Przemys∏owe

POMPY PERYSTALTYCZNE
samozasysajàce

•
•
•
•

du˝a zdolnoÊç samozasysania (8-9 metrów),
mo˝liwa praca na sucho,
niewymagane jakiekolwiek uszczelnienia,
mo˝liwe dozowanie z dok∏adnoÊcià
nawet do ±1%,
• wydajnoÊç niezale˝na od ciÊnienia,

•
•
•
•
•
•

mo˝liwa praca w obu kierunkach,
ciÊnienia nawet do 15 bar,
∏atwe do mycia,
tania i ∏atwa obs∏uga,
pompowanie bez naruszenia struktury medium,
odpornoÊç na media agresywne i Êcierne.
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Przemys∏owe

POMPY PERYSTALTYCZNE
samozasysajàce

Na ˝yczenie dost´pna jest
szczegó∏owa tabela
odpornoÊci chemicznej.

Pompy oferujemy z nast´pujàcymi w´˝ykami:
NR (kauczuk naturalny) – dla chemikaliów ma∏o agresywnych i innych cieczy, które nie zawierajà t∏uszczu i olejów; dobry dla p∏ynów zawierajàcych Êcierne cia∏a sta∏e,
NR-A (kauczuk naturalny bia∏y) – dla cieczy spo˝ywczych nie zawierajàcych t∏uszczu i olejów,
NBR (kauczuk nitrylowy) – dla cieczy spo˝ywczych, które mogà zawieraç t∏uszcze i oleje,
EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) – dla agresywnych chemikaliów,
PHARMED – dla wi´kszoÊci chemikaliów w temperaturze
od -30°C do +120°C (maks. 2 bar),
HYPALON – odporny na wiele agresywnych chemikaliów
oraz inne: NORPRENE.

Typ
pompy
AMP-10
AMP-13
AMP-16
AMP-19
AMP-22
FMP-30
FMP-40
FMP-50
FMP-60
FMP-70
RBT-25
RBT-32
RBT-40
RBT-60
RBT-70

wydajnoÊç
litry / 1 obr.
0,023
0,038
0,095
0,123
0,246
0,43
0,91
1,46
3,16
6,67
0,30
0,625
1,33
3,16
6,67

Jako dodatkowe akcesoria mo˝emy zaproponowaç:
– t∏umiki pulsacji (po stronie ssawnej lub t∏ocznej),
– czujnik wycieku z w´˝yka,
– uk∏ady elektroniczne do dozowania,
– przy∏àcza ze stali nierdzewnej (gwint zwyk∏y BSP/NPT,
DIN 11851 – tzw. gwint spo˝ywczy/mleczarski, SMS,
Tri-Clamp i inne), polipropylenu lub PVDF,
– uk∏ad pró˝niowy do korpusu pompy wspomagajàcy t∏oczenie cieczy bardzo lepkich.
Standardowo pompy mogà byç dostarczane z wolnym
wa∏kiem, z silnikiem i reduktorem, z silnikiem i reduktorem
o regulowanych obrotach lub z silnikiem, reduktorem i falownikiem.
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