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Peristaltiniai siurbliai

Inovatyvūs ir patikimi aukšto slėgio peristaltiniai siurbliai

Uždaro korpuso PEHD peristaltiniai siurbliai 
atsparūs daugeliui agresyvių chemikalų, 
sudėtingiausiose aplikacijose.

Ilgaamžiai aukšto slėgio peristaltiniai siurbliai, 
sukurti lengvam aptarnavimui įvairioms maisto 
ir gėrimų ar farmacijos aplikacijoms su CIP 
plovimu.

PTL P

CIP
Efektyvūs peristaltiniai siurbliai sudėtingiems, 
abrazyviems, koroziniams ir klampiems 
skysčiams su dalelėmis.

PT

Tinkamiausias sprendimas paprastoms 
perpumpavimo ar dozavimo aplikacijoms. Greitai 
pakeičiama žarna leidžia optimizuoti siurblio 
darbo laiką.

PTL

Du ritinėliai* sumontuoti ant rotoriaus 180°, pakaitomis spaudo storasienę žarną, esančią patentuotoje koncentriškoje 
kreipiančiojoje ir stumia pumpuojamą skystį nuo pasiurbimo pusės link išmetimo. Judėdamas ritinėlis spaudžia 
žarną išilgai korpuso sienelės ir sukuria pastovų vakuumą pasiurbimo pusėje. Tokiu būdu skysčiai yra transportuojami 
žarnos viduje be jokio kontakto su metalinėm dalim.
* PT siurbliai yra su kumšteliais vietoje ritinėlių.

Veikimo principas
Siurblio korpusas

Ritinėliai Siurblio žarna 

Pasiurbimas

Išmetimas

Efektyvūs peristaltiniai siurbliai sudėtingiems, abrazyviems, 
koroziniams ir klampiems skysčiams su dalelėmis.



3

Tapflo peristaltinių siurblių ypatybės ir naudos
Gali dirbti sausi 
Paprasta naudoti, nereikia nuolatinio 
stebėjimo

Dozavimas
Dozavimo tikslumas iki ± 5%

Tinkami maisto ir farmacijos produktams
FDA sertifikuotos žarnos naudojamos maisto 
produktų transportavimui. Siurbliai gali būti 
komplektuojami su maistinėmis DIN 11851 
arba apkabų jungtimis.

Jokios turbulencijos 
Švelnus, mažos šlyties pumpavimas 
tinkamas labai abrazyviems arba 
jautriems produktams pumpuoti

Abrazyvioms terpėms 
Peristaltiniai siurbliai idealiai tinka abrazyvių 
terpių pumpavimui

Mažai komponentų 
Vienintelė dylanti dalis – žarna, nėra 
vožtuvų, maži priežiūros kaštai

Ritinėlių kaip darbo ratų konstrukcija PTL ir PTL P 
siurbliuose sėkmingai dirba žemo slėgio iki 4 bar 
aplikacijose, kadangi tepimas alyva tarp žarnos ir 
ritinėlio nėra būtinas, o radialinės jėgos yra labai mažos 
bei leidžia jiems lengvai suktis. Žarnos apsaugai ritinėlis 
dirba tepale.

Aukštesniems slėgiams iki 15 bar naudojami kito tipo 
žarnos suspaudimo elementai, kadangi pradedant nuo 
4 bar, ritinėliai jau nebesisuka, o suspaudimo taške 
kampas tampa pakankamai status ir neigiamai veikia 
žarnos tarnavimą. Tokiais atvejais kumštelių 
konstrukcija, naudojama PT siurbliuose dirba 
efektyviau, kadangi jie švelniau spaudžia žarną.

Ritinėlių konstrukcija (PTL ir PTL P) arba 
kumštelių konstrukcija (PT)

Ritinėlių konstrukcija
Siauras kampas

Kumštelių konstrukcija
Platus kampas

Reversuojamas srautas
Paprasčiausiai pakeitus sukimosi kryptį, linijos 
ištuštinamos

Klampiems produktams   
Tinkami transportuoti iki 100.000mPas 
klampos skysčius

Savisiurbiai
Bet kurio kito tipo siurbliai sunkiai 
prilygsta peristaltinių siurblių pasiurbimo 
galiai – sausas pasiurbimas iki 9,8m 
vandens stulpo

Reguliuojami
Keičiant sukimosi greitį, pvz. su dažnio 
keitikliu, gali būti reguliuojamas našumas, 
taip pat ir dozavimas

9.8m
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PTL serija 
Tipinės aplikacijos

Vandens valymas 
Natrio hipochloritas, geležies chloridas, natrio bisulfitas, fluoridai, polimerai, 
vandeninis amoniakas, kalio permanganatas, kaustinė soda ir daugelis kitų

Pasta, sūrio pramonė 
Kiaušinių baltymai ir tryniai, maistiniai riebalai, košės, natūralūs 
kvėpikliai, grietinė, pienas ir jogurtas

Duonos ir pyragų tešlos 
Vandens ir druskos mišiniai, natūralūs kvėpikliai, riebalai, pyragų tešlos/mišiniai 
(pvz. vaisių pyraguose esantys riešutai ir vaisių gabaliukai turi išlikti sveiki)

Kosmetikos pramonė 
Šampūnai, skystas muilas, dušo želė, losjonai

Farmacijos pramonė 
Chemikalų dozavimas, skysti baltymai, vakcinos, serumai, plazma, sirupai
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PT serija 
Tipinės aplikacijos

Pramonė
įvairios rūgštys, PVDF lateksas, alkoholis, muilas, ne aromatiniai skiedikliai, 
dumblas kurio klampa iki 60 000cPs, molis iki 800g/l, dalelės iki 30mm, 
švino sulfatas, piritas, SABX, cianidas ir kt.

Dažai  
Vandens pagrindo dažai, akrilai, pigmentai, spaustuvių dažai, skysti tapetai, 
gruntai

Vandens valymas 
kalkių pienas, geležies chloridas, aktyvuota anglis, reagentai, koaguliantai, 
floakuliantų dispersijos, alūnas, dumblas ir putokšliai

Maisto pramonė 
Pomidorų padažai, bulvių košė, želatina, alaus mielės, žuvų pasta, aliejus, 
vynas

Popieriaus pramonė 
Lateksas, kaolinas, popieriaus gamybos dumblas, įvairių chemikalų 
dozavimas
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PTL serija
Žemo slėgio peristaltiniai siurbliai

Sutrumpinkite prastovas dėl aptarnavimo...

Tinkami mažos ir didelės klampos skysčių, pastų, grynų, 
neutralių, agresyvių ar abrazyvių, turinčių sudėtyje 
dujų, linkusių putoti, turinčių dalelių, skysčių 
pumpavimui ir dozavimui tokiose pramonės šakose: 
dažų, pieno, gėrimų, mėsos ir žuvies perdirbime, 
farmacijos ir kosmetikos, vandens paruošimo ir nuotekų, 
chemijos ir naftos, popieriaus ir kartono, tekstilės, muilų 
ir riebalų, statybos, keramikos.

Našumas:       iki 10 m3/h
Klampa:      iki 15000 cps ***
Pumpuojamo skysčio temp.:    iki 135oC *
Skirtuminis slėgis:      iki 4 bar **
Išmetimo slėgis:      iki 4 bar
Pasiurbimo lygis:     iki 0,6 bar ***

*      Prie aplinkos temperatūros 20°C. Taip pat priklauso nuo pumpuojamo skysčio, naudojamos žarnos ir el. variklio konstrukcijos.
**    Priklauso nuo siurblio dydžio ir naudojamos žarnos.
*** Priklauso nuo siurblio dydžio/išpildymo, greičio ir žarnos medžiagos.

Darbiniai duomenys

PTL siurblių našumo lentelė 

TIPAS 10 Aps/min 20 Aps/min 40 Aps/min 60 Aps/min 80 Aps/min 100 Aps/min

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245

PTL17 129 259 389 518 648

Nuolatiniam darbui Protarpiniam darbui Retkarčiais  < 1 val/dieną

TIPAS 20 Aps/min 40 Aps/min 60 Aps/min 80 Aps/min 100 Aps/min

PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92

PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10

PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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Medžiaga Žarnos identifikacija Prieinama

Tygoprene Permatoma, glotnus paviršius PTL09 - PTL25

Norprene® Balta, glotnus paviršius PTL09 - PTL25

Silikonas Permatoma arba rusva, glotnus paviršius 
PTL09 - PTL25

EPDM guma Juodos spalvos su balta juosta, dvigubas pynimas 

PTL09 - PTL45
Natūrali guma Juodos spalvos su žalia juosta, dvigubas pynimas 

Nitrilo guma Juodos spalvos 

Žarnų medžiagos ir matmenys 
Nearmuotos: Norprene®, Tygoprene, Silikonas 

Armuotos maistinės žarnos: NR FDA,  NBR FDA, EPDM FDA

Su poliamido armuote: Natūrali guma (NR), NBR, EPDM

Galimos pavaros 
Motoreduktoriai arba kintamo greičio el. varikliai, tiek TEFC ir ATEX, elektroniniai motoreduktoriai, inverteriai. 
Pneumatinės pavaros galimos pagal paklausimą.

