NORMPUMPAR

Enligt EN 22858 (ISO 2858), EN 733, API 610
Skräddarsydd för Er applikation

Normpump redo för leverans

Swedenborg har över 55 års erfarenhet av centrifugalpumpar. Vi lagerlägger både pumpar och
delar på vår pumpverkstad i Göteborg. Nedan följer en enkel översikt.
Datablad, broschyrer samt driftsinstruktioner finner du enkelt på www.swedenborg.se

KORTKOPPLAD
Enligt EN 733 med standard IEC motor.
Levereras i en mängd olika material
DN 32-150, upp till 500 m3/h

NORMPUMP
För hetvatten, transfer, tryckhöjning mm.
Enligt EN 733, gjutjärn, segjärn, stålgjutgods,
syrafast, duplex. DN 25-350, upp till 1.600 m3/h

PROCESSPUMP
Enligt EN22858 med kraftigare lagerbock och pumpaxel
enligt norm. Med eller utan patrontätning samt med värmemantel och en rad tillbehör DN 25-300, upp till 1.500 m3/h

PANNCIRKULATIONSPUMP
För hetvatten upp till 80 bar och 280oC.
Med fötter i axelhöjd.
DN 32-250, upp till 800 m3/h

API 610
Pumpen är bygg enligt senaste API revison dvs. 11th ed.
Pumpen levereras med en mängd olika tätningsplaner enligt API
DN 32-200, upp till 600 m3/h

SLURRY OCH FÖR FASTA PARTIKLAR
Friströmspump med Vorteximpeller eller kanalhjul.
DN 40-300, upp till 1.600 m3/h

HETOLJEPUMP
Specialpump för hetolja upp till 350oC.
DN 32-150, upp till 450 m3/h

VRIDBARA ANSLUTNINGAR
Pumpen är en kortkopplad normpump som är utrustad med
special sugfot. Lämplig placering i hörnet då anslutningarna är
vridbara i förhållande till varandra. DN 32-150, upp till 500 m3/h.

Nedan ser du några av alla tusen pumpar som vi har levererat sedan 1964.

Fjärrvärmepump

Kontakta oss på Swedenborg så hjälper vårt säljteam till
med att föreslå bästa pumplösningen för aktuellt pumpfall
och skapa en problemfri drift med låg energiförbrukning.
Se även vårt breda utbud av pumpar med axeltätning.
Du kan även finna beskrivning hur bl.a. frekvensstyrning
påverkar flöde, tryck och effekt på en centrifugalpump.
Tel: +46 31 336 87 80
Mail: info@swedenborg.se
www.swedenborg.se

Pumpservice!
Egen pumpverkstad och uteservice med startup
och felsökning, garanterar att du alltid får hjälp.

På www.swedenborg.se finner du ett stor urval
av pumpar. Låt vårt pumpteam hjälpa till med
en säker och energisnål pumplösning.
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