
PNEUMATIKUS ÉS ELEKTROMOS 
MEMBRÁNSZIVATTYÚK

A DELLMECO hivatalos magyarországi képviselete:

DELLMECO, vezető szivattyúgyártó már 2004 óta. Főbb termékeik a levegő működtetésű és
elektromos membránszivattyúk, széles választékú kiegészítőkkel, ipari felhasználásra.
A DELLMECO célja a legjobb minőség, kombinálva kutatással és fejlesztéssel a vevők
elégedettsége érdekében.

MŰANYAG SZIVATTYÚK
- PE és PTFE ház / PE cond. / PTFE cond.
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 14 bar
- szállítási kapacitás: 10 ... 850 l/h
- elérhető ATEX-es kivitel

FÉM SZIVATTYÚK
- alumínium, öntött vas, AISI 316 ház
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 14 bar
- szállítási kapacitás: 25 ... 850 l/h
- minden fémházas szivattyú ATEX-es

HIGIÉNIKUS SZIVATTYÚK
- AISI 316L Hygienic ház
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 14 bar
- szállítási kapacitás: 30 ... 850 l/h
- egyszerű karbantartás

MEMBRÁN ANYAGMINŐSÉGEK
- TFM/PTFE
- TFM/PFA
- NBR
- EPDM

ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 
SZIVATTYÚK
- alumínium, öntött vas, AISI 316, PE, 

PTFE
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 6 bar
- szállítási kapacitás: 25 ... 790 l/h
- motor max. teljesítménye: 9,2 kW

SZIVATTYÚK FÉLVEZETŐ GYÁRTÁSHOZ
- TFM/PTFE, UPPE, AISI 316L 

anyagminőségek
- max. hőmérséklet: 200 °C
- max. nyomás: 6 bar
- szállítási kapacitás: 10 ... 100 l/h
- megfelel ISO 14644-1 szabványnak

SZELEPGOLYÓ ANYAGMINŐSÉGEK
- PE
- PTFE
- NBR
- EPDM
- AISI 316
- kerámia
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MEMBRÁNSZIVATTYÚ OPCIÓK

A DELLMECO hivatalos magyarországi képviselete:

Igény esetén a DELLMECO a standard szivattyúkat több különböző kiegészítővel is felszereli
a megfelelő működés érdekében.

HŰTŐ/FŰTŐ KÖPENY
A szállítandó közeg hőmérsékletének megfelelő szinten tartását segíti, hűtéssel
vagy fűtéssel. A hűtő vagy fűtő folyadék folyamatosan kering a rendszerben,
amely a szivattyú folyadékkal érintkező részeit hűtik, illetve fűtik.

MAGASNYOMÁSÚ KIALAKÍTÁS
A DELLMECO által alkalmazott egyik kialakítás a magasnyomáson üzemelő
szivattyúk, amelyek nyomásfokozó és megerősített házszerkezettel rendelkeznek,
elérve akár a 14 báros nyomást.

PULZÁCIÓ CSÖKKENTŐ
A pulzációból adódó rezgések rossz hatással vannak a szivattyúra és a hozzá
kapcsolódó csővezeték rendszerre is. Ennek érdekében pulzáció csökkentő
kapcsolható a szivattyúhoz, minimalizálva a nyomáslökéseket.

EGYÉB MÉRŐ KIEGÉSZÍTŐK
A két leggyakrabban alkalmazott kiegészítő közül az egyik a löketszámláló, ami a
szivattyúházba épített szenzor segítségével fizikai kontakt nélkül méri a membrán
löketszámát. A másik eszköz a membrán monitor, ami azonnal jelez egy esetleges
membránszakadást.

SZIVATTYÚ LEÜRÍTŐ RENDSZER
A DELLMECO szivattyú teljesen leüríthető manuálisan vagy pneumatikusan,
szétszerelés nélkül, ezáltal a szivattyú használat után könnyen átmosható.

SZÍVÓ-, NYOMÓCSONK VÁLASZTÉK
Csatlakozókból széles választék elérhető. A standradon kívül akár osztott csonkok,
karimával rendelkező csonkok, és a legtöbb szabványnak megfelelő csonkok is.
BSP menetes, PN10 DIN 2576, ANSI 150 RF-SO, PN10/16 DIN 2277/2278.

További opciókért: www.dellmeco.com
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