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1 9:20
Moduláris ipari 
pH/Rx/vezetıképesség szondák,
"okos" kézi mőszerek

Mányoki János

Sensorex (USA) az ipari szondák vezetı gyártója. Folyamatosan fejleszti — érzékelı, szondatartó, 
elektronikai egység, valamint kábelbıl álló — moduláris, az adott feladathoz egyszerően illeszthetı 
mérıcelláit. Kiegészítı mérımőszerei egyedülálló újdonságok: okos telefon, mint pH mérı, a LEDes UV 
transzmisszió mérı  vagy a környezetbarát szabad klórmérı.

2 9:40
OEM elektromágneses
adagolószivattyúk

Yves Hienne
Milton Roy Europe (F)/
Khoór Miklós

Milton Roy, a világ legsokoldalúbb, legszélesebb termékskálájú adagolószivattyú gyártója. A Roytronic 
szivattyúk kompromisszum nélkül alkalmazhatók technológiai rendszerekhez. Ár és minıség, ez az OEM 
(eredeti berendezés gyártó) elsırendő szempontja. Ha Ön rendszeresen alkalmaz adagolószivattyúkat, 
feltétlenül hallgassa meg az elıadást.

3 10:00
Hidrofor tartályok
5 év garanciával?!

Tobias Fenes
GWS (L)/
Szabados Ágnes

USA és tajvani gyártó közös kereskedelmi vállalata a GWS. A hidrofor tartály csak látszólag egyszerő. A 
hosszú élettartam, az ötéves garancia számos újítás eredménye. A vízzel érintkezı részek polipropilénbıl 
és butilból készülnek, a csatlakozók nem korrodálnak, a tartály anyaga az adott telepítési körülményekhez 
választható, festett acél, üvegszálas poliészter vagy rozsdamentes acél. Nem pang benne a víz és 
számos más érdekes megoldás.

4 10:20
Kis mennyiségek nagy pontosságú 
adagolása -
DSD technológia

Yves Hienne
Milton Roy Europe (F)/
Khoór Miklós

Az adagolószivattyúk evolúciójának csúcsa. A Milton Roy legújabb koncepciója a számos szabadalommal 
védett DSD adagolófej. A legkorszerőbb hidraulikus erıátvitelő membrános technológia, emlékezı 
membránnal, néhány milliliter hidraulika folyadékkal. A DSD fej meghajtószivattyúja lehet a jól ismert 
LMI, G vagy Milroyal szivattyú is. Különösen alkalmas kis mennyiségek nagy nyomású térbe történı 
adagolására.

5 10:40
12 csatornás "távmőszer" 
tapasztalatok
WEBMASTER rendszerekrıl

David Patry
Walchem (USA)/
Jász Tibor

Több tucat WEBMASTER rendszerünk üzemel Magyarországon, uszodákban, szennyvíztelepeken, ipari 
technológiákban, hőtıvizes rendszerekben. Csak az a közös bennük, hogy 12 csatornán tudnak mérni, 
beavatkoznak, győjtik a mérési eredményeket és távolról is felügyelhetıek. Nem PLC, nincs szükség 
programozásra. Elınyeit és határait ismerhetik meg ezeknek a korszerő WALCHEM (USA) mőszereknek.

6 11:00
Yamada, egy „más” 
levegıs membránszivattyú

Rick Konopinski 
Yamada (J)/
Mányoki János

A sőrített levegı meghajtású kettıs membránszivattyúk egyszerőségük miatt nagyon kedveltek az ipari 
üzemekben. A rendkívül széles anyag és méretválasztékuk miatt könnyen illeszthetık a technológiákhoz. 
Alkalmasak agresszív, korrozív, viszkózus, szemcsés közegekhez is. Elterjedésük az USA-ból indult ki, 
számos gyártó ismert, de a japán Yamada gyár kicsit módosított rajta. Mit?

7 11:20 Egy ügyes zagyszivattyú
Tomas Nordh
Pumpex (S)/
Jász Tibor

Sokat kell kibírni egy szivattyúnak az építkezéseken. Egy a cél: ne legyen víz a munkagödörben! Ki 
törıdik a motorvédelemmel, forgásiránnyal, lágyindítással, fázis kimaradással, szárazon járással, 
rendszeres szervizzel, beázással? Nem sokan. Ezért ismerkedjen meg a svéd PUMPEX Smart=ügyes 
szivattyúival, a PS és SPS zagy- és iszapszivattyú sorozattal és Önnek sem kell törıdni vele..
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8 11:40
Ipari technológiai keverık
kiválasztása

Yves Hienne
Milton Roy Europe (F)/
Mányoki János

A keverık olyan speciális szivattyúk, melyeknél a csigaház a medence, a járókerék a keverılapát. 
Egyszerőnek tőnik — egy jó nagy hajtómőves motor, egy rúd és valami a végére —, sokan próbálkoznak 
a gyártásával is. Mit kell tudni ahhoz, hogy egy keverı jó legyen? Gyártómővi háttér, számítógépes 
tervezés, kísérleti berendezés, teszt és az alapadatok megfelelı megadása — ez "team" munka.

9 12:00
Moduláris ivóvíz nyomásfokozó
szivattyúk elınye

Laurens Kruit
Dp Pumps (NL)/
Khoór Miklós

Egyik legismertebb szivattyú család a többfokozatú nyomásfokozó. Számos gyártó, azonosnak tőnı 
szivattyúk. A DP-PUMPS 60 éves. Azon kevés gyártó közé tartozik, akik felvették a versenyt a távol 
keleti másolókkal. Nincs elınye az olcsó munkaerınek, mert a  holland gyárban robotok vették át a 
munkát. A számítógép vezérelte gyárban nincs különleges szivattyú, a moduláris felépítés miatt mindenki 
azt rendelheti, amire pontosan szüksége van. Rövid határidı, kiváló minıség és valóban európai termék.

10 12:20
Könnyen követhetı többcsatornás
uszodai mérımőszerek

Herman Berger
H&G Berger (D)/
Mányoki János

Az egyik legkedveltebb uszodai mőszer, rosszul megvilágított gépházakban csak egy távoli pillantás a 
mőszerre és pontosan tudjuk a medence vízminıségének állapotát. A digitális kijelzı mellett, zölden 
világító LED-ek mutatják a jó, pirosan világítók a rossz, villogóak a mért értéket és a szivattyú mőködését 
löketenként. Ha nem ismeri, feltétlenül ismerje meg ezeket a mőszereket.

11 12:40
Nagy mennyiségek
nagy pontosságú adagolása

Yves Hienne
Milton Roy Europe (F)/
Khoór Miklós

24h/d üzem, nem állhat le a szivattyú, API 675? 8647 l/h egy fejjel? 1372 bar nyomás? Ha ilyen vagy 
hasonló, ipari technológiai adagolószivattyúra van szüksége, akkor a Primeroy vagy Primeroyal 
sorozatban biztosan megtalálja az igényeinek megfelelıt. Az elmúlt évtized fejlesztése ez a család, a 
K,L,N,P, R és X jelöli a teljesítményeket. A K sorozatot például a szennyvízkezelésekben, az X sorozatot 
inkább az olajipari off-shore technológiákban használják. Magasabb beruházási költség, de minimális 
üzemköltség — érdemes ezt választani.

12 13:00
Por alakú vegyszerek silós 
tárolása, mozgatása,
adagolása és oldása

Julián Jiménez
SDM (E)/
Jász Tibor

Porok használata a technológiákban elınyös, mert vizet nem kell szállítani, mint az oldatoknál. Hátránya, 
hogy nagy mennyiségek esetén a betárolás, adagolás, oldás, beadagolás teljes, —számos buktatót rejtı 
— technológiáját kell megvalósítani. Egy komplett mészhidrát rendszeren mutatjuk be az 
anyagmozgatásokat (siló feltöltés, felhordócsiga, poradagolás), környezetvédelmi problémákat (zárt 
rendszer, nem nyomásalatti, kiporzás), valamint a biztonsági berendezéseket (föld szinti ellenırzés, 
szőrés, biztonsági szelep).