TAPFLO PTL - patikimi peristaltiniai siurbliai
Ypatingai maža šlytis, užtikrinanti pumpuojamo 
produkto kokybę, tikslus ir prognozuojamas 
našumas su žymiais kaštų sutaupymais.

Dydis ID OD Ilgis

PTL 09 9 16 330

PTL 13 13 22 390

PTL 17 17 31 590

PTL 25 25 43 1150

PTL 30 30 55 1150

PTL 45 45 75 1455

P rem
ium
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Premium quality of Sweden
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TIPAS 10 aps/min 20 aps/min 40 aps/min 60 aps/min 80 aps/min

PTL P 09 20 40 60 80

PTL P 13 49 98 167 196

PTL P 17 129 259 389 518

PTL P serija
Atsparumas koroziniams produktams
PTL P peristaltiniai plastiko siurbliai sukurti chemiškai 
agresyviausioms terpėms pumpuoti, užtikrinant 
saugumą.

Mūsų PTL P serijos siurblių korpusas pagamintas iš 
antistatinio didelio tankio polietileno (PE HD) 
pasižyminčio ypatingu atsparumu dilimui. Siurblio 
korpusas pilnai sandarus, kad skystis išliktų viduje ir 
būtų išvengta grindų užteršimo. Rotorius ir ritinėlių 
laikikliai nikeliuoti, priežiūros ir aptarnavimo laiko 
sumažinimui.

Žarnų medžiagos ir matmenys 
Natūrali guma (NR) ; perbunan (NBR), EPDM, Neoprene,  
Neoprene®, Pharmed, Silicone ir Hypalon, Tygon®

Nuolatiniam darbui Protarpiniam darbui Retkarčiais  < 1 val/dieną

Našumas:      iki 10 m3/h
Klampa:       iki 15000 cps ***
Pumpuojamo skysčio temp.:    iki 80oC *
Skirtuminis slėgis:      iki 4 bar **
Išmetimo slėgis:      iki 2 bar
Pasiurbimo lygis:      iki 7 m ***

*      Prie aplinkos temperatūros 20°C. Taip pat priklauso nuo pumpuojamo skysčio, naudojamos žarnos ir el. variklio konstrukcijos.
**    Priklauso nuo siurblio dydžio ir naudojamos žarnos.
*** Priklauso nuo siurblio dydžio/išpildymo, greičio ir žarnos medžiagos.

Darbiniai duomenys

PTL P siurblių našumo lentelė 
[l/h]
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Našumas:       iki 150 m3/h
Klampa:       iki 100000 cps 
Pumpuojamo skysčio temp.:       iki 135oC
Išmetimo slėgis:       iki 15 bar
Pasiurbimo lygis:       iki 9,8 m

Darbiniai duomenys

PT serija
Aukšto slėgio peristaltiniai siurbliai

Naujausias dizainas

PT siurbliai apjungia geriausias medžiagas su 
išmanaus dizaino sprendimais, taip pasiekiant 
maksimalų tarnavimo laiką su minimalia priežiūra.

PT serijos siurbliai yra ypatingai patikimi siurbliai su 
plačiu darbiniu ruožu, iki 150 m3/h ir 15bar, galintys 
pumpuoti daugelį skysčių įvairiose aplikacijose.

PT siurblių našumo lentelė 

TIPAS 10 aps/min 20 aps/min 40 aps/min 60 aps/min 80 aps/min

PT 05  
(3 kumšteliai) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10  
(3 kumšteliai) 10 20 40 60

PT 10 15 30 60 90 120

PT 15 50 100 200 300 400

PT 20 65 170 340 500 670

PT 25 200 400 800 1 200 1 600

Nuolatiniam darbui Protarpiniam darbui Retkarčiais  < 1 val/dieną

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400

TIPAS 10 aps/min 20 aps/min 30 aps/min 35 aps/min 40 aps/min 45 aps/min 50 aps/min

PTX 80 5 500 11 000 16 500 19 250 22 000 24 750 27 500

PT 80 7 000 14 000 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000

PT 100 12 000 24 000 36 000 42 000 48 000 54 000

PT 125 22 000 44 000 66 000 77 000 88 000

[l/h]

[l/h]
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Pulsacijų slopintuvai sumažina vamzdyno vibracijas ir 
hidraulinius smūgius ir taip prailgina žarnos tarnavimo 
laiką.

