HENNLICH s.r.o.

Skladovací
a dávkovací systém pre ČOV
Uskladnenie a dávkovanie
síranu železitého v čističkách odpadových vôd
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Úprava odpadových vôd

Čistička odpadových vôd pracuje ako mechanicko-biologická stanica s odstraňovaním nutrientov a s chemickým zrážaním
fosforu z odpadových vôd roztokom síranu železitého. Hlavnou súčasťou kompletnej dodávky je dvojplášťová nádrž
s objemom do 28m3 na uskladnenie síranu železitého. Konštrukcia nádrže je vyrobená podľa bezpečnostných požiadaviek
a noriem. Je vyrobená zo stabilného materiálu PE. Dávkovanie síranu železitého je realizované proporcionálnym
dávkovacím systémom, ktorý umožňuje presné dávkovanie média v závislosti od riadiaceho signálu 0/4 – 20 mA (alebo
impulzné riadenie), napr. podľa okamžitého prítoku vôd do čističky odpadových vôd.

Nádrže
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Objem do 28 m3
Dvojplášťové vyhotovenie
Prevedenie do exteriéru
Bezpečnostný koeficient 2
Štandardná farba - čierna
Vybavenie podľa priania zákazníka

Dávkovacie zariadenia a systémy
Prípravné a dávkovacie stanice
Mobilné dávkovacie zariadenia
Dávkovacie a dopravné čerpadlá
Prevedenie (štandardné)
▪
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Materiálové vyhotovenie PE
Kontrolný prielez 600 mm
Odvzdušnenie
Plniace hrdlo DN80 (bajonet)
Uzatváracia klapka v plniacom hrdle
Hrdlo pre snímač priesakov
Sacie potrubie
Mechanický stavoznak
Odkvapová vanička pod plniacim
hrdlom
Závesné oká pre žeriav
Kotviace pätky

▪
▪

Eliminácia sulfidov
Eliminácia fosforu
Ustálenie hodnoty pH
Obmedzenie vzniku krúst
Úprava kalov
Recyklácia fosfátov
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Skladovací
a dávkovací systém pre ČOV
Dávkovacie jednotky - vonkajšie a vnútorné prevedenie
Vyhotovenie dávkovacej skrine – do exteriéru - s automatickým temperovaním. Vybavenie skrine potrebnými armatúrami,
tlakovými a prepúšťacími ventilmi, tlmičmi pulzov, a pod. je vždy podľa konkrétnych podmienok zákazky. Elektrické
zapojenie je tiež podľa požiadaviek konkrétnej zákazky. Pre vnútornú montáž je možnosť dodať nástenné prevedenie.
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Sortiment sera na úpravu odpadových vôd obsahuje :
▪
▪

Výhody
▪

Pri zaobchádzaní s komunálnym a priemyselným
odpadom je nutné dodržiavať zákonné podmienky. Na
splnenie týchto požiadaviek sú potrebné vysokokvalitné
a spoľahlivé dávkovacie zariadenia a technika.
Dávkovacie čerpadlá, armatúry a systémy na úpravu vôd
sera sú úspešné pri nasadení v tejto oblasti už viac ako 60
rokov.

Kompaktná jednotka,
pripravená na pripojenie
Bezupchávkové
Odolné proti chodu na sucho
Jednoduchá montáž
a uvedenie do prevádzky
Jednoduchá obsluha
Proporcionálne dávkovanie podľa
vstupného signálu do čerpadla
Ručná a automatická regulácia

▪
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▪
▪

▪

Špeciálne vyhotovenia

▪

▪

▪

▪
▪

Signalizačný stĺpik, pre sledovanie
priesakov, preplnenia ...
Digitálne zobrazovanie výšky hladiny
Špeciálne vyhotovenia, na želanie
zákazníka

Dávkovacie zariadenie pre zrážanie

Typické príklady použitia technológií sera sú:
▪
▪
▪

Umiestnenie v exteriéri

Dávkovacie zariadenia pre prevádzkové skúšky
s rôznymi médiami
Malé dávkovacie zariadenia a systémy pre
chemikálie
Membránové dávkovacie čerpadlá a zariadenia
pre prostriedky na zrážanie
Prípravné a dávkovacie zariadenia pre
polymérne roztoky, aj pre úpravu kalu
Dávkovacie zariadenia pre vápenné mlieko
Ďalšie komponenty zariadení pre
chemicko-termický postup spracovania
čistiarenských kalov

