Chemicky odolné membránové
čerpadlo na plyny

N 87 TTE s motorem IP54

Datový list 151

N 87 TTE v Ex - provedení

Koncept
Tato mini-membránová čerpadla na plyny od firmy KNF bazírují na jednoduchém principu:
jedna se záhybem po obvodu elastická membrána, rozkmitána přes excentr, který je usazen
uprostřed. Touto cestou dojde k dopravování media s pomocí samostatně činných ventilů.
Tato čerpadla jsou vybavena strukturovanou membránou, která je napěťově vyrovnána –
výsledek: vysoký pneumatický výkon, dlouhá životnost a nepatrný rozměr. Speciální ventily
zajišťují nepatrné ztráty proudu.
Přes KNF-stavební systém se dají různě volit odolné díly, zajišťující čerpání media. Pro
pohon čerpadla si můžeme vybrat mezi motorem střídavého proudu zrovna tak jako Exmotory s různým napětím a frekvencí. Prosíme, informujte nás.

Vlastnosti
nezkreslené čerpání
bezolejový provoz dbá na neznečištění
media
chemická odolnost
rezistentní proti vysoce agresivním a
korosivním plynům a parám
bezúdržbovost

dlouhodobá životnost
na základě strukturované membrány
připraveno k vestavění
připraveno k vestavění do všech zařízení
nevýbušné provedení

Oblasti použití

nepatrné rozměry
díky strukturované membráně

KNF mini-membránová čerpadla jsou
nasazena hromadně v chemickém
průmyslu a okolí.

vysoký pneumatický výkon
daný strukturovanou membránou
nepatrné ztráty čerpání
dané ventilovým systémem
vysoká těsnost vůči plynu
díky uzavřenému povrchu membrány a
speciálním těsnícím systémem

Tak jako čerpadla pro měření plynu také
k měření venkovního vzduchu, k analýze
výfukových a kouřových plynů.
jednoduché vsazení do přístrojů, aparátů,
či zařízení. Bezproblémové zařazení do
procesního obtoku.

rozsah výkonu
typ
N 87 TTE s motorem IP54
N 87 TTE v Ex.provedení

průtočný výkon
(l/min)
7,5
7,5

vakuum
(mbar)
140
140

přetlak
(bar)
1,5
1,5

hmotnost
(kg)
3,1
3,3
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N 87 TTE s motorem IP 54 nebo Ex-provedení
rozsah výkonu
Typ

průtok při
atm.tlaku
(l/min)
7,5

N 87 TTE

materiálové provedení
max.provozn
mezní
í přetlak
vakuum
(bar)
(mbar abs.)
1,5

Typ

hlava

membrána

ventily

N 87 TTE

PVDF

CR, PTFE povrst.

FFPM

140

vlastnosti motoru
krytí

IP54

Eexde IIBT4

230/50

230/50

příkon P1 (W)

70

65

proud (A)

0,5

0,4

napětí/frekvence (V/Hz)

rozměry (mm)

N 87 TTE s motorem IP54

N 87 v Ex-provedení

N 87 TTE
atm. tlak

přetlak

průtočný výkon l/min

vakuum
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čas vyčerpání z nádrže 5 l

příslušenství
označení

obj. číslo

poznámka

koncovka pro hadici ID6

14052

PVDF, G 1/8"

šroubení ID6

14049

PVDF, G 1/8"

Typové označení pro jednoduché objednání
Typové označení je identické s objednacím číslem. Skládá se z následujícího
označení:
N 87

TT

E

230V/50Hz Eexde IIB T4

typ
materiálové provedení
vestavitelné provedení se střídavým motorem
motor na přání, například:
Dodatečně musí být při objednání uvedena ještě data motoru (napětí, frekvence, krytí).
V našem programu jistě najdete typ čerpadla pro Vaše individuální použití.
Technické pokyny
Maximální přípustná teplota plynu a okolí: +5 až +40 °C.
Těsnost hlavy čerpadla. ca. 6 x 10-3 mbar I/s, avšak sériově nezkoušeno.
U použití čerpadel pro čerpání plynů v Ex třídě IIC, nabízíme verze dle specifikace
zákazníka. Prosíme, spolupracujte s našim technickém oddělením. Motory s jiným
napětím, frekvencí a krytím na poptání.
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POKYNY PRO FUNKCI, INSTALACI A SERVIS
Funkce KNF membránových čerpadel na plyny
Elastická membrána kmitá díky excentru (viz.obr.. V pohybu směrem dolů nasává
dopravované medium nebo vzduch s pomocí vstupního ventilu. V pohybu směrem
vzhůru tlačí membrána medium přes výstupní ventil medium z hlavy ven. Dopravní
prostor je v provozu čerpadla membránou hermeticky uzavřen. Čerpadla dopravují,
odsávají a stlačují 100% bez oleje.
membránové čerpadlo

Instalace a pokyny pro provoz
• Rozsah použití: čerpání vzduchu a plynů mezi +5 a +40 °C
• Pro agresivní plyny a páry je možno volit odolná čerpadla
• Přípustná okolní teplota je +5 až +40 °C
• Čerpadla nejsou stavěna pro zařízení, kde jsou starty proti
tlaku nebo vakuu: při zapnutí musí mít potrubí či hadice
atmosférický tlak. Čerpadla se startem proti tlaku či vakuu
jsou možná na poptán í
• Škrcení a regulace množství vzduchu by se měla provádět pouze na sání, aby
nedošlo k překročení maximálního přípustného provozního tlaku čerpadla.
• Další komponenty připojené k čerpadlu musí odpovídat pneumatickým hodnotám
čerpadla
• Čerpadlo je nutno tak zamontovat, aby se při provozu byl zajištěn přívod chladícího
vzduchu
• Aby nedošlo k zaplňování hlavy kondenzátem, mělo by být čerpadlo namontováno
na nejvyšším bodě systému

Servis - pokyny
Jediné díly, podléhající rychlému opotřebení, jsou membrána a ventilové destičky.
Dají se jednoduše a bez speciálního dílenského nářadí vyměnit.
Na další dotazy Vám rádi budeme odpovídat.

SCHMACHTL CZ, s.r.o., Vestec 185, 25242 Jesenice Tel. 02-44001500
Fax. 02-44910700, office@schmachtl.cz
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