÓR ODDECHOWY DWUDROŻNY 
(SERIA 645)
 
Lekki zawór z kalibrowanymi sprężynami zamkniętymi w 
polimerowej tulei. Tuleja ta współpracuje z nierdzewnym 
korpusem zaworu. Zawór ten służy do ochrony zbiorników 
i instalacji procesowych przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia oraz przed próżnią.

Materiał uszczelniający: EPDM, FPM, VMQ
Wielkość: DN40 - 100, 1,5" - 4"
Otwarcie przy podciśnieniu: 0,007 bar (0,09 psi)
Otwarcie przy nadciśnieniu: 0,07 bar (1 psi)
Temp. sterylizacji: 135°C (284°F)

MODUŁ STERUJĄCY
(DELTA CU4; ETOP-2D, ETOP-2A)

Moduły sterujące są przeznaczone do sterowania zaworów 
procesowych. Montuje się je bezpośrednio na siłowniku 
zaworu. Pneumatyczne sterowanie realizowane jest dzięki 
zamontowanym elektrozaworom. Stany położenia są 
sygnalizowane elektrycznie oraz optycznie za pomocą diód.

Czujniki: Informacja zwrotna o położeniu zaworu
Zakres temperatury: -20 - 70°C (-42 - 147°F)
Klasa ochrony: IP 67
Napięcie zasilania: 24 - 48 V DC/24 V AC/110 V AC

KOMPONENTY POMOCNICZE 
(WZIERNIKI, FILTRY)

Wzierniki używane są do wizualnej kontroli przepływu 
cieczy w instalacji. Polikarbonat do kontaktu z żywnością 
charakteryzuję się przejrzystością porównywalną ze szkłem. 
Opcjonalnie dostępne jest wykonanie z Borosilikatu.
Filtry higieniczne służą do usuwania cząstek stałych. Siatka 
filtrująca może być demontowana do czyszczenia i używana 
wielokrotnie. Wszystkie elastomery posiadają certyfikat FDA.

Materiał uszczelniający: Wzierniki: PTFE, VMQ; Filtry: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Wielkość: Wzierniki i Filtry: DN25 – 100, 1” – 4”
Maks. ciśnienie w linii: Wzierniki: 10 bar; Filtry: 8 bar
Max. temperatura: Polikarbonat: 100 °C (244°F), Borosilikat: 110 °C (244°F)



Tapflo Biura Regionalne  
Gdańsk 
ul. Czatkowska 4 b
83-110 Tczew
tel. 58 530 42 18
tel. 601 343 450
tel. 601 343 448
gdansk@tapflo.pl

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

Bydgoszcz
tel. 607 720 181
bydgoszcz@tapflo.pl 

Wrocław
ul. Grunwaldzka 90, pok. 316
50-357 Wrocław
tel. 71 328 00 04
tel. 601 662 358
tel. 601 703 489
wroclaw@tapflo.pl

Gdańsk

Bydgoszcz

Poznań

Wrocław

Katowice Rzeszów

Tczew

Białystok

Warszawa

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

Poznań
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
tel. 61 874 16 11
tel. 601 889 967
tel. 601 662 360
poznan@tapflo.pl

Rzeszów
tel. 607 720 143
rzeszow@tapflo.pl 
 
Białystok
tel. 609 854 249
bialystok@tapflo.pl

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

Firma Tapflo jest reprezentowana 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.

Produkty i usługi Tapflo dostępne są na całym świecie.

Polska

TAPFLO Sp. z o.o.

Tel: +48 58 530 42 00 
Fax: +48 58 532 47 67
email: info@tapflo.pl

ul. Czatkowska 4 b | 83-110 Tczew

www.tapflo.pl
Tapflo® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Tapflo Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Tapflo Group jest zabronione.   
Firma Tapflo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie lub szczegółach produktu oraz do zaprzestania jakiegokolwiek produktu lub materiału bez powiadomienia.

ARABIA SAUDYJSKA | AUSTRALIA | AUSTRIA | AZERBEJDŻAN | BAHRAJN | BELGIA | BIAŁORUŚ | BOŚNIA | BRAZYLIA | BUŁGARIA | CHILE | CHINY | 

CHORWACJA | CZARNOGÓRA | CZECHY | DANIA | EGIPT | EKWADOR | ESTONIA | FILIPINY | FINLANDIA | FRANCJA | GRECJA | GRUZJA | HISZPANIA | 

HOLANDIA | HONGKONG | INDIE | INDONEZJA | IRLANDIA | ISLANDIA | IZRAEL | JAPONIA | JORDAN | KANADA |  KATAR | KAZACHSTAN | KOLUMBIA | 

KOREA POŁUDNIOWA | KUWEJT | LIBIA | LITWA | ŁOTWA | MACEDONIA | MALEZJA | MAROKO | MEKSYK | NIEMCY | NORWEGIA | NOWA ZELANDIA | 

POLSKA | PORTUGALIA | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | ROSJA | RUMUNIA | SERBIA | SINGAPUR | SŁOWACJA | SŁOWENIA | SZWAJCARIA | SZWECJA | 

TAJLANDIA | TAJWAN | TURCJA | UKRAINA | USA | UZBEKISTAN | WĘGRY | WIELKA BRYTANIA | WIETNAM | WŁOCHY |ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE


