Sulzer Pumps

Sulzers snabbleveranssystem av
BE processpumpar
Sulzers snabbleveranssystem av
processpumpar erbjuder pålitliga och
energieffektiva pumpar som ingår i
BE-serien. Den korta ledtiden på 10
arbetsdagar gör det idealistiskt för
brådskande projekt och ombyggnader
där snabba byten och minimala driftavbrott är avgörande.
Förmågan att snabbt anpassa processerna i ett bruk efter nya behov är ett
framgångsrecept. Dessa förändringar
måste genomföras snabbt, utan att för
den skull äventyra tillgängligheten och
driftsäkerheten. Detta är vad Sulzers
snabbleveranssystem går ut på.

Stålbottenplattor kan levereras med
Sulzers snabbleveranssystem för de
flesta motorstorlekar.
Sid. 1

För att kunna ge bättre service erbjuder
Sulzer en avancerad leveransservice
av ett brett spektrum av procespumpar
och rotorenheter. Den maximala leveranstiden är 10 arbetsdagar för pumpar
och 8 dagar för rotorenheter. Detta är
möjligt tack vare vår omfattande lagerhållning av dessa pålitliga pumpar och
rotorenheter.
Serien består av små och medelstora
BE-processpumpar i över 30 storlekar.
Pumparna finns i standardutförandena
i gjutjärn eller rostfritt stål och tillsammans täcker de in ett imponerande
kapacitetsintervall. I sortimentet finns

bottenplattor för motorstorlekar upp till
IEC 250 och med balkram för motorstorlekar upp till IEC 315.
För ett lönsammare bruk
• Sortimentet tillgodoser över 90% av
behoven på ett bruk - allt för att
maximera flexibiliteten.
• Snabba leveranser - bara 10 arbetsdagar för pumpar och 8 dagar för
rotorenheter.
• Idealiskt för ombyggnader eller uppgraderingar tack vare snabba byten
och minimala driftavbrott.

Egenskaper
Pumpstorlekar

BE
BE 103-0220

BE 210-0620

BE 315-1025

BE 420-1540

BE 105-0320

BE 210-0820

BE 315-1525

BE 425-2040

BE 106-0420

BE 205-0325

BE 320-1525

BE 430-2540

BE 108-0520

BE 206-0425

BE 320-2025

BE 435-3040

BE 208-0525

BE 310-0632

BE 425-2048

BE 210-0625

BE 315-0832

BE 440-3548

BE 210-0825

BE 315-1032

BE 206-0432

BE 320-1532

BE 208-0532

BE 325-1532
BE 325-2032
BE 325-2532
BE 315-0840
BE 320-1040
BE 320-1540

Utförande

Horisontella centrifugalpumpar

Lagring

Fett- eller oljesmorda, polyamidhållare

Flänsar

ISO PN10/PN16

Pumphjulstyp
Materialkod
Typ av tätning
O-ringsmaterial
Målningsstandard

Drivutrustning

Halvöppet hjul
03, 05 (gjutjärn) eller 24 (duplex rostfritt stål)
Packbox, PSI mekanisk tätning (RBB, MBA) och MasterSeal (dynamisk tätning)
EPDM och Viton
A, (RAL 7047/NCS1700), grå
Lagringsstorlekar 1, 2 och 3: bottenplatta av stål (upp till IEC 250, 75kW/4 poler)
Lagringsstorlek 4: balkram (för alla motorfabrikat upp till IEC 280 och för ABB upp till IEC 315)
Elmotor och bottenplatta av betong som alternativ.
Rexnord Viva inkl. standardkopplingsskydd med inspektionsgaller.
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