eliwna pompa z bata przeznaczona do procesów
przemys owych

Stale
pracuj cy
sprz t
wymaga
niezawodnych komponentów. Czy to w
rodowisku, gdzie stosowany jest olej
smarny czy te w zak adach przetwórczych
pompa musi dzia a niezauwa enie, ale
niezawodnie.
Dok adnie
w
takich
warunkach pompy z bate Maag odkrywaj
swój pe en potencja pDzi ki szerokiemu
wachlarzowi dost pnych komponentów i
materia ów konstrukcyjnych pompy z bate
Maag mog by skonfigurowane tak, aby
sprosta
specyficznym
wymaganiom
klienta. Dzi ki temu s o wiele wydajniejsze
i bardziej niezawodne ni
tradycyjne
pompy.

Korzy ci
Szeroki zakres lepko ci, temperatury i ci nienia
Wysoka wydajno dzi ki luzom,które mo na dostosowa w
zale no ci od zastosowania
Samozasysanie
Trwa o

i niezawodno

Bezpiecze stwo
Niska pulsacja

eliwna pompa z bata przeznaczona do procesów przemys owych
Teoretyczna wydajno

Zakres typowo pompowanych mediów

j

Rozmiar

przy 500
obr/min

pompowania w l/min przy 0 bar
przy 750
obr/min

z z

Akcesoria
Statywy, ko nierze i podstawy
Po czenia ko nierzowe produktu
Sprz g a
Silniki i reduktory biegów
Przemienniki cz stotliwo ci
Systemy uszczelnienia wa u

Certyfikaty
ATEX
3.1
(Ta - Luft)
Certyfikat testu wydajno ci

k j
Obudowa:
Wa y:

Odporne na ciskanie eliwo
Stal nierdzewna
Stal azotowana (gniazdo i ruby)
Powlekana stal azotowana

o yska3):

Opcjonalnie
Ogrzewane uszczelk

Stal/Br z

Dzia anie dwukierunkowe
Specjalne modyfikacje do wymagaj cych zastosowa

Spiek elazny
Syntetyczny w giel
Stal z wk adem w glowym
Stal azotowana

Parametry pracy:

Powlekana stal azotowana
Hartowana stal narz dziowa
Br z - Br z aluminiowy

Uszczelnienie
wa u:

typu "lip seal"
Mechaniczne pojedyncze lub
podwójne

Lepkość:
Temperatura:

0.3 do 4,000,000 mPas
-30 do 150 °C

Ciśnienie ssące:

Podciśnienie do 65 bar

Ciśnienie tłoczące:

Podciśnienie do 120 bar

Natężenie przepływu2):

0.1 do 1,750 l/min

Mechaniczne zewn trzne
Dost pne po czenia blokady lub
podgrzewacza

Przy cza:

Sprz g o magnetyczne z
pojedynczym lub podwójnym
zamkni ciem pow oki
ko nierze SAE, CETOP, DIN i ANSI

Zakres zastosowania zależy od warunków pracy. Prosimy o kontakt w celu
określenia specyfikacji.
1)

Na żądanie dostępne inne certyfikaty i potwierdzenia zgodności.

2)

Na żądanie możliwe ustawienie wyższych wartości przepływu.

3)

Dostępne inne materiały i rodzaje konstrukcji.
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