Podgrzewane pompy z

Instalacje chemiczne i przemys owe s
bardzo wymagaj ce. Wysokie ci nienia
procesu orazwysokie temperatury i lepkie
media

s

codzienno ci

w

tych

rodowiskach. Pompy z bate Maag w a nie
w takim

rodowisku rozwijaj

swój pe en

potencja . Dzi 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.

do procesów przemys

Zalety
Szeroki zakres lepko ci, temperatury i ci nienia
Wysoka wydajono

dzi k luzom, które mo na dostosowa do

konkretnego zastosowania
Samozasysaj ca
Niezawodno

i trwa o

Podgrzewane pompy z bate do procesów przemys owych
Specyfikacja techniczna:

w

Z k

h mediów

w

Emulsje

Korpus:

Staliwo

Wa :

Stal nierdzewna
Stal azotowana (gniazdo i ruba)
Powlekana stal azotowana

Mu y i kondensaty

Dodatki

Stal/Br z
Spiek elazny
W giel syntetyczny
Stal nierdzewna z wk adem w glowym
Stal azotowana
Powlekana stal azotowana
Hartowana stal narz dziowa
Br z - Br z aluminiowy

ywice

Pochodne celulozy i pulpy

Poliuretany
Silikony

Lepiszcza i kleje topliwe

Farby i lakiery

Woski i parafina
Gumy

Uszczelnienie:

Nawozy sztuczne

Oleje mineralne i t uszcze

Paliwa

Produkty petrochemiczne

:

Ko nierze CETOP, SAE, DIN i ANSI

Ogrzewanie:

Dla refinex mo liwo zastosowania ogrzewania
elektrycznego ( za pomoc kartrid y)
Dla refitherm do grzania/ch odzenia u ywa si pary
lub cieczy dostarczanych zintegrowanymi kana ami

Rozmiar
pompy

0.3 do 4,000,000 mPas

Temperatura:
Ci nienie ss ce:

Przy cze:

Teoretyczna wydajno

Parametry pracy:
Lepko

-30 to 320 °C

enie przep ywu2):

pompowania:

Teoretyczna wydajno pompowania w l/min
przy p 0 bar

dla 500
obr/min

Podci nienie do 65 bar

Ci nienie t ocz ce: Podci nienie do 350 bar
Nat

Uszczelnienie "lip seal" (pier cie Simmera)
Mechaniczne pojedy cze lub podwójne
Mechaniczne zewn trzne
Dostepne po czenia blokady lub podgrzewacza
Sprz g o magnetyczne z pojedynczym lub
podwójnym zamkni ciem pow oki

0.5 do 1,750 l/min

Opcjonalnie
Ogrzewanie elektryczne

Podgrzewane uszczelnienie

Dzia anie dwukierunkowe
Specjalne modyfikacje dla wymagaj cych
zastosowa

Certyfikaty3)

ATEX

3.1

Parametry są zależne od warunków pracy. Prosimy o kontakt w celu ustalenia
konkretnych zastosowań.

(TA-Luft)

1)

Dostępne inne materiały i wzory.

Certyfikaty testów wydajno ci

2)

Na życzenie możliwe wyższe wartości przepływu.

3)

Na żądanie inne certyfikaty i atesty.