▪
▪

Likvidácia sulfidov pomocou roztoku FeCl2
Eliminácia fosforu síranom železitým
Minimalizácia baktérií vápenným mliekom na
ustálenie hodnoty pH
Čistenie membrán pomocou umývacích
a čistiacich prostriedkov
Obmedzenie tvorby krúst pomocou organických
kyselín alebo solí
Úprava kalu roztokom FeCl3 a polymérnymi
roztokmi
Spätné získavanie fosfátov z čistiarenských kalov
Neutralizácia kyselinami a lúhmi

Pre testovanie nových produktov pri úprave odpadových
vôd, ponúka firma sera mobilné dávkovacie zariadenie pre
prevádzkové skúšky.
Systém nenáročný na údržbu s jednoduchou obsluhou je
zložený z pevného nerezového rámu a je osadený
čerpacou technikou s požadovanou presnosťou
dávkovania, ukazovateľom prietoku, integrovaným istením
proti pretlaku a plynulo nastaviteľným objemom prietoku.

Membránové čerpadlá s automatickou reguláciou
Signalizačný stĺpik

Digitálne snímanie

Umiestnenie v exteriéri
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Nástenné prevedenie
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HENNLICH s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Na Bystričku 16
036 01 Martin
tel.: +421 (0) 43 421 23 50
www.hennlich.sk

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Miletičova 16
821 08 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 5020 2510
fax: +421 (0) 2 5020 2520
cerpadla@hennlich.sk
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ZASTÚPENIE VO SVETE

SKUPINA HENNLICH

Spoločnosť HENNLICH

Čerpacia technika

Spoločnosť HENNLICH s.r.o. so sídlom
v Bratislave je so svojimi spolupracovníkmi
dôležitým partnerom pre spoločnosti zo
strojárenského, automobilového, chemického,
papierenského a banského priemyslu. Bohaté
skúsenosti máme s dodávkami komponentov
a celých systémov pre výrobcov ocele,
energií, investičných celkov a hydrauliky.
Zameriavame sa tiež na dynamicky rastúci
odbor životného prostredia. Zaoberáme sa
napríklad inštaláciou tepelných čerpadiel,
výrobou bioplynových staníc, ORC jednotiek
a špeciálnych výmenníkov pre rekuperáciu
tepla v plynových kotolniach.

Oddelenie čerpacej techniky úzko spolupracuje
s oddelením armatúr a dýz. Spoluprácou týchto troch
oddelení spoločnosť HENNLICH zaisťuje technické
služby, poradenstvo, ponuky a dodávky pre
dýzy, čerpaciu techniku (hadicové čerpadlá,
dávkovacie čerpadlá, odstredivé čerpadlá, sudové
čerpadlá), komprimáciu plynov (membránové
kompresory) a armatúry (rotačné tesniace hlavy,
kompenzátory, guľové ventily, potrubné spojky,
priezory). Zaoberá sa tiež dodávkami filtračných
zariadení.
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Špičkové produkty

Skupina HENNLICH

RUS
BY

Spoločnosť HENNLICH je súčasťou európskej
skupiny HENNLICH. História skupiny siaha do
roku 1922, kedy v severočeskom Duchcove
založil Hermann A. Hennlich spoločnosť
špecializovanú na dodávky komponentov pre
strojárenstvo a bane.
Po 2. svetovej vojne sa spoločnosť presunula do
rakúskeho Schärdingu. Od roku 1991 rozšírila
aktivity späť do vtedajšieho Československa
a ďalších krajín strednej a východnej Európy.
S viac ako 400 spolupracovníkmi pôsobí mimo
Slovenska v ďalších 15 krajinách prevažne
strednej a východnej Európy.

Oddelenie čerpacej techniky, armatúr a dýz zastupuje
na slovenskom trhu popredných svetových výrobcov,
ktorých produkty možno radiť k tomu najlepšiemu, čo
sa v danom odbore vyrába. Medzi zákazníkov patria
renomované výrobné spoločnosti alebo projekčné
kancelárie. Spoluprácou predovšetkým z oblasti
aplikácie čerpacej techniky a dýz sme schopný dodať
aj akcie “na kľúč”.

Beograd

SKUPINA HENNLICH
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DÁVKOVACIE MEMBRÁNOVÉ A PIESTOVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.
max. dopravované množstvo: 850 l/h
max. výtlačný tlak:
80 bar
max. sacia výška:
3 m v. s.

