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 Kraftig konstruktion   PP, PE, PVDF, PTFE och PFA  
 Keminorm enligt ISO 2858



Användningsområde
NP-serien är konstruerad för att klara tuffa applikationer med aggressiva och kor-
rosiva vätskor som även kan innehålla partiklar. Pumpen, som uppfyller keminorm 
enligt ISO 2858, är byggd för att fungera i krävande miljöer som ställer hårda krav 
på material och konstruktion.

Typiska användningsområden finns inom kemi- och metallindustri för hantering av 
olika kemikalier och cirkulation av betbad. Andra vanliga applikationer finns inom 
rökgasreningsområdet  där pumpen används bl.a. för cirkulation av skrubbervatten.

Fördelar
  Ramverk i metall gör att pumpen klarar kraftig yttre belastning.

  Plastdetaljer tillverkade från homogena plastblock.

  Pumpen har patrontätning som standard vilken enkelt kan  
kompletteras med spolning.

  Alla modeller kan fås i ATEX utförande.

  Robust upplagring för att klara höga varvtal och axiella och  
radiella belastningar.

  Kan fås med tillbakadragen s.k. vorteximpeller för hantering av  
större partiklar eller slitande media.

Applikationer
1) Syrahantering betanläggning 
2) Salt vatten/sköljvatten 
3) Scrubberanläggningar.
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Material
Materialet i pumphuset kan väljas för 
att klara de flesta typer av aggressiva 
vätskor.

  Pumphus: PP, PEHD, PVC, PVDF, 
PTFE, PFA och Cestidur

  Pumphus: Epoxybehandlat stål

Pumphus och vätskeberörda delar 
tillverkas från solida plastblock. Inga metall-
delar kommer i kontakt med den pumpade 
vätskan.

Kraftiga ståldetaljer 
håller ihop pumpen och 
bär upp belastningen från 
ledningar.

Kraftig impeller gjuten 
kring en väl tilltagen 
centrumförstärkning i 
brons. Impellerns position i 
horisontalled justeras 
enkelt från utsidan.

Impellern är infäst i bakkant och 
är därmed säkert fixerad även om 
pumpen skulle gå baklänges.

Kraftig axel förhindra nedböjning 
och ger axeltätningen optimal 
livslängd. Klarar höga varvtal och 
axiella och radiella belastningar.

Axeln är helt innesluten i 
plast och exponeras inte 
mot den pumpade 
vätskan.

Kraftig upplagring klarar 
höga varvtal och axiella 
och radiella belastningar.



Tekniska data

Design och konstruktion

 Max kapacitet: 1 500 m³/h 

 Max tryck: 90 mvp

 Anslutningar: Fläns enligt DIN 2533  
  ISO PN16

Axeltätning:  Patrontätning med enkel  
 eller dubbel tätning vilka  
 kan förses med kontinuer- 
 lig spolning eller enbart  
 renspolning vid drift- 
  stopp. Även fettsmord  
 täting finns som alternativ.
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