Pompy z bate do wyt aczania materia ów
termoplastycznych

Instalacje procesu wyt aczania potrzebuj
niezwykle niezawodnych urz dze
o
wysokiej
spójno ci
pompowania
i
mozliwo ci konfiguracji w zale no ci od
potrzeb. Modu owa konstrukcja pomp
z batych extrex umo liwia atw prac
spe niaj c ró norodne wymagania.
®

Dost pne s
trzy typy: extrex GP
posiadaj ca szeroki zakres zastosowa dla
systemów z umiarkowanymi ci nieniami,
extrex HP dla systemów o du ych
ci nieniach oraz extrex HV posiadaj cy o
25% wy sz pojemno
transportow dla
procesów granulacji wymagaj cych ma ych
pr dko ci.
®

®

®

Zalety
Wysoka sprawno
ca kowita i zminimalizowane tarcie dzi ki
zastosowaniu pionierskich technologii konstrukcji o ysk i wa ów
Wysoka niezawodno i ywotno
Zoptymalizowane kana y przep ywowe
Krótki czas przebywania medium w pompie
Kompaktowa konstrukcja
Doskona e w a ciwo ci samoczyszcz ce

Pompy z bate do wyt aczania materia ów termoplastycznych

Zakres typowo pompowanych mediów
Poliolefiny

Ci nienie wylotowe [bar]:

max. do 350 max. do 500

Ró nica ci nie [bar]

max. do 250 max. do 400 max. do 200

Poliestry

Rozmiary pomp:

Poliamidy

Obj to

Polyiw gle

Wydajno

Polimery styrenowe

Warto ci projektowe, zakres zastosowa mo e si ró ni w zale no ci od
produktu.

Tworzywa sztuczne do jednorazowego u ytku

0 do 180

36 do 140

max do 300

w a ciwa [cm3/g]: 10.2 do 3324
[kg/h]:

4 do 15000

45 do 90

15.6 do 959 57.6 do 453
10 do 6000

80 do 4000

ABS/SAN
Fluoropolimery
TPE

Teoretyczna przepustowo

Na yczenie nne tworzywa sztuczne

Medium
G sto

Akcesoria

Polipropylen
3

[g/cm ]
O j

0.73

:
Polietylen

Poliester

0.75

1.15

d j

Podstawa i rama
Z cze ko nierzowe

Rozmiar

Czujniki
Kontrolery, kompletna instukcja expac®
Nap dy

Parametry pracy:
Do 30,000 Pas

Lepkość:
Temperatura:

Do 350 °C
Do 120 bar

Ciśnienie wlotowe:

O j

d j

Specyfikacja techniczna:
R

Korpus, pokrywa:
Wa y:

Stal stopowa
Stal narz dziowa

o yska:

Stal narz dziowa

Uszczelnienie wa ów:

Stal stopowa

Ogrzewanie pompy: Elektryczne/p ynne

Opcjonalnie
Okre lone klasy tolerancji
O j

Przewodowa grza ka w pe ni przy czona
do z cza
P ynne ogrzewanie przez po czone ze
sob otwory
W obudowie otwory na ci nieniowe i/lub
temperaturowe czujniki topnienia
Mozliwo

doboru materia u

Ch odzenie uszczelnienia wa u
Specjalne typy uszczelek

R

d j