Pulsacijų slopintuvai 

Ypatybės ir naudos
Pulsacijų sumažinimas iki 90%

Paprastas instaliavimas

Kelios dalys kontakte su skysčiu

balta 
juosta

dviguba balta 
juosta

geltona 
juosta

balta su 
geltona juosta

raudona 
juosta

raudona 
juosta

mėlyna 
juosta

violetinė 
juosta

NR 
(natūrali guma)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR Food
(patvirtinta FDA)

EPDM  EPDM
(patvirtinta FDA)

HYPALON/CSM VITON/FKM

Vandens paruošimas ir 
pramoninės nuotekos x x x x x x

Keramikos pramonė x x
Šachtos ir karjerai x x x x x

Statyba x x x
Chemijos pramonė x x x x x
Maistas ir gėrimai x x x x

Dažai x x
Popierius ir kartonas x x
Žemės ūkis, biodujos x x x x x x

Žarnų medžiagos 
PT serija sukurta taip, kad būtų galima greitai ir lengvai pakeisti žarnas be specialių techninių žinių. Mes naudojame 
tik aukštos kokybės gumos mišinius, armuotus 2-6 individualiais pinto poliamido sluoksniais ir išoriniu sluoksniu 
apdirbtu pagal griežtas tolerancijas, tobulo suspaudimo užtikrinimui. Dėl savo charakteristikų Tapflo žarnos 
tarnauja iki 30% ilgiau nei kitos rinkoje esančios žarnos. Taip pat jos tinkamos daugeliui kitų gamintojų peristaltinių 
siurblių.

Vidiniai žarnos sluoksniai gali būti pasirenkami iš 8 medžiagų, pritaikant prie įvairių pumpuojamų skysčių.
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Tapflo – inovatyvių peristaltinių siurblių lyderis, išvystė 
paprastesnį ir geresnį peristaltinių siurblių CIP plovimo 
sprendimą. Unikalų rotoriaus ratą, atitinkantį klientų iš 
maisto, kosmetikos ir farmacijos pramonės reikalavimus.

Naujasis PT CIP siurblys su patentuotu siurblio darbo 
ratu, leidžiančiu suspaudimo kumšteliams atsitraukti, 
kad būtų atliktas efektyvus plovimo vietoje (CIP) pro-
cesas.

PT CIP

Ypatybės ir Naudos

PT siurbliai galimi su „CIP rato“ (plovimo vietoje) opcija. Naudotojai, tiesiog reversuodami siurblio sukimosi kryptį 
½ apsisukimo, gali automatiškai atitraukti suspaudimo kumštelius nuo žarnos ir taip atlikti plovimo ar sterilizavimo 
procedūras be papildomų siurblio veiksmų. Taip sutaupomas laikas ir išlaikomas maksimalus proceso 
funkcionalumas.

Konstrukcija be sandariklių

Gali dirbti sausai be žalos

Negadina produkto struktūros 
išlaikant aukštą higieniškumą

Tapflo can offer food grade hoses  in EPDM FDA, NBR 
FDA and NR FDA and meet the certifications  
EC 1935/2004 and  FDA CFR21§177.2600.

Maksimalus funkcionavimo ir gamybos 
laikas

Minimalus judančių dalių kiekis ir 
minimali priežiūra

Tik vidinė žarnos dalis kontaktuoja su 
pumpuojamu produktu

The internal of the hose is white (NR FDA  and EPDM 
FDA) or black (NBR FDA), according to the pumped 
fluid.

Available hoses materials

Našumas:   nuo 0,5 iki 10 m3/h
Išmetimo slėgis:  iki 15 bar

Darbiniai duomenys

Revoliucinis aukšto slėgio plovimas vietoje

ReversasPumpavimas CIP pozicija



Tapflo is represented worldwide by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest  
Tapflo service quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available in 75 countries on 6 continents.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY |  

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA| 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR |  

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN |  

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND |  TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA |  UZBEKISTAN | VIETNAM 

www.tapflo.lt
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.
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Lietuva

TAPFLO SIA

Mob.: +370 61985552
Fax: +371 67472205
E-paštas: sales@tapflo.lt

Tapflo Latvija
Dzelzavas iela 120G, Rīga,LV-1021, Latvija
Tel: +371 67472205
Fax: +371 67809132
E-pasts: sales@tapflo.lv
www.tapflo.lv

Tapflo Lietuva
Kaunas
Tel.: +370 6198 5552
Fax: +371 67472205
E-paštas: sales@tapflo.lt
www.tapflo.lt

Tapflo Estonia
Tallinn
Tel.: +372 59197500
E-mail: sales@tapflo.ee
www.tapflo.ee

Riga

Tallinn

Kaunas

Vilnius


