Matarpumpar
Utgåva September 2016

Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet
Vid fyllning av trögflytande produkter klarar ibland
fyllaren inte att suga upp från förrådstanken. Då
används en tratt och en matarpump som kontinuerligt
fyller på tratten. Med en givare, som känner av nivån i
tratten, håller matarpumpen hela tiden tratten lagom
fylld.
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Nivågivare med automatikskåp
Med ultraljudsgivare. Givaren monteras i trattens lock och kommer
inte i kontakt med vätskan.

Beställningsnummer:
TFA10300

Nivågivare med automatikskåp
Med kapacitiv givare. Givaren med rostfria elektroder monteras i
trattens lock. De sticker ner i vätskan som måste vara elektriskt
ledande. Ett ekonomiskt alternativ.

Beställningsnummer:
TFA10310

Nivågivare med automatikskåp monterat på
vagn
Med ultraljudsgivare. Givaren monteras i trattens lock och kommer
inte i kontakt med vätskan

Beställningsnummer:
TFA10400

Lägg till:
Impellerpump 28220, 28320 eller
kugghjulspump M200, M210, M220

Nivågivare med automatikskåp monterat på
vagn
Med kapacitiv givare. Givaren med rostfria elektroder monteras i
trattens lock. De sticker ner i vätskan som måste vara elektriskt
ledande. Ett ekonomiskt alternativ.

Beställningsnummer:
TFA10410

Lägg till:
Impellerpump 28220, 28320 eller
kugghjulspump M200, M210, M220
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Impellerpumpar rostfria
Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också
kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Impellerpump 28220

Kapacitet:
Material:
Impeller:
Tätning: 		
O-ringar:
In/utlopp:
Elmotor:

max. 25 – 50 l/min., beroende på pumpmodell
Rostfritt syrafast stål 316
Nitril eller Neopren
Mekanisk plantätning kol/keramik
Nitril
25 mm SMS
0,55 kW, 900 varv/min.

Beställningsnummer:
28220/7105/6 (max pumpkapacitet 25 l/min)
28320/7105/6 (max pumpkapacitet 50 l/min)

Impellerpump 28320

Kugghjulspumpar rostfria
Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande utan
partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kugghjulspump M210

Kapacitet:
Material:
Tätning: 		
O-ringar:
Lagring: 		
In/utlopp:
Elmotor:

max. 8 – 25 l/min., beroende på pumpmodell
Rostfritt syrafast stål 316
Mekanisk plantätning kol/316
Viton
Teflon
25 mm SMS
0,55 kW, 900 varv/min.

Beställningsnummer:
M210SMS/6 (max pumpkapacitet ca. 8 l/min)
M220SMS/6 (max pumpkapacitet ca. 16 l/min)

Kugghjulspump M220
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Lobrotorpumpar rostfria
Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också
kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Lobrotorpump 2/013

Kapacitet:
Material:
Tätning: 		
O-ringar:
In/utlopp:
			
			
			

max. 150 l/min.(beroende på pumpmodell)
rostfritt syrafast stål 316
mekanisk plantätning kol/316
Viton
1/005 – 25 mm SMS
1/008 – 38 mm SMS
2/013 – 38 mm SMS
2/018 – 51 mm SMS

Elmotor:
			
			
			

1/005 – 0,75 kW
1/008 – 0,75 kW
2/013 – 0,75 kW
2/018 – 1,5 kW

Beställningsnummer:
1/005/SK80 (max. pumpkapacitet 50 lit./min.)
1/008/SK80 (max. pumpkapacitet 80 lit./min.)
2/013/SK80 (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)
2/018/SK90 (max. pumpkapacitet 150 lit./min.)

Kåpa över motor och pump
Alla lobrotorpumpar kan som extra tillbehör utrustas med kåpa över
pump och motor.

Beställningsnummer:
Motorkåpa: Kontakta Fillflex
Pumpkåpa: Kontakta Fillflex

Motor- och pumpkåpa
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Tratt
Volym 10 liter.

Beställningsnummer:
TFA10130-10/25 (anslutning 25 mm SMS)
TFA10130-10/51 (anslutning 51 mm SMS)

Lock
Med anslutningar för nivåautomatik och påfyllning.

Beställningsnummer:
TFA10137
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