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Пневматичнi дiафрагмовi насоси cepi"i Ruby 

Мембранний насос Ruby 
Варiанти виконання:РР - ALUMINIUM - PVDF - AISI 316 - PP+CF

Нова лiнiйка насосного обладнання з оновленим дизайном i посиленим корпусом. Насоси мають 
високу продуктивнiсть при низьких витратах стисненого повiтря. 

� [R[ {;\-112GDcllB Т4 ( � 
� [ � Baseefa15ATEX13DR � 

Переваги насосiв cepiI Ruby 
• Висока ефективнiсть продуктивнiсть/

тиск/ споживання повiтря
• Новий дизайн повiтряного

клапану. Енергозбережен ня.
• Простота демонтажу та повторного

складання.
• Прогресивна технологiя мембран
• Комбiнованi мембрани PTFE + ЕРОМ.

ПоЕ:днують в собi найвищу стiйкiсть до
агресивних середовищ тефлону i
еластичнiсть ЕРОМ.

• Робоча температура вiд -10 ° С до
+ 130 ° С
Незамерзаючий повiтряний клапан

• Комбiнованi мембрани з
модифiкованим шаром тефлону,
розрахованi на 100 млн.циклiв, iдеальнi
для роботи з абразивними рiдинами i
для роботи в умовах негативних
температур.

• Варiант Twiп Manifotd (два всмоктуючi i
два напiрнi патрубки).

• Вiдмiнне спiввiдношення цiни i якостi.
• lдеально пiдходить для абразивних,

в'язких i чутливих до зрушення
середовищ.

• Всмоктування "всуху", повне занурення
в перекачувану рiдину.

КОДУВАННЯ HACOCIB Ruby 

Модель Корпус центральний Матерiал Сiдло клапана Клапан Ущiль!iюючi lншi варiанти насосу насосу корпус мембран к1льця 

Ruby Р:РР 

V: PVOF+CF 

А: Aluminium 

РС: PP+CF 

SL: AISI 316 electropolished 

Р: рр 

РС: PP+CF 

W: РР FOA 

N: NBR Conductive 

Е: ЕРОМ Conductive 

N:NBR 
Е: ЕРОМ 
Р: рр 

Т: TFM+(EPOM Conductive) Т: PTFE 
Z: ТFМ-А+(ЕРОМ Conductive) V: PVOF 

А: Aluminium 
S: AISI 316 
О: АСЕТАL 

N:NBR 

Е: ЕРОМ 

Т: PTFE 

S: AISI 316 

N:NBR 

F: FKM 

Т: PTFE 

Е: ЕРОМ 

О: Twin Manifold 

F: Flange PN10/ANSI/JIS 



Пневматичнi дiафрагмовi насоси сер11· Ruby 

lновацiйна конструкцiя повiтряного клапану 
В мембранних насосах серП Ruby встановлений iнновацiйний, новий дизайн 

повiтряного клапана, який надае: наступнi переваги: 

" Робота без змащування 

" Низька вартiсть обслуговування i простота в cepвici 

" Працюе: в умовах незначного забруднення стисненого 

повiтря 

" Енергоефективнiсть 

., Не замерзае: 

" Довговiчнiсть 

" Надiйнiсть в експлуатацП 

Особливостi конструкцi'1' дiафрагми: 

"   Простота установки та обслуговування 

"   Довгий строк служби 

" Скорочення експлуатацiйних витрат 

" Оптимальна продуктивнiсть за рахунок 

бiльшого робочого об' е:му за один цикл 

., Без центрального отвару, частоi" причини протiкання перекачуваноi" рiдини. 

" Демонтаж мембран без використання додаткових iнструментiв 

Виступи зменшують розстяжку PTFE 

в процесi роботи i попереджують 
швидке зношування. 

Допомiжнi ребра забезпечують гнучкiсть дiафрагми 
для збiльшення ст!Х)ку служби та зниження 

кавiтaцi"i на всасi. 

Конiчна форма забезпечуе вiдмiнну здатнiсть 
всмоктування. 

I 

Цiльна вбудована пластина пiдтримуе 50% 
дiафрагми на протязi всього динамiчного 

циклу. 



Пневматичнi дiафрагмовi насоси cepi1" Ruby 

Технiчнi характеристики 

1 Сертифiкация по А ТЕХ

Матерiали виготовления насосу 

Мембрани 

Всасуючий/ нагнiтальний патрубки 

Отвiр для подачi повiтря 

Висота самовсасування "всуху"макс. • 
Макс. Продуктивнiсть* 

Макс. напiр 

Мах. допустимий вхiдний тиск повiтря 

Макс. дiаметр твердих частинок 

Макс. температура 

11 2 GD с 11В Т4 135 ° С 

РР, PVDF+CF, ALUMINIUM, PP+CF 

PTFE з провдящим EPDM 

PTFE А + с проводящим EPDM, NBR 

вiд G ½" до 3'' - фланец PN10, ANSI 150, JIS 

вiд ½ до 3/4" 

вiд 3 до 5 м. 

вiд 74 до 810 л/мин. 

70м. 

7 бар 

ВiД 3 ДО 8 ММ 

РР 60° С, PVDF+CF 95 ° С, Aluminium 95 ° 

С, PP+CF 60° С ,  AISl316 95 ° С 

• Характеристика експлуатацiйних показникiв пневматичних мембранних насосiв приведенi на водi, при

температурi води 20
° 

С, з вiльним виходом рiдини, змініюються в залежностi вiд матеріалiв виконання насосу.



ADH Вiдцентровi насоси з полiмерних 
матерiалiв 
Вiдцентровi насоси ADH з механiчним ущiльненням виготовленi з 
полiмерних матерiалiв (Полiпропiлен i PVDF) i пiдходять для 
перекачування висококоррозiйних рiдин. 

Основнiхарактеристики: 

• Продуктивнiсть до 75 мЗ / год
• Робочi температури: РР: max 60 °С;

PVDF: max 95 ° С
• Максимальна в'язкiсть: 200 cSt
• Тиск : до 4 бар
• Вiдкритий iмпеллер

Галузi: 

Хiмiчна, нафтохiмiчна, фармацевтична, паперовi виробництва, 
текстильна галузь, харчова промисловiсть, станцii" водоочистки. 

ADM Вiдцентровi насоси з магнiтною 
муфтою (Mag Drive) 
Серiя вiдцентрових насосiв Mag Drive ADM PP/PVDF виробляється
з термопластиків  (PP та PVDF).  Передача зусилля від приводу до
насосу, вiдбувається через магнiтну муфту, що дозволяє не
використовувати механiчне ущiльнення валу. Це гарантує
максимальну безпеку та эфективнiсть застосування. 

Основнi характеристики:  

• Матерiали, що контактують з рiдиною: корпус та
iмпеллер з РР / PVDF

• Високо-оборотне магнiтне з'е:днання стандарту NeFeBo
• Продуктивнiсть до 50 м3 / год; напiр до 32 м.в.с.
• Максимальнi робочi температури: РР 60 ° С - PVDF 90 ° С
• Максимальна в'язкiсть: 200 cSt
• Рабочий тиск до 5 bar при 20 ° С.

Типовi застосування: 

• Коррозiйнi рiдини
• Токсичнi, канцерогеннi рiдини

Галузi: 

Хiмiчна, нафтохiмiчна, фармацевтична, паперовi 
виробництва, текстильна галузь, станцii" водоочистки. 



Процеснi вiдцентровi насоси з механiчним ущiльненням cepil° 
MegaCPK 

Основнi областiзастосування 

• Хiмiчна промисловiсть (агрессивнi /
коррозивнi рiдини)

• Енергетика

• Харчова промисловiсть /
виробництво напоi"в

• Опрiснення морськоi" води /
зворотнiй осмос

• Паперова / целлюлозна
п ромисловiсть

• Нафтохiмiчна промисловiсть

Конструктивне 

виконання 

Конструкцiя 

• Насос зi спiральним корпусом

• Нафтопереробнi заводи

• Цукрова промисловiсть

Рабочi параметри 

Експлуатацiйнi 
характеристики 

Параметр 

Подача 
Hanip 

С Гмj /годl 
Н [м]

Значення 

50 Гц 60 Гц 
s 1160 s 1400 

s 162 s 233 
• Горизонтальна установка Температура тмин. ["( ] 2: -40 
• Процесне виконання

• Одноступiнчатий

• Технiчнi вимоги у вiдповдностi 150 5199

Корпус насосу 

перекачуемо'i рiдини 
Рабочий тиск 

• Одинарна/подвiйна спiраль, в зажностi вiд
типоразмiру

• Спiральный корпус насоса з радiальним раз' Е:мом

• Спiральный корпус з литими лапами насосу

• Змiннi щелЕ:вi кiльця (по запиту для матерiалу
корпусу насоса С)

Ущiльнення валу 

• Сальникова набивка

• Одинарне механiчне ущiльнення / подвiйне
механiчне ущiльнення

• Картриджне механiчне ущiльнення

• Вал в зонi ущiльнення валу зi змiнною захисною
втулкою валу

Тип робочого колеса 

• Закрите рабоче колесо

Тмакс. [
0 

С] s +400 
р [бар] s 25 



Процеснi вiдцентровi насоси з магнiтною муфтою cepiJ° 
Magnochem 

Конструктивне виконання 

Основнiобластiзастосування 

• Нафтохiмiчна промисловiсть
• Хiмiчнi виробництва
• Нафтопереробна промисловiсть
• Контури охолодження
• Магiстральнi трубопроводи i

нафтосховища
• Перекачування конденсату

Робоче середовище 

• Агресивнi рiдини
• Вибухо-небезпечнi рiдини
• Токсичнi рiдини
• Шкiдливi для здоров'я персоналу
• Канцерогеннi рiдини

Технічні
характеристики 

Конструкцiя Параметр Значення 

• Насос з спiральним корпусом

Подача 
Hanip 
Температура 
перекачувано"i рiдини 

с 

• Горизонтальна установка
Температура оточуючого 
середовища 

• Процесне виконання Рабочий тиск 

• Одноступiнчатий

• У вiдповiдностi з технiчними вимогами стандарту 150 5199

Корпус насосу 

• Одинарна/подвiйна спiраль, в залежностi вiд
типорозмiру

• Спiральний корпус насосу з радiальним
раз'€МОМ

• Спiральний корпус з литими лапами насосу

• Змiннi щел€вi кiльця

• Обiгрiв

• Дренаж

50 Hz 60 Hz 

Гм.) /год s 1160 s 1400 
Н [м] s 162 s 236 
Т 1 [

0

С] � -90 � -90 
s +300 s +300 

Т2 [
0

С] � -20 � -20 
� +40 � +40 

р [бар] s 40 s 40 



Гвинтовi насоси сер11· А TLAS 

Насоси з парою перекачування (статор/ротор) е: надiйними i 
продуктивними насосами для широкого спектру рiдин в рiзних 
галузях. 
Простi у використаннi, перекачують без пульсацП, можливiстю 

автоматичного всмоктування, а також перемiщенням 
неоднорiдних рiдин високою в'язкiстю. 

Виконання: А I S 1 316L/304U Чугун 

Характеристики: 

Продуктивнiсть: до 75 

mЗ/год 

В' язкiсть: до 500.000

cPs 

Робоча температура: до 

110 °с 

Максимальний тиск: до 

6 бар 

Галузi: Харчова, пиво

безалкогольна, хiмiчна 

п ромисловiсть. 

Опцfi: 

• Ву Pass
• Механiчний

варiатор
• Частотний

регулятор
• Захист вiд

"сухого" ходу
• Приймальний

бункер
• Вiзок

Дво-гвинтові насоси
Насос відрізняється високою здатністю всмоктування з дуже

низькими значеннями кавитаційного запасу.

Він придатний для перекачування рідин як з високою, так і з
низькою в'язкістю, що робить можливим його застосування в якості
насоса нагнітання для CIP-мийки. Конструкція забезпечує
можливість мийки і повного дренажу.

Характеристики: 

Продуктивнiсть: до 87 мЗ/год 

Тиск: до 20 бар 

Температура рiдини: - 20 до + 120 С

• Низька вартiсть експлуатацП
• Моноблок

• Автоматичне всмоктування

Onцfi: 

• Частотний перетворювач
• Обігірів корпусу
• Подвійне механічне ущільнення
• Гігієнічний сертифікат
• Сертифікат АТЕХ



Кулачковi (роторнi) насоси 

Основнi переваги: 

• Рiвномiрний потiк

• Бережливе перекачування

• Можливiсть транспортування в' язких
рiдин з включеннями

• Висока ефективнiсть

• Простота в обслуговуваннi

• Гiгiе:нiчний дизайн (ЗA,FDA, EHDG
сертифiкати)

• Велика кiлькiсть додаткових опцiй:

(вбудований перепускний клапан,

пiдiгрiв корпусу та механiчного

ущiльнення, рiзнi onцi'i механiчного

ущiльнень, дволепестковi ротори)

• АТЕХ сертифiкат

Технiчнi характеристики: 

Продуктивнiсть: до 115 мЗ/год 

Рабочий тиск: 16 bar 

Рабоча температура: до 120 °с

Обробка поверхонь: Ra s 0,5 µm 

Рiзнi типи приводiв 

Пiде:днання: Clamp, DIN32676, DIN 11864-1, 

DIN 11864-2 

Клапани та арматура для харчових та 
фармацевтичних виробництв

Технiчнi характеристики: 

• Дискові затвори

• Сідельні клапани

• Мемранні клапани

• Арматура

Обробка поверхонь: Ra s 0,5 µm 

Рiзнi типи приводiв 

Пiде:днання: Clamp, DIN32676, 

DIN 11864-1, DIN 11864-2,під приварку



Шестереннi насоси 

Технiчнiчнi характеристики: 
Конструкцiя з зовнiшнiм зачепленням шестерень 
- Продуктивнiсть: 0,4 -300 л/хв
- i1ск: до 120 бар
- В' язкiсть: 0,5 mPa·s -25.000 mPa·s
- Робоча температура: -60 +450 С
- Матерiали виготовлення: чавун, вуглецева сталь, нержавiюча сталь,
спецiальнi сплави
- Ущiльнення валу: сальникова набивка, одинарне або подвiйне

механiчне ущiльнення, виконання з магнiтною муфтою.

Технiчнiчнi характеристики: 
Конструкцiя з зовнiшнiм зачепленням шестерень 
- Продуктивнiсть: 0,5 -4300 л/хв (261 м3/год)
- иск: до 120 бар
- В' язкiсть: 0,7 mPa·s -150.000 mPa·s
- Робоча температура: -60 +450 С
- Матерiали виготовлення: чавун, вуглецева сталь, нержавiюча сталь,
спецiальнi сплави
- Ущiльнення валу: сальникова набивка, одинарне або подвiйне

механiчне ущiльнення, виконання з магнiтною муфтою.

Технiчнiчнi характеристики: 
Конструкцiя з зовнiшнiм зачепленням шестерень 
- Продуктивнiсть: О, 14 - 2283 л/хв (137 м3/год)
- i1ск: до 20 бар
- В' язкiсть: 0,7 mPa·s -140.000 mPa·s
- Робоча температура: -60 +450 С
- Матерiали виготовлення: чавун, вуглецева сталь, нержавiюча сталь,
спецiальнi сплави
- Ущiльнення валу: сальникова набивка, одинарне або подвiйне

механiчне ущiльнення, виконання з магнiтною муфтою.

Технiчнiчнi характеристики: 
Конструкцiя з внутрiшнiм зачепленням шестерень 
- Продуктивнiсть: О, 1 - 4120 л/хв (250 м3/год)
- ilicк: до 16 бар
- В' язкiсть: до 55.000 mPa·s
- Робоча температура: -40 +300 С
- Матерiали виготовлення: чавун, вуглецева сталь, нержавiюча сталь,
спецiальнi сплави
- Ущiльнення валу: сальникова набивка, одинарне або подвiйне

механiчне ущiльнення, виконання з магнiтною муфтою.
Вбудований перепускний захисний клапан.
Опцii' пiдiгрiву корпусу та камери механiчного ущiльнення



AD Насоси з гнучким iмпеллером 

Об'е:мнi насоси з гнучким iмпеллером. Пiдходять для перека
чування продуктiв з в'язкiстю до 5 ООО cPs, та наявними 
твердими части нами. 

Особливостi та переваги: 

• Матерiали виготовлення насосу - нержавiюча сталь 316/304 L
• матерiали виготовлення iмпеллера : CR , EPDM , NBR
• Легкая очистка/замiна деталей
• Компактний дизайн
• Самовсас до 5 м
• Перекачування продуктiв з твердими частинами
• Двигуни з частотним регулюванням
• Можливе встановлення захисту вiд «сухого» ходу
• Мобiльна установка на вiзку

Продуктивнiсть: до 56 m3/год 
Тиск: до 3 bar 

Галузi: 
Харчова, пиво-безалкогольна,косметична промисловiсть. 

·моноблочнi вiдцентровi насоси

Корпус насосу виготовлений iз листа нержавiючоi' сталi 
методом холодною штамповки. Робоче колеса вiдкритого 
типу. 

Галузi: 
Насос призначений для допомiжних процесiв в харчовiй, 

хiмiчнiй, фармацевтичнiй промисловостi та iнших 
виробництвах. 

