
PP, PVDF, SS,HC Varil Pompalar (korozif ak kanlar için...)

Ex-proof  Varil Pompalar (Yan , parlay  ak kanlar için...  )

Magnetik kaplinli Varil Pompalar (toksik ve uçucu ak kanlar için... )

Kar  Varil Pompalar ( kar rma uygulamalar  için...)

Varilin tamam  bo altan
pompalar

El kumandal  Foot valf sistemi ile
n tamama yak  transfer eder

Burgulu Tip Varil Pompalar (orta viskoziteli ak kanlar için... )

Eksantrik Burgulu Varil Pompalar ( yüksek viskoziteli ak kanlar için... )

Çok Kademeli Varil Pompalar ( yüksek bas nç gerektiren
uygulamalar için...)

www.gruen-pumpen.de

http://www.gruen-pumpen.de


Kimyasal ak kanlar için
PP, PVDF, Paslanmaz çelik (SS), Hastelloy (HC)
Varil Pompalar

Uygulamalar: PP : Asitler, yak  ak kanlar ve di er dü ük viskoziteli
agresif ak kanlar; PVDF : Konsantre astiler, yak  ak kanlar ve di er
dü ük viskoziteli kuvvetli agresif ak kanlar. SS ve HC : Asitler,
alkaliler, ince ya lar, meyve sular , süt, boya, mürekkep ve di er çe itli
ak kanlar.

Pompa tüplerinin motor aft  ile kolay monte edilebilir özellikte olmas ,
özellikle yap kan (adhesive) ak kanlar n kolay ve çabuk
temizlenebilmesini sa lar. Metal pompa tüpleri plastik tüplere nazaran
daha sert ve sa lam olmalar  avantjl  yanlar r.

Özel uygulamalar PP: Asitler, yak  ak kanlar, ince ya lar, bitkisel
ya lar, meyve sular , süt, boya, galvaniz s lar , at k sular vd. PVDF:
Konsantre asitler ve yak  ak kanlar, kromik asit, nitrik asit, florik asit
ve di er s cak asitler ve yak  ak kanlar. SS ve HC : Yukar da
belirtilenler.

Maksimum pompa de erleri
max. 175 lt/dk   |   max. 22 m SS   |   max. 1.000 mPas

Parlay  ak kanlar için
Explosion-proof Varil Pompalar

Uygulamalar:

Explosion-proof varil pompalar ; VbF ye göre tan mlanan parlay
ak kanlar n transferinde ve/veya explosion-proof varil pompas  belirtilen
yerlerde kullan lmal r.

Explosion–proof kar  varil pompalar ; Transfer edilmesinden evvel
kar lmas  gereken boya, vernik gibi tutu abilir emülsiyonlar,
dispersiyonlar ve süspansiyonlar için kullan r.

Explosion- proof pompalar kullan rken özel aksesuarlar kullan lmal r.

Maksimum pompa de erleri
max. 140 lt/dk   |   max. 16 m SS   |   max. 400 mPas



Toksik ak kanlar için
Manyetik Kaplinli Varil Pompalar
Uygulamalar: Manyetik kaplinli varil pompalar  a rl kl  olarak toksik, tehlikeli ve agresif gaz ç karan ak kanlar n
transferinde kullan r. Manyetik kaplinli varil pompalar nda nt  problemi ya anmaz. Seal kullan lmaz.

Özellikle tavsiye edilen uygulamalar:  Hidrazin, levoxine, amonyak s , klor ve di er tehlikeli, kirletici ve
kuvvetli gaz ç  olan ak kanlar.

Maksimum pompa de erleri max. 175 l/dk   |   max. 22 m SS   |   max. 50 mPas

Kar rma uygulamalar  için
Paslanmaz çelik ve PP
Kar  Varil Pompalar

Uygulamalar: Kar  Varil Pompalar  boya ve vernik gibi
emülsiyonlar, dispersiyonlar ve süspansiyonlar için
kullan lmal r. Bu s lar bekletildiklerinde homojenliklerini
kaybetmeye e ilimlidirler. “Kar  Varil Pompalar ” ile bu
ak kanlar önce kar rlar, ard ndan homojen bir ekilde
transfer edilebilirler. Paslanmaz çelik (SS) pompa tübü explosion-
proof motor ile kombine edilerek parlay  ak kanlar için
kullan labilir.

Maksimum pompa de erleri:

max. 145l/dk  |   max. 15m SS  |   max. 1.000mPas



Komple varil bo altma uygulamalar  için;
Paslanmaz çelik ve PP
Komple Varil Bo altma Pompalar

Uygulamalar: Varillerin tamamen bo alt lmas n
gerekti i yerlerde “Komple Varil Bo latma Pompalar ”
kullan lmal r. Bu ekilde, art k kimyasal madde
maliyeti ve çevrenin zararl  maddeler ile etkilenmesi
azalacakt r. PP ve SS malzemeler ile çe itli
uygulamalarda güvenle kullan labilir.

Maksimum pompa de erleri

max. 90 l/dk | max. 17mSS | max. 1.000 mPas

Orta viskoziteli ak kanlar için
Paslanmaz çelik ve PP
Burgulu Tip Varil Pompalar

Uygulamalar : Orta viskozitedeki ak kanlar n sorunsuz transferi için
burgulu tip varil pompas  kullan r. Bu pompalar transfer edilecek
ak kan cinsine göre, dü ük devirli 3 fazl  motor ya da yüksek h zl
universal motor ile kullan labilir.

Özel uygulamalar : Boya, vernik, mineral ya lar, bitkisel ya lar, g da,
kozmetik ve di er ürünler.

Pompa tüplerinin motor aft  ile kolay monte edilebilir özellikte olmas ,
özellikle yap kan (adhesive) ak kanlar n kolay ve çabuk
temizlenebilmesini sa lar.

Maksimum pompa de erleri :

max. 115 l/dk   |   max. 12m SS   |   max. 6.000 mPas



Yüksek viskoziteli ak kanlar için
Eksantrik Burgulu Varil Pompalar

Uygulamalar: Varil ve konteyn rlardan viskoz s lar n transferinde
kullan r. Eksantrik burgulu yap  ve dü ük devirli çal mas
sayesinde malzeme fiziksel yap na zarar vermez.

Özel uygulamalar: yüksek viskoziteli ak skanlar, zay f, agresif,
agresif olmayan ak kanlar, kat  madde içeren ve/veya içermeyen
ak kanlar. Örnek olarak: yap akan, vernik, boya, bal, ketçap,
meyva konsantreleri, glukoz, gliserin, krem, merhem, reçine,
pekmez...

Maksimum pompa de erleri:

max. 60l/dk   |   max. 12 bar   |   max. 100.000 mPas

Yüksek bas nç gerektiren uygulamalar için
Paslanmaz çelik ve PP
Çok Kademeli Varil Pompalar

Uygulamalar: Çok kademeli pompa tüpleri, sürekli çal ma
ve /veya dü ük gürültü seviyesinin istendi i uygulamalarda
tri faze motor ile birlikte kullan lmal r. Yüksek bas nca
ihtiyaç duyuldugu hallerde bu tüpler universal motor veya
bas nçl  hava motoru ile birlikte kullan lmal r.

Pompa tüplerinin motor aft  ile kolay monte edilebilir özellikte
olmas , özellikle yap kan (adhesive) ak kanlar n kolay ve
çabuk temizlenebilmesini sa lar.

Maksimum pompa de erleri:
max. 110l/dk   |   max. 30m SS   |   max. 550 mPas



Avantajlar  . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . .

no inner-tube
Pompa tüplerinin motor aft  ile

kolayca  monte edilebilir
Temizlemesi kolay

Solid aft
Dayan kl  metal yatak

Manyetik kaplin
Is nmaya dayan kl  yatak
Toksik ve agresif gaz ç karan
ak kanlar n transferinde ideal
çözüm

nt  problemi ya anmaz

Kademeli fanl  tüp
Dü ük h z, sessiz çal ma

ve uzun ömür
Çok kademe = Yüksek bas nç

Viskoz ak kanlar için vidal tüp
kullan labilme imkan

Vidal  kaplin
Çabuk ve kolay ba lant
Yaln z 1/8 tur çevirerek
Dayan kl  tasar m
Korozif ortamlara uygun

Vidal  tüp
Viskoz ak kanlar için ideal

Üç fazl  motorlarda çok dü ük ses
ki faz motorlarda yüksek

performans


