Dvojvretenové čerpadlo

WANGEN Twin NG

Hygienická trieda pre Vás:

Nová generácia
WANGEN Twin
ONE STEP AHE AD

Najnovšia generácia WANGEN Twin

Perfektné stvárnenie formy a technológie
Maximálne zjednodušenie servisu

• Výmena vretien bez potreby opätovnej synchronizácie hriadeľov vretien vďaka technológií rýchlej výmeny
X-change®, vyvinutej WANGEN PUMPEN (pozri str. 4 - 5).

• Upchávka v podobe kartridže pre jednoduchú a rýchlu výmenu tesnenia (pozri str. 6 -7).
• Vycentrovanie spojky pomocou samocentrujúcej príruby skrine (kompaktný box spojky je voliteľný). Preto
nie je potrebné nové vycentrovanie spojky, napr. po servisných prácach.

Veľký rozsah tlakov
16 - 25 bar prevádzkový tlak (v závislosti od veľkosti a vyhotovenia čerpadla).

Rozšírené možnosti aplikácií
vďaka vyššiemu rozdielovému tlaku a vyššej kapacite čerpadla z dôvodu rozšírenej rady vretien
(odstupňovanie).

Šetrné čerpanie a CIP čistenie samotného čerpadla
Vďaka optimalizovanému a technicky zdokonalenému charakteru toku média.

Maximálna flexibilita pripojení
kvôli širokým možnostiam verzií pripojení.

Zjednodušená manipulácia
Úchyty skrine čerpadla na zdvihnutie, ku ktorým možno pripojiť závesné laná,
alebo pásy.

Dlhá životnosť
popri iných prednostiach z dôvodu zdokonalených hriadeľov.

Najväčšie prípojky skrine čerpadla na trhu
pre každú jednotlivú veľkosť skrine.
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Čerpané médiá (príklady)
Potraviny:
Nápoje:

čistý džús, koncentrát, mut, slad, kaša, dužina, rezky, droždie.

Mliekárenské produkty:

jogurt, tvaroh, syry, puding, krém, maslo.

Omáčky:

kečup, majonéza, horčica, polievky, šalátové omáčky (dressingy).

Cukrovinky:

čokoláda, fondant, tekutý cukor, prerábky, cukor, cesto.

Ovocie:

jahody, čučoriedky, čerešne.

Mäsové produkty:

porcované a mleté mäso, klobásové zmesi, paštiky,
krmivo pre zvieratá.

Kozmetika:
Produkty starostlivosti:

krémy, masti, pomády, emulzie.

Čistiace produkty:

mydlá, šampóny, sprchovacie gely.

Chemické produkty:
Náterové hmoty:

farby, laky.

Spojovacie hmoty:

lepidlá, gleje, tmely, plnivá.

Suroviny:

suspenzie, roztoky, aditíva.

O N E ST EP A H E A D
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Do budúcnosti užívateľsky priateľské

WANGEN X-change® rýchlovýmenný systém
Výmena vretien vždy predstavovala pri obvyklých riešeniach zdĺhavú a stresujúcu prácu, náročnú na čas a
s pomerne vysokými servisnými nákladmi, lebo vymenené vretená bolo nutné re-synchronizovať. To je teraz
minulosťou, vďaka rýchlovýmennej technológií X-change®, vyvinutou WANGEN PUMPEN.

80 % časová úspora oproti doposiaľ
bežným technológiam
Výrazne redukovaný čas práce a prestojov, popri
významných úsporách v prípade servisu.

Výnimočne jednoduchá výmena
vretien
Výmena vretien bez opätovnej re-synchronizácie
hriadeľov vretien je teraz možná vďaka technológií rýchlej výmeny X-change®, vyvinutej WANGEN
PUMPEN.
Doposiaľ re-synchronizácia hriadeľov vretien po
ich výmene bola možná len odborne školeným pracovníkom. Technológia rýchlej výmeny X-change®
umožňuje vykonať užívateľovi jednoducho samému
výmenu vretien.

Vyvarovanie sa zdroju chýb
Možný zdroj chýb je eliminovaný tým, že nie je
potrebná nová re-synchronizácia, popri zvýšenej
spoľahlivosti dvojvretenových čerpadiel. Taktiež už
nie je potrebné vypustiť prevodový olej pri výmene
vretien.

Jednoduchý prechod /zmena
čerpaného média
Iné

čerpané

médium,

iné

vretená.

Rýchlo

uskutočniteľné, keďže vretená možno rýchlo a jednoducho vymeniť.
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Pohľad na rez modelu:
Twin NG 104
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Tesniaca upchávka kartridžovej konštrukcie

Ultra rýchla výmena kartridžovej upchávky
Už jednoduchšie to nemôže byť: Starú kartridž von, novú kartridž vložiť. Aj na tomto vidno premyslenú
koncepciu novej generácie WANGEN Twin. Možnosť obnoviť funkčnosti upchávky má zákazník aj sám,
použitím náhradného dielca WANGEN PUMPEN.

Maximálne priateľský servis -údržba
Konečným cieľom pri návrhu Twin NG bolo dosiahnuť
absolútne ľahkú servisovateľnosť, založenom na
slogane „krok popredu“. Že zároveň WANGEN Twin
NG musia dosahovať tradične vyoký štandard kvality WANGEN PUMPEN, je samozrejmosťou.
Výsledok: Konštrukčný re-dizajn znamená, že
predtým 14 jednotlivých súčiastok, potrebných pri
výmene upchávky sa zredukovalo na dve. Mechanická upchávka (jedno a dvoj-činná) je k dispozícií plne zostavená ako kartridž a je jednoducho
vymeniteľná, bez straty času skompletovaním viacerých dielcov v určenom poradí.
Vyhnutím sa montážnych chýb zostavenia je, že
čerpadlo je v prípade údržby rýchlo späť v prevádzke po údržbe.

Demontáž je možná len z jednej
strany
Upchávková kartridž môže byť pri novom WANGEN
Twin NG demontovaná zo strany vretena. K tomu
musia byť komponenty v smere vretien odobraté.
Časové úspory, spojené s týmto sú významné; ďalším
bonusom je pohodlná výmena kartridže, bežne
vymieňaná vo veľmi stiesnenom priestore.

Jedno-činná upchávka (tesnenie) v kartridžovej forme;
WANGEN Twin NG 104
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Rozložený pohľad kartridžovej
upchávky WANGEN Twin NG

O N E ST EP A H E A D
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Prednosti

Dve čerpadlá v jednom
Tak ako pri dvojčatách, máte tiež dvakrát potešenie s
WANGEN Twin NG: má dvojité použitie - na čerpanie
produktu a na CIP. Preto nemáte ďalšie náklady na
samostatné odstredivé čerpadlo, obtokové potrubie,
ventily a meranie; riadiacu a regulačnú technológiu.
Pri WANGEN Twin NG môžete po čerpaní Vášho produktu pridať vodu, alebo čistiace médium a nechať

Čerpanie výtlačným - objemovým
čerpadlom a CIP čistenie odstredivým
čerpadlom

čerpadlo v chode pri veľmi vysokých otáčkach na
vyčistenie čerpadla. Absencia CIP čerpadla spätné-

Voliteľné:

ho toku na čistenie sa odzrkadľuje v zabezpečení

voda
produkt/prostriedok

a tiež prevádzkových nákladoch a tiež rieši výzvy
spojené s minimálnym, alebo veľmi obmedzeným
rozsahom výroby. Všetky komponenty výrobnej linky sú vystavené plnému CIP, zabezpečujúcemu vynikajúce výsledky čistenia.

Čerpanie, aj čistenie s WANGEN Twin NG

Kapacita čerpadla
m³/h

Čerpanie aj čistenie jedným čerpadlom
WANGEN Twin 130
Čistenie otáčky 1 460 min-1; 2 bar a 36 m³/h
Paradajkový pretlak: 380 min-1; 2 bar a 36 m³/h
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Prednosti

Hygienické prednosti
Špičková hygienická hodnota
V oblasti SIP a CIP čistenia dosahuje WANGEN Twin
NG špičkové hodnoty. To spočíva predovšetkým v
nasledovných charakteristikách WANGEN Twin NG:

Ďalšie prednosti

• Čerpadlo môže byť inštalované nezávisle od
polohy.

• 100% spätná kompatibilita s predošlou WANGEN
Twin generáciou.

• Veľmi vysoký rozsah otáčok umožňuje zvoliť
čerpanie produktu, alebo čistiacej kvapaliny
• Vysoké otáčky v čisticom móde zabezpečujú
úspešné samo-čistenie čerpadla
• Špičkový tlak až do 30 bar dovoľuje vytlačenie
produktu z naplnených potrubí, aparátov a ar-

• Ložiskový stojan zo sivej liatiny (galvanicky pozinkovaný a s vysoko kvalitným náterom).

• Čerpadlo je dostupné s, alebo bez pripojenia
priameho prírubového pohonu.

• Rozšírená, flexibilná škála pohonov.
• Úchyty skrine pre uľahčenú manipuláciu.

matúr
• Společnost Pumpenfabrik Wangen GmbH je

*)

oprávněna používat štítek EHEDG pro velikosti
70, 104, 103 a 180 zařízení WANGEN Twin NG
• Pumpenfabrik WANGEN GmbH je autorizovaná k
oprávneniu používať označenie 3-A pre čerpadlá
WANGEN Twin NG 70 3-A, pre NG 104 3-A a pre
NG 130 3-A

*) 3A gilt für WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.
EHEDG gilt für WANGEN Twin NG 70, 104, 130, 180.
O N E ST EP A H E A D
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Technické údaje

Charakteristiky
Vysoký sací výkon

Nízka pulzácia

Axiálne čerpanie a nepatrné zrýchlenie produk-

Axiálne čerpanie a nepatrné zrýchlenie produktu

tu v čerpadle zabezpečuje excelentný sací výkon

v čerpadle zabezpečuje nízku pulzáciu. Každá vz-

(NPSHR < 2 m).

niknutá pulzácia je vďaka vysokým otáčkam rýchlo

• Vyprázdňovanie zásobníkov

eliminovaná.

• Pri minimálnej nátokovej výške do čerpadla

• Minimálne strihové sily zachovajú štruktúru a

• Pre čerpanie viskóznych, alebo slabo vriacich produktov

vzhľad produktov
• Zabezpečuje šetrné čerpanie citlivých médií
• Predĺženie trasy čerpania

Reverzný smer čerpania
Čerpanie

obidvoma

smermi

zapojením čerpadiel za sereverzom

smeru

otáčania.

bou (do série) je možné
• Pre aplikácie, vyžadujúce

• Pri čerpaní a následnom vyprázdnení potrubia

dávkovaciu presnosť

• Použitie ako zaťaženého a aj odľahčeného

Veľký rozsah viskozít

Chod čerpadla nasucho nie je rizikom pre
poškodenie čerpadla

Viskozita až do 1,000,000 mPas je možná pri axiál-

Bezkontaktná prevádzka vretien čerpadla a pre-

nom čerpaní a minimálnom miesiacom efekte v pro-

plachovaná /uzavretá mechanická upchávka, robia

dukte. Dobrý čerpací výkon vďaka vysokým otáčkam

čerpadlo úplne odolným chodu nasucho.

aj pri nízkych viskozitách s 0,5 mPa s.

• Pri väčšom podiele plynov v potrubnej trase

čerpadla

• Čerpanie všetkých nízko - až vysoko viskóznych

nehrozí žiadne riziko poškodenia čerpadla

produktov
• Čerpanie aj veľmi rozdielnych produktov tým istým
čerpadlom je možné

Až 60 % podiel plynov v produkte je
možný
Vysoké

otáčky

čerpadla

umožňujú

čerpať

aj

Náhradné dielce

S originálnymi náhradnými dielcami WANGEN PUMPEN garantujeme obnovenie výkonu v plnej miere.

stlačiteľné produkty.

Naše desaťročia trvajúce vyhodnotenia výroby ho-

• Pri čerpaní a následnom vyprázdnení potrubia

voria, že pri ponuke prvotriednej kvality dostávate

• Použitie ako zaťaženého a aj odľahčeného

zábezpeku dlhej životnosti Vášho čerpadla.

čerpadla

Twin NG 104 so štandardným
krytom spojky, s variabilným
nastaviteľným dĺžky
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Twin NG 104 s vyhrievaným plášťom

Servisní horká linka:

+49 7522 997-997

Náhradné dielce:

+49 7522 997-896

Technické údaje

Výkonnostné údaje WANGEN Twin NG
Konštrukčná veľkosť /
model

Maximálny voľný
priechod gule (mm)

Twin NG 70

20

25 (pri otáčkach 4000 min -1)

30

Twin NG 104

25

60 (pri otáčkach 3600 min )

30

Twin NG 130

30

100 (pri otáčkach 3000 min )

25

Twin NG 180

40

200 (pri otáčkach 2600 min )

20

Max. kapacita čerpadla (m³/h) Maximálny špičkový tlak
pri viskozite 1 mPa.s
(bar)
-1

-1

-1

Twin NG 70

Twin NG 104
s kompakt. blokom spojky

Twin NG 130
s kompakt. blokom spojky
Twin NG 70,
s antikorovým krytom

Twin NG 70, mobilné

Twin NG 180 so štandardnou
ochranou spojky

*) 3A gilt für WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.
EHEDG gilt für WANGEN Twin NG 70, 104, 130, 180.
O N E ST EP A H E A D
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Technické charakteristiky WANGEN TWIN NG:
Max. čerpacia kapacita:

200 m³/h

Viskozita: 		

až do 1,000,000 mPa·s

Max. teplota: 		

+ 130 °C

ISO 9001 (Systém manažmentu kvality)
1
00

90

01/

14001

/4
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Váš kontakt:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Technické poradenstvo: +49 7522 997-0

Germany

Servisná linka Hotline:

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Náhradné dielce:

+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group

© 2022 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Nesprávne údaje a technické zmeny sú vyhradené.

06.2022

ISO 45001 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

TÜV NORD CERT
GmbH

IS O

ISO 14001 (Systém enviromentálneho manažmentu)

Nr. ED602

WANGEN PUMPEN ist zertifiziert nach:

