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TÖMLôS (PERISZTALTIKUS) SZIVATTYÚK
Qmax 800 l/min
Pmax 7 bar

Tulajdonságok
• nincsenek csúszógyûrûs és tömszelencés tömítések
• nyírás nélküli folyadékszállítás (polielektrolitos közeg)
• rugalmas mûködtetés, megfordítható beépítési mód
• könnyû tisztántartani
• adagolási feladatokra, valódi folyadékkiszorításos szivattyú
• korlátlan szárazonfutási képesség
• egyszerû beépíthetôség
• könnyû karbantartás
• nincsenek szelepek (nincsenek elduguló, kopó szelepek)
• maró hatású folyadékokra
• szemcsés, viszkózus anyagokra
• mûködéséhez nincs szükség sûrített levegôre
• robosztust, teljesen gömbgrafitos öntvény
• nagy terhelhetôségû csapágyazás, élettartamra szóló kenéssel
• „Plug and Play”
• térfogatkiszorításos mûködés
• a hajtómû közvetlenül a szivattyúra szerelve

Mikor válasszunk tömlős szivattyút?
A sûrített levegôs membrán, az excentrikus csiga- és a perisztaltikus szivattyúk teljesítménye és 
felhasználási területe is hasonló.
Általában a perisztaltikus szivattyú a legköltségesebb a beruházás szempontjából, de egyszerû 
karbantartása üzemeltetési szempontból igen kedvezô. Abbrazív, nagyobb szemcséket is tartalmazó 
iszapoknál, vagy ahol a kétirányú járatás szükséges esetleg gyakran elôfordul a szárazon járás, 
elsôsorban ezt a megoldást javasoljuk.

Alacsony nyomású (ALP)
• teljesítmény: 10 m3/h
• viszkozitás: 15000 cP
• közeg hômérséklete: 100°C
• különbözeti nyomás: 4 bar
• szívóképesség: 0.6 bar
• tömlô belsô Ø: 9-45 mm

Magas nyomású (ALH)
• teljesítmény: 88 m3/h
• kilépési nyomás: 15 bar-ig
• alacsony zajkibocsájtás: <70 dB 1 méteren
• tömlô belsô Ø: 10-125 mm
• nincs mechanikus tömítés
• változtatható forgásirány
• teljesen önfelszívó 9,8 méterig
• 2 év garancia

ALP 09  70     2     0,12
ALP 13  348     2     0,12
ALP 17  910     1-3     0,18
ALP 25  2780     1,5     0,55
ALP 30  4440     2     1,5
ALP 45  10160     2     2,2
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ALH 05  14,28     8     0,18
ALH 10  60     8     0,25
ALH 15  210     8     0,37
ALH 20  500     8     0,37
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Típus

Tömlő választék
• NR természetes gumi (fehér jelzés)
• NBR Buna (sárga jelzés)
• NBR Food élelmiszeripari (fehér-sárga jelzés)
• EPDM (piros jelzés)
• Hypalon (kék jelzés)
• VITON/FKM (bíborpiros)
• Szilikon (ALP)
• Norprene® (ALP)
• Pharmed® (ALP)

ALH 25  1,2     15     1,1
ALH 32  2,3     15     1,5
ALH 40  3,5     15     1,5
ALHX 40  5     15     2,2
ALH 50  12     15     4
ALH 65  15     15     4
ALHX 80  20     15     11
ALH 80  20     10     11
ALH 100  33     7,5     20
ALH 125  88     7,5     22
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