• Продуктивнiсть: до 65 м3/год

• Тиск: до 6 бар

• Рабоча температура: -10 до 120 °с

• Обороты: 2800 / 3500 rpm
• Комплектуе:ться вибухозахищеним двигуном

• Одинарне механiчне ущiльнення

• Порти 11851 (дпя харчових виробництв) або BSP
• Поставляе:ться з кожухом електродвигуна з

нержавiючоi' сталi



ADV Вертикальнi вiдцентровi насоси 
Вертикальнi вiдцентровi напiвпогружнi насоси cepfi ADV 
виготовленi з термопластичних матерiалов (РР и PVDF) та 
використувуються для перекачування коррозивних рiдин з 
включеннями. 

Основнi характеристики: 

• Матерiали виконання: РР, PVDF
• Максимальна продуктивнiсть: 95 m3/год
• Максимальний напiр: 36 м
• Максимальна робоча температура: РР: 70

°

С;
PVDF: 90

°

С
• Висота колони : вiд 500 мм до 3000 мм

Галузi: 

Хiмiчна, нафтехiмiчна, фармацевтична, паперовi виробництва, 
текстильне виробництво, харчова промисловiсть, маслопереробка 

�F Витратомiри з овальними шестернями 

Цей тип витратомiрiв забезпечуе: високу точнiсть вимiрювання (менше, 

нiж + /- О, 5% похибка) i не залежить вiд змiни в'язкостi i тиску. 

Продуктивнiсть вiд 2 лiтрiв в годину до 1 500 лiтрiв в хвилину. 

ADF доступний у кiлькох комплектацiях. 

Особливостi та переваги 

• Модульна конструкцiя, цифровий дисплей

• 13 мм 7-сегментний рiдкокристалiчний дисплей

• Показ кiлькостi за рабочий перiод, сумматор або митте:ву витрату

• Индикацiя в лiтрах

• Ступiнь захисту IP 54

• Фiксована установка в трубопроводи або мобiльне використання

насосом

• Вибухозахист ЕЕХх i а 11 С Т6

• Спектр продуктивностi: 0,01 - 1500 л/мин

• Температура до 120 ° С

• Рабочий тиск до 55 bar

• Матерiал корпусу: нержавiюча сталь 316, алюмiнiй, PPS (ryton)

• Шестеренки з нержавiючоi' сталi або PPS

• Для рiдин з низькою та високою в' язкiстю (до 1.000.000 cPs)

• Точнiсть: 0.5%

• Повторяе:мiсть: 0.03%

• Низькi затрати тиску

• Piнi цифровi дисплеi' та дисплеi" для контролю napтii', вбудованi або

розташованi на вiдстанi вiд витратомiру



В лiнiйцi дозуючих насосiв 
доступнi три основнi версП: 

- плунжернi насоси
(макс.продуктивнiсть 1500л/
год, макс. тиск 150 бар)

- мембраннi з механiчним
приводом
(макс.продуктивнiсть 400л/год,
макс. тиск 20 бар)

- мембраннi з гiдравлiчним
приводом
(макс. продуктивнiсть 1 ОООл/
год, макс. тиск 50 бар)
Найбiльш поширенi областi
застосування для дозуючих
насосiв включають:

- Харчову промисловiсть

- Паперову промисловiсть

- Виробництво хiмiкатiв

- Водоочистка

- Фармацевтична промисловiсть

Насоси дозатори 

На насоси стандартно встановленi з чотириполюснi 

електродвигунами, потужнiстю 0,09-4,0 кВт ( 230 / 400В 

при 50 Гц). Швидкiсть дозування повнiстю регулюе:ться за 

допомогою ексцентричного кулачкового механiзму вручну 

без зупинки насосу. 

Автоматичне регулювання доступне за допомогою 

двигунiв сервоуправлiння, пневматичного управлiння або 

частотного регулювання, iнтерфейсу PROFIBUS, якщо 

потрiбно. Насоси доповнюються широким асортиментом 

аксесуарiв, серед яких: захисний перепуский клапан, 

демпфер пульсацi'i. Можливi спецiальнi вepci'i конструкцii' 

для потреб наших клiе:нтiв. 

Запiрна арматура виробництва KSB 

Застосування: 

- Нафто-хiмiчна промисловiсть

- Хiмiчна промисловiсть

- Енергетика

- Харчова промисловiсть

- Паперову промисловiсть

- Водоочистка

- Процесна iнженерiя



Authorized ОЕМ supplier for reciprocating compressor 1ines: 
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Компресорнiзапчастини 

NEAC Compressor Service 

NEUМAN & ESSER GROUