Odporne na korozj pompy z bate do zastosowa
przemy le chemicznym

Pompy z bate cinox i therminox s
wykonane z odpornej na korozj stali
nierdzewnej, dzi ki czemu spe niaj
rygorystyczne
wymagania
jako ciowe
stawiane dzisiaj w przemy le przetwórstwa
chemicznego. Dzi ki szerokej gamie
dost pnych komponentów i materia ów
konstrukcyjnych pompy z bate Maag mog
by
skonfigurowane
ci le
wed ug
specyficznych wymaga
klienta, dzi ki
znacznie
lepsze
od
czemu
s
standardowych pomp pod wzgl dem
wydajno ci i niezawodno ci. Niezale nie od
stawianych wymaga , takim jak: czysto ,
korozyjno , lepko
lub temperatura
medium, pompy Maag stawi
czo a
ka demu wyzwaniu.
®
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Pompy z bate odporne na korozj przeznaczone do przemys u chemicznego
Specyfikacja techniczna:
Z k

z

Korpus:

w

Chemikalia organiczne i nieorganiczne

Stal nierdzewna
Stopy kwasoodporne

Wa y:

Stal nierdzewna

Rozpuszczalniki

Stal ferrytyczna

Kwasy i zasady

Stopy kwasoodporne

Emulsje

Ceramika
W giel syntetyczny

Szlamy i kondensaty

o ysko2):

Prepolimery, oligomery i monomery
Dodatki

Stal nierdzewna z domieszk w gla
Hartowana stal narz dziowa

ywice

Ceramika

Pochodne celulozy i pulpy

Pow oka NiAg

Silikony

Br z aluminiowy CuAI

Wosk i parafina

Uszczelnienie

Produkty kosmetyczne

wa u:

Produkty farmaceutyczne
Resztki artyku ów spo ywczych i przyprawy
Pasze zwierz ce
Ro linne i zwierz ce t uszcze i oleje

Sprz g o magnetyczne z pojedy cz lub podwójn pow ok

Typy z cz:
Ogrzewanie:

Cz

ci sk adowe
Statywy, ko nierze i p yty podstawowe
Po czenia ko nierzowe
Sprz g a
Silniki i reduktory
Przemienniki cz stotliwo ci
Systemy uszczelnienia wa u

Pojedy cze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne
Zewn trzne uszczelnienie mechaniczne
Mo liwo pod czenia grza ki lub blokady
Pier cie uszczelniaj cy z ró nych materia ów
Ko nierze SAE, CETOP, DIN i ANSI
Dla cinox® mo liwe ogrzewanie elektryczne kartrid ami
W therminox® do grzania/ch odzenia u ywa si cieczy
lub pary doprowadzonych zintegrowanymi kana ami

Na yczenie
Kartrid e do elektrycznego podgrzewania (cinox®)
Podgrzewane uszczelki
Dzia anie dwukierunkowe
Specjalne mody kacje dla wymagaj cych zastosowa

Certy katy3)

Teoretyczna wydajno

ATEX
3.1

Rozmiar

(Ta - Luft)

przy 500
obr/min

wyra ona w l/min przy ci nieniu 0 bar
przy 750 przy 1,000 przy 1,500 przy 3,000
obr/min
obr/min
obr/min
obr/min

Testów wydajno ci

Lepko

:

od 0.3 do 4,000,000 mPas

Temperatura:
Ci nienie ssania:

od - 30 do 320 °C
Podci nienie do 65 bar

Ci nienie wylotowe:Podci nienie do 200 bar
Nat
1)

enie przep ywu1):

0.1 to 2,400 l/min

Dla wy szych warto ci przep ywów - na yczenie.

2)

Mo liwe wykonanie z innych materia ów i innej
konstrukcji.

3)

Inne certyfikaty i atesty - na yczenie.
Ograniczenie u ytkowania jest uzale nione od warunków pracy.