13 13:20
Mikor használjuk a
tömlıs szivattyúkat?

Christian Söderholm
Albin (F)/
Khoór Miklós

Térfogatkiszorításos szivattyú, csak egy cserélendı alkatrész a tömlı — leegyszerősítve. Mi a különbség, 
ha kis vagy nagynyomású rendszerekben akarjuk használni? Tömlı anyaga, szerkezete. Görgı vagy 
papucs nyomja a tömlıt. Üzemidı és MTBF (idıtartam a meghibásodások között). Felszívás és vákuum. 
Viszkózus folyadékok, darabos anyagok szállítása. A legnagyobb tömlıs szivattyú — Albin gyár ALH150 
típusa.
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14 13:40
Nagy kopásállóságú homok/
iszapszivattyú

Louis Meeus
Toyo (J)/
Csabai István

Nem mindegy, hogy vizet akarunk szállítani, amiben van homok, kavics,  vagy iszapot, homokot, kavicsot 
akarunk szállítani, amivel együtt megy a víz is. Ha ez utóbbi, akkor erre csak nagyon kevés szivattyú 
képes és ezek közül is ritkaság a búvárszivattyú. A Toyo szivattyúk keverıfeje, rendkívüli kopásállósága, 
speciális tengelytömítése, túlméretezett motorja a kulcs ahhoz, hogy akár 70% (súly) szilárdanyag 
tartalmú zagyot is tudjon szállítani.

15 14:00
Nagy teljesítményő
centrifugál vegyszerszivattyúk

Abdel Balkhir
Finish Thompson (USA)/
Khoór Miklós

A fém centrifugál szivattyúk mindennaposak, de hogyan lehet megoldani, hogy fémmel ne érintkezzen a 
szállított folyadék, és a szivattyú mégis olyan szilárd legyen, hogy a nagy nyomást elviselje? Hogy 
mőködnek a mágneskuplungos szivattyúk? Erre példa a Finish Thompson ULTRACHEM szivattyúja.  Mi a 
megoldás, ha koptató szemcséket is tartalmaz a korrozív folyadék? 

16 14:20
Testreszabott ivóvíz
nyomásfokozó állomások

Laurens Kruit
Dp Pumps (NL)/
Jász Tibor

A családi házaktól kezdve, az irodaépületeken, szállodákon, ipari üzemeken át a térségi vízmővekig 
szükség lehet az ivóvíz vagy tőzívíz nyomásfokozására. A nyilvánvaló teljesítmény különbségek mellett 
eltérıek a szolgáltatási igények is. A DP-PUMPS Hydro-Unit nyomásfokozó állomásainál nincsenek 
különleges igények, amit ne lehetne a moduláris kialakítással vagy a Megacontrol vezérlıegység 
segítségével egyszerően kielégíteni.

17 14:40
Pulzáció okozta problémák a 
térfogat kiszorításos
szivattyús rendszerekben

Steve Soroko
Blacoh (USA)/
Mányoki János

Az összenyomhatatlan folyadékot megállítjuk, elindítjuk óriási lökéshullámokat idézve elı, a csıvezeték 
leugrik a falról, a membránok, szelepek idı elıtt tönkremennek, nem lesz egyenletes a vegyszer 
beadagolása, keveset szállít a szivattyú... Az efféle problémák elkerüléséhez ismerkedjen meg a Blacoh 
pulzáció csökkentıivel! Hogyan kell méretezni, szívóoldal és nyomóoldali problémák, anyagválaszték...

18 15:00
Hőtı- és kazánházi vízkörök
mérı-szabályozó mőszere
W100, W600

David Patry
Walchem (USA)/
Khoór Miklós

Újgenerációs mérımőszer család elsı két tagja, mely minden vízminıség mérı-vezérlı-adatgyőjtı 
feladatra alkalmazható. Mőködésüket, a lehetıségeket egy hőtıvízkörön mutatjuk be. Megbolondult a 
rendszer, túladagolt a szivattyú, leürült a medence... Mikor? Miért? Talán erre is választ ad a Walchem 
W600 mőszere.

19 15:20
Önfelszívó vegyszerszivattyúk
mőködése

Abdel Balkhir
Finish Thompson (USA)/
Jász Tibor

Ha nincs ráfolyás és fel kell "szívni" a vegyszert. Mi a különbség a hordó- és az önfelszívó  szivattyú 
között? Hogyan mőködik egy önfelszívó szivattyú? Vákuumszivattyú és centrifugálszivattyú üzemmódok. 
Mire kell ügyelni a tervezéskor, beépítéskor?

20 15:40
Nagy teljesítményő hőtıvíz,
tőzivíz szivattyúk

Khoór Miklós
Reménytelen vállalkozás 15 percben. Csak a lehetıségek bemutatása. Mit tud adni a világ egyik  és India 
legnagyobb szivattyúgyára a Kirloskar. Bepillantást adunk a szivattyú kiválasztó programba, a gyárakba, 
teszt laboratóriumba. Bemutatjuk a legújabb európai referenciákat.  
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21 16:00
Mérési hibák a szonda 
elhelyezése,
mintavétel miatt

Vincze Gergely
Használhatja a legkorszerőbb mőszereket, szondákat, ha a beépítésnél nem jár el körültekintıen. Néhány 
hibára hívja fel figyelmüket szervizvezetınk. Messzire vezetett mintavíz, szőrık alkalmazása, földhurok 
védelem, hibás kalibráció (pH függı klórmérés), dugulás a by-pass ágban, bevonat az érzékelın...

22 16:20
Folyamatos szintmérık,
szintkapcsolók

Khoór Miklós
Ultrahangos, TDR és radaros folyamatos szintmérık alkalmazhatósága általában és miben különböznek a 
Hycontrol gyártmányok. Rezgıvillás, kapacitív és RF admittancia szintkapcsolók. Hogyan lehet habot 
mérni? Hogyan lehet iszapot mérni víz alatt?

23 16:40
Gáz meghajtású
adagolószivattyúk -ATEX

Yves Hienne
Milton Roy Europe (F)/
Jász Tibor

Gázkutak és egyes olajipari technológiák különleges adagolószivattyúja, ahol mást nem lehet használni 
— nincs villamos áram és robbanásveszélyes a környezet. Hogyan mőködnek a Williams Milton Roy 
szivattyúk, kiválasztásuk, ajánlott kiegészítık.

24 17:00
"Big-bag"-ben érkezı porok
adagolása

Julián Jiménez
SDM (E)/
Khoór Miklós

A nagy mennyiségő silós, a kis mennyiségő zsákos kiszereléső porok mellett a leggyakoribb a porok ún. 
Big-Bag-ben történı szállítása. Hogyan lehet megoldani a kitárolásukat, hogyan csatlakozhat a 
poradagolókhoz. A porok beoldása, oldat vagy szuszpenzió kérdése. Adagolószivattyú kiválasztása. Egy 
érdekes példa bemutatása.

25 17:20

Vezérelhetı sőrített levegı 
meghajtású
kettıs membránszivattyúk
(AODD)

Rick Konopinski 
Yamada (J)/
Jász Tibor

Ahol nagy mennyiséget, nem túlságosan pontosan kell adagolni, jó megoldás lehet a vezérelhetı, sőrített 
levegı meghajtású membrán adagolószivattyú.. A Yamada gyár mágnesszeleppel kiegészített és 
átalakított szivattyúja alkalmazható erre a feladatokra. Miért fontos, hogy a levegı vezérlését az 5/3-as 
mágnesszelep végezze? Nagy teljesítményő löketérzékelıvel ellátott szivattyúk mőködtetése.
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