Princíp čerpadla:

membránové čerpadlo

piestomembránové čerpadlo

3100 l/h
10 bar
8 m v. s.
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max. dopravované množstvo:
max. výtlačný tlak:
max. sacia výška:
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1450 l/h
10 bar
3 m v. s.
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max. dopravované množstvo:
max. výtlačný tlak:
max. sacia výška:
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1200 l/h
20 bar
3 m v. s.

VÉ

S VIACVRSTVOVOU
MEMBRÁNOU
max. dopravované množstvo:
max. výtlačný tlak:
max. sacia výška:
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Dodávky kompletných celkov
prípravné a dávkovacie stanice ﬂokulantov
prípravné a dávkovacie stanice pre úpravu vody
pre vykurovacie kotly
skladovacie a dávkovacie komplety pre ČOV / ÚV

ŠPECIÁLNE

s viacvrstvovou membránou
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max. dopravované množstvo: 35 l/h
max. výtlačný tlak:
10 bar
max. sacia výška:
3 m v. s.

max. dopravované množstvo: 850 l/min
max. výtlačný tlak:
7 bar
max. sacia výška:
7 m v. s.
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HADICOVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.

Princíp čerpadla

- viskózne látky:
sirupy, cestá, pasty, lepidlá, kvasnice, med,
krémy, masti, farby a iné husté látky
- citlivé produkty, ktoré musia byť dopravované
šetrne a bez poškodenia:
latex, pigmenty, ovocie, ovocné šťavy, omáčky,
jogurty, hotové jedlá a pod.

32.000 l/h
15 bar
8 m v. s.
NK, EPDM, Perbunan (FDA)
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Typ P_food&pharma / P_food&pharma twin
max. dopravované množstvo: 4000 / 6700 l/h
max. výtlačný tlak:
2 bar
max. sacia výška:
7 m v. s.
materiál hadíc:
Ponnpren FDA
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RPADLÁ

- abrazívne látky:
glazúry, emulzie, porcelánové a keramické hmoty,
kaly, vápenné mlieko a pod.

ČE

- agresívne dopravované kvapaliny:
kyseliny, lúhy, galvanické kúpele, odpadová voda
a pod.

Typ P_highpressure
max. dopravované množstvo:
max. výtlačný tlak:
max. sacia výška:
materiál hadíc:
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Použitie hadicových čerpadiel pre:
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Typ P_classicplus / P_classicplus twin
max. dopravované množstvo: 5500 / 9500 l/h
max. výtlačný tlak:
4 bar
max. sacia výška:
8 m v. s.
materiál hadíc:
NK
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V

tzv. „suchý“ rotor

Typ P_classic / P_classic twin
max. dopravované množstvo: 12500 / 24500 l/h
max. výtlačný tlak:
2 bar
max. sacia výška:
7 m v. s.
materiál hadíc:
NK, N, NKF (FDA)
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Hadicové čerpadlá sú objemové čerpadlá bez
upchávok a ventilov. Dopravované médium neprichádza do kontaktu s pohyblivými časťami
čerpadla, ale len s vnútorným povrchom hadice.
Čerpadlá môžu byť dodávané s konštantným
výkonom (priamy pohon od elektromotora), alebo
s premenlivým výkonom (regulovateľný pohon cez
variátor alebo frekvenčný menič).

P_eco / P_eco/food&pharma
max. dopravované množstvo: 2500 l/h
max. výtlačný tlak:
4 bar
max. sacia výška:
8 m v. s.
materiál hadíc:
NK
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P_delta
max. dopravované množstvo:
max. výtlačný tlak:
max. sacia výška:
materiál hadíc:

975 l/h
2 bar
7 m v. s.
Ponnpren

Veľmi rýchla výmena hadice
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ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.
Použiteľnosť čerpadiel pre:

MPN – čerpadla s magnetickou spojkou
max. dopravované množstvo: 400 l/min
max. dopravná výška:
30 m v. s.

- agresívne dopravované látky ako: kyseliny, lúhy,
galvanické kúpele a pod.

MDN – čerpadlá s magnetickou spojkou
max. dopravované množstvo: 140 l/min
max. dopravná výška:
14 m v. s.

Odstredivé čerpadlá SCHMITT majú široké spektrum použitia v rôznych
priemyselných odvetviach, vo všetkých činnostiach používajúcich
agresívne chemikálie. Ide napríklad o leptanie dosiek plošných spojov,
úprava odpadových vôd, galvanické kúpele, laboratórnu techniku,
lekárske zariadenia, textilný priemysel, fotolaboratória, odmasťovacie
kúpele, práčky plynov, laboratórne práčky plynov, agresívne odpadové
vody a pod.

- s mechanickou upchávkou
- vhodné pre horúce a agresívne média
- univerzálne použitie
- materiálové vyhotovenie – 1.4581
- materiálová odolnosť až do teploty 150 °C
- použitie aj v Ex priestore

Typ U - UP/DO

- s dvojitou preplachovanou mechanickou upchávkou
- nie sú citlivé na médiá znečistené magnetickými nečistotami
- materiálové vyhotovenie – typ U/DO – PVDF, typ UP/DO – 1.4581
- materiálová odolnosť až do teploty 95/ 150 °C
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- s mechanickou upchávkou
- nie sú citlivé na médiá znečistené magnetickými nečistotami
- univerzálne použitie
- materiálové vyhotovenie – PVDF
- materiálová odolnosť až do teploty 95 °C
- použitie aj v Ex priestore
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Typ U

T / TE – vertikálne čerpadlo na nádrže
max. dopravované množstvo: 280 l/min
max. dopravná výška:
24 m v. s.

typ T

- bezupchávkové prevedenie - absolútne bez odkvapkávania
- veľmi nenáročné na obsluhu
- materiálové vyhotovenie – PVDF
- materiálová odolnosť až do teploty 95 °C
- odolné chodu na sucho
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Typ MDN

P – periferálne čerpadlo
max. dopravované množstvo: 46 l/min
max. dopravná výška:
35 m v. s.

P
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- bezupchávkové prevedenie - absolútne bez odkvapkávania, točivé
časti nemusia byť utesnené
- veľmi nenáročné na obsluhu
- materiálové vyhotovenie – PP, PVDF
- materiálová odolnosť až do teploty 95 °C
- použitie aj v Ex priestore
- univerzálne použitie
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Typ MPN

typ

Výhody jednotlivých typov:

Odolné

sucho
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u
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U – UP / DO – čerpadlá s mechanickou upchávkou
max. dopravované množstvo: 480 l/min
max. dopravná výška:
40 m v. s.

Typ S

- samonasávacie až do 5 m v. st.
- s mechanickou upchávkou
- materiálové vyhotovenie – PVDF, PVC, PP, A4, Hastelloy
- materiálová odolnosť až do teploty 50 °C

Typ T /TE

- vertikálne čerpadlo na nádrže
- absolútne bezpečné proti chodu na sucho
- materiálové vyhotovenie – PP, PVDF, 1.4571
- materiálová odolnosť až do teploty 80/ 95/ 150 °C
- jednoduchá montáž na veko nádrže

S – samonasávacie s mechanickou upchávkou
max. dopravované množstvo: 200 l/min
max. dopravná výška:
25 m v. s.
max. sací výška:
5 m v. s.
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SÍNUSOVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.

Typ

180 °C
1 000 000 mPas
0,85 bar v zaplavenom stave

Typ

Max. veľkosť
častíc v médiu
[mm]
10
20
22
30
48
50
60

Y
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O
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Nasávanie

Výtlak

Čerpané
množstvo
na 1 otáčku

Max.
otáčky
čerpadla

Max. dopravované
množstvo

Max.
tlak na
výtlaku

[l]
0,13
0,24
0,50
0,94
1,92
2,75

[ot/m]
800
800
600
600
600
600

[l/h]
6,240
11,520
18,000
33,840
69,120
99,000

[bar]
10
10
10
10
10
10

MR-120
MR-125
MR-130
MR-135
MR-150
MR-160

Max. teplota média
Max. viskozita
Sacia schopnosť

Max.
veľkosť
částíc
v médiu
[mm]
17
22
30
36
50
60

140 °C
1 000 000 mPas
0,85 bar v zaplavenom stave

R

Všetko, čo je skutočné dobré
a funkčné, sa skladá len
z niekoľkých častí. ..sínusové
čerpadlo tiež. Rotor v tvare
podobnom sínusoide spôsobuje,
že obsah komory medzi stenou
statoru a rotorom je štyrikrát
vytláčaný v priebehu jedinej otáčky.
Posuvný stierač oddeľuje sací a
výtlačný priestor čerpadla. Médium
je dopravované veľmi šetrným
spôsobom s nízkymi pulzáciami.
Materiál jednotlivých častí je možné
voliť podľa typu aplikácie, takisto aj
mechanickú upchávku a pripájacie
koncovky. Podľa požiadaviek
zákazníka vieme dodať rôzne typy
pohonu, mobilné alebo stacionárne
vyhotovenia, vyhrievané teleso
čerpadla a rôzne typy krytovania.
Čerpadlo je možné čistiť jednoducho
manuálne alebo použitím
technológie CIP a SIP. Množstvo
najrôznejších svetových certifikátov.

Max.
tlak na
výtlaku
[bar]
10
10
15
15
15
15
15

L
IE

Princíp a popis čerpadla

Max. dopravované
množstvo
[l/h]
4,800
7,800
11,520
18,000
41,760
69,120
99,000

M

Max. teplota média
Max. viskozita
Sacia schopnosť

Max.
otáčky
čerpadla
[ot/m]
1,000
1,000
800
600
600
600
600

MR: “middle“ sínusové čerpadlá pre vyššie zaťaženie, 6 veľkostí, široká škála vyhotovení a príslušenstva

D

SPS 100
SPS 200
SPS 250
SPS 300
SPS 400
SPS 500
SPS 600

Čerpané
množstvo na
1 otáčku
[l]
0.08
0.13
0.24
0.50
1.16
1.92
2.75

SP S

Od roku 1961 sa firma MasoSine
koncentruje na vývoj, výrobu
a predaj špeciálnych objemových
čerpadiel pre šetrné dopravovanie
viskóznych látok, predovšetkým
v potravinárstve, farmaceutickom
a kozmetickom priemysle, vo výrobe
náterových a stavebných hmôt.

SPS: “heavy“ sínusové čerpadlá pre vyššie zaťaženie, 5 veľkostí, široká škála vyhotovení a príslušenstva

TY
P

História

Posuvný
stierač

Komora 4

Komora 1

Rotor

Komora 2
Komora 3

Eco i n e
S

EcoSine: “light” sínusové čerpadlá pre menej náročné
aplikácie, 3 veľkosti, rôzne možnosti vyhotovení a príslušenstva
Typ

EC-25
EC-40
EC-60

Čerpané
množstvo na 1
otáčku
[l]
0, 24
0,94
3,74

Max. teplota média
Max. viskozita
Sacia schopnosť

Max. otáčky
čerpadla

Max. dopravované množstvo

Max. tlak na
výtlaku

Max. veľkosť
častíc v médiu

[ot/m]
800
600
600

[l/h]
11,520
33,840
134,640

[bar]
6
6
6

[mm]
22
36
60

100 °C
1 000 000 mPas
0,8 bar v zaplavenom stave
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ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.
Oblasť použitia:
Potravinárstvo - ocot, tvaroh, koncentráty, mlieko,
krémy, proteíny, omáčky, stolný olej, živočíšne tuky,
vitamíny, korenie...

a ZA
D
H
l
e
i
d
a
p
enie čer
v
o
t
o
h
y
v
e
bky!
o
r
ý
v
é
Špeciáln
k
c
i
t
ar maceu
f
é
n
l
i
r
e
t
s
pre

Nápoje - pivo, ovocné šťavy, sirupy, liehoviny, víno,
a pod.
Krmivá (zubové čerpadlá) - melasa, proteíny a ďalšie
Farmácia, kozmetika - emulzie, krémy, parfumy, farbivá,
proteíny

ZR

Čerpanie malého dopravovaného
množstva bez pulzácie s vysokým
dopravným výkonom.

ZA

T

HD

Á

LE - prevedenie z ušľachtilej ocele vhodné predovšetkým
pre potravinárstvo a farmáciu. Veľmi robustne
prevedenie, diely v kontakte s médiom elektrolyticky
leštené (EHEDG). Rôzne typy obežných kolies podľa
média. Doprava média s pevnými časticami bez
nebezpečenstva upchania. Vhodné pre rýchlu zmenu
teploty média. Q až 240 m3/h, H až 80 m. Viskozita až
500 mPas.

Doprava mlieka bez poškodenia. Najvyššie
hygienické požiadavky. Samonasávacie.

É ČERP
A
D
L

P / MP-R - jednostupňové periferálne čerpadlá
s mechanickou upchávkou alebo magnetickou spojkou,
čerpanie malého dopravovaného množstva bez
pulzácie s vysokým dopravným výkonom. Materiálové
vyhotovenie 1.4435, diely v kontakte s médiom
elektrolyticky leštené. Q až 7 m3/h, H až 100 m v. st., T
= - 20 °C až 90 °C

ZR - zubové čerpadlá s výkonom Q až 150 l/min
a tlakom ca. 10 bar. Teplota - 50 °C až + 350 °C.
Konštrukcia čerpadla umožňuje prečerpávať rôzne
média. Materiálové vyhotovenie z ušľachtilej ocele,
šedej liatiny alebo oceľoliatiny (GGG). Ozubené kolesá
z ušľachtilej ocele 1.4112 alebo materiálov podľa
prípadu požitia. Ložiská z uhlíka, bronzu, SiC alebo
iných materiálov. Utesnenie mechanickou upchávkou
alebo magnetickou spojkou. Možnosť konštrukčného
vyhotovenia s vyhrievaním alebo chladením čerpadla.

S

IV
ED

ZAT - vertikálne čerpadlá pre kvapaliny až do viskozity
ca. 500 mPas. Sú vybavené otvoreným obežným
kolesom. Všetky diely v kontakte s médiom sú
z materiálu 1.4435. Dĺžka až 3 m, rôzne typy konštrukcie,
Q až 100 m3, p až 10 bar

ZA / IZ - odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele pre
použitie v priemysle (IZ) aj v oblasti potravinárstva
a farmácie (ZA). Diely v kontakte s médiom sú
elektrolyticky leštené. Možnosť prispôsobenia výkonovej
charakteristiky danému použitiu. Rôzne typy obežných
kolies, systémov utesnenia a možností pripojení potrubí.
Q až 200 m3/h, H až 110 m v. st.

OD

Ideálne pre šetrné a efektívne použitie
v potravinárstve a farmácii. Bez mŕtvych priestorov.
Hygienic Design

P-MP

A

-IZ

LE
TR

HD - vyrobené z chrómnikelmolybdénovej ocele (1.4435)
ktorá zaručuje najvyššiu kvalitu, vhodné na prepravu
mlieka bez poškodenie tuku. Prevedenie s elektrolyticky
lešteným povrchom a bez mŕtvych priestorov. Splňujú
najvyššie nároky na hygienu. Samonasávacie. Q až 70
m3, p až ca. 5 bar

Materiálové vyhotovenie z ušľachtilej
ocele je ideálne pre použitie
v potravinárstve a farmácii. Vysoká
flexibilita výkonových charakteristík.

Z

Priemysel, chémia - bielidlá, čistenie technológiou CIP,
chladivá, izokianát, lúhy, rozpúšťadlá, kyseliny

Vertikálne odstredivé
čerpadlá pre kvapaliny
s vyššou viskozitou.

Zubové čerpadlá. Variabilná
konštrukcia. Možnosť
vyhrievania / chladenia
prepravovaného média.

a ATEX

oveni
t
o
h
y
v
ť
s
o
Možn
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SUDOVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.
dopravované množstvo:
dopravní tlak:
viskozita:

Popis čerpadla

do 50 l/min
do 10 bar
do 100.000 mPas

Sudové čerpadlá sa používajú na prečerpávanie
kvapalín zo sudov a zásobníkov. Sú vždy zložené
z čerpacej rúrky a motora. Navzájom sú spojené
rýchlospojkou.

do 110 l/min
do 20 m v. s.
do 800 mPas

M

ÁL
IK

IE

PRE VYSOKO
ZNE KVAPALINY
VISKÓ

VIS PR
KÓ E
ZN ST
E

SU
DO

V

PR

E

CH
E

dopravované množstvo:
dopravná výška:
viskozita:

dopravované množstvo: do 26 (60) l/min
dopravná výška:
do 2 (10) m v. s.
viskozita:
do 1800 (700) mPas

E Y
DNALIN
REVAP
K

Široké spektrum kvapalín a druhov zásobníkov,
pri ich rôznych rozmeroch, podmieňuje typovú
rôznorodosť sudových čerpadiel. Podľa
požiadaviek sú čerpacie rúrky vyhotovené
z rôznych materiálov – polypropylén (PP),
polyvinylidenfluorid (PVDF), ušľachtilá oceľ
(NIRO) a Hastelloy (HC), v štandardných dĺžkach
700, 1000, 1200 mm a voliteľných dĺžkach
na požiadanie. Motory sú v ponuke s rôznymi
výkonmi, napätiami, do prostredia s rizikom
výbuchu, s pohonom na stlačený vzduch.

ÚP
NI LN
ES É
UD
OV

RPADLÁ

DOVATÉ
P R E JE
ALINY
P
A
V
K

ČE

- chemikálie (kyseliny, lúhy, riedidlá, farby, laky
a pod.)
- agresívne kvapaliny (vysoko agresívne kvapaliny
a zmesi kyselín)
- jedovaté kvapaliny (hydrazín, čpavok, chlór
a pod.)
- horľavé kvapaliny (lieh, benzín a pod.)
- kvapaliny s nutnosťou miešania (agresívne
emulzie, disperzie a suspenzie)
- vysoko viskózne kvapaliny

do 110 l/min
do 20 m v. s.
do 800 mPas

HO
E AP
PR KV

Sudové čerpadlá sú vhodné pre:

dopravované množstvo:
dopravná výška:
viskozita:

ALRĽA
IN VÉ
Y

dopravované množstvo: do 110 l/min
dopravná výška:
do 20 m v. s.
viskozita:
do 600 mPas

PRE ČERPANIE
OLEJOV, NAFTY

É

dopravované množstvo: do 110 l/min
dopravná výška:
do 20 m v. s.
viskozita:
do 700 mPas

PRE
S
NUTN KVAPALINYNIA
OSŤOU MIEŠA

dopravované množstvo:
dopravná výška:
viskozita:

E E
PR ZDN
Á
PR
Y
V

dopravované množstvo:
dopravná výška:
viskozita:

do 90 l/min
do 20 m v. s.
do 800 mPas

do 110 l/min
do 20 m v. s.
do 800 mPas
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KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.
Oblasť použitia:
Pre chemicky agresívne médiá

Čerpadlá do vrtov

dopravná výška: 2 - 25 m
dopravované množstvo: 5 - 100 m³ / hod
priechodnosť pevných častíc: 50 mm

dopravná výška: 25 - 390m
dopravované množstvo: 2,5 - 33 m³ / hod
priechodnosť pevných častíc: 0,1 mm

H
Ponorné čerpadlá pre znečistenú vodu, média
s hrubými nečistotami, alebo vysokou teplotou až
90 °C
MX/V/K
Ponorné čerpadlá odpadových vôd
Čerpanie odpadovej vody v priemysle a obciach,
čističky a pod. Pre odpadovú vodu, fekálie a kaly.

HR/HB/BR
Miešadlá s ponorným motorom, recirkulačné
čerpadlá, miešadlá umiestnené v suchom
prostredí, prevzdušňovacie zariadenia
Komunálne čističky, priemyselné čističky, dažďové
odľahčovacie nádrže s prílivom, vyrovnávacie
nádrže, biologické rybníky, chov rýb.
SANI...
Zberné zásobníky s čerpadlom a rezacím
zariadením pre automatické odčerpanie znečistenej
vody z priestoru pod úrovňou kanalizácie. Pre
odpadovú vodu, fekálie a pod.

U

M

P

T E C H N O L O G Y

FW

Čerpadlá s obtekaným motorom
dopravná výška: 11 - 72m
dopravované množstvo: 15,6 - 342 m³ / hod
priechodnosť pevných častíc: 8 - 18 mm

Čerpadlá odpadových vôd
dopravná výška: 7 - 69 m
dopravované množstvo: 15 - 4500 m³ / hod
priechodnosť pevných častíc: 28 - 220 mm

N
I..
.

/
H

GRP
Ponorné čerpadlá odpadových vôd s rezacím
zariadením
Likvidácia odpadových vôd malými prierezmi
potrubia (1 1/2“ – 2“), tlakové odvodnenie. Pre
domáce a priemyselné odpadové vody, fekálie.

P

É

TP/GRP/
MX/V/K

C
dopravná výška: 4 - 54 m
dopravované množstvo: 3 - 202m³ / hod
priechodnosť pevných častíc: 1 - 35 mm

C/CR/
H106 - H617

CH/CTP/CP...
Ponorné čerpadlá pre chemicky agresívne média

Ponorné čerpadlá pre abrazívnu
a znečistenú vodu

PO
N

ERPADL
Á
ÉČ
RN
O

TP
Ponorné čerpadlá pre znečistenú vodu
C/CR
Ponorné čerpadlá pre abrazívne znečistenú vodu

H

H8
02
3
86
-H

Dlhoročné skúsenosti vo výrobe elektromotorov
a čerpadiel sú základom výrobného programu,
s ktorým HOMA zastáva vedúcu pozíciu v oblasti
ponorných čerpadiel. Rozsah použitia siaha od
domáceho čerpania odpadových vôd cez použitie
na stavbách a odčerpávanie povrchových vôd,
až po zariadenia komunálnych a priemyselných
čističiek odpadových vôd. Do výrobného programu
patria aj armatúry, elektrické a elektronické
regulačné a kontrolné prístroje pre spoľahlivý chod
zariadení.

KAL
OV

Firma HOMA Pumpen je v oblasti zásobovania
vodou a čerpania odpadových vôd úspešná
už viac ako 50 rokov. Jedná sa o spoločnosť
s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá ma dnes
zastúpenie vo viac ako 40 krajinách.

Miešadlá
HR/HB/BR

SA

Prečerpávacie zariadenia
dopravná výška: 5,5 - 35 m
dopravované množstvo: 7 - 220 m³ / hod
priechodnosť pevných častíc: 10 - 100 mm

Miešadlá a prevzdušňovače
prečerpávané množstvo: 264 - 17500 m³ / hod
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VYSOKOTLAKOVÉ PLUNŽEROVÉ ČERPADLÁ

HENNLICH s.r.o.
Čerpadlá značky CAT sú na trhu od roku 1968. Tu sa
výborne osvedčili v zariadeniach na umývanie vozidiel.
Vďaka veľkému dopytu a možnosti širokej škály využitia
firma rozšírila rozsah výrobkov aj na priemyselné
aplikácie. Dnes sú čerpadlá CAT ponúkané a používané
v širokom rozsahu tam, kde je potrebný vysoký tlak,
spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Typ 3 - 60

Pri výrobe plunžerových čerpadiel sú použité kvalitné
materiály pre dlhú životnosť a dosiahnutie vysokých
výkonov. Čerpacia hlava sa vyrába vo variantoch
z ušľachtilej ocele, mosadze, Al-Ni-bronz. Ako materiál
plunžerového piestu je použitá keramika s vysokou
tvrdosťou a odolnosťou proti oteru. Samozrejmosťou sú
zosilnené pružiny a vystužené tesnenie, ktoré ponúka
dlhšiu životnosť spojenú s vyšším výkonom a eliminuje
vysoké opotrebenie.

max. tlak: 7 - 345 bar
max. dopravované množstvo: 8,7 - 284 l / min

FX
n

Typ DX, SF, SFX - priamy pohon

868
ko

Čerpadlá môžu vyvinúť tlak podľa konštrukcie v rozsahu
7 – 690 bar, dopravované množstvo 4 – 1200 l/min. Ako
zdroj môže slúžiť bežný vodovod alebo zdroj úžitkovej
vody.

vá

a ďalšie – výroba hmly, závlahy, preplachovanie ...

max. tlak: 7 - 245 bar
max. dopravované množstvo: 9 - 25 l / min

Ty
p
o

OKOT
VYS
LA
K

Vodná hydraulika – pohon banskej hydrauliky, lisy,
obrábacie stroje

Typ 3 - 7 CP

CP

,S
SF
X, oho
Typ D
p
my
pria

Chemické procesy – tvorba PU peny, tekutý dusík,
vysokotlakové dávkovanie, injektáž atď.

-7

Vysokotlakové jednotky – skúška armatúr,
vysokotlakové fosfátové postreky a pod.

A DLÁ
RP

Reverzná osmóza – destilácia vody, filtrácia, úprava
priemyselne znečistenej vody a ďalšie...

3

Príslušenstvo

LUNŽERO
P
VÉ
VÉ
O

Ty

ČE

Priemyselné umývanie – autoumyvárne, bezkefové
umyvárne, vysokotlakové predumývanie, čistenie
cisterien, kanalizácií a pod.

o
v
t

p

Možnosti použitia:

prísl
uš
en
s

Pohon čerpadla je zabezpečený cez remeňový prevod,
spojku, alebo priame pripojenie na motor.

nš
truk
cia

Typ 3 - 60

ko
ky
mpl
t
o
etné jedn

max. tlak: 7 - 275 bar
max. dopravované množstvo: 3,8 - 19 l / min

ok
l
b

Typ 8 - 68 bloková konštrukcia

max. tlak: 7 - 485 bar
max. dopravované množstvo: 17 - 265 l / min

Kompletné jednotky
Pre rôzne druhy aplikácií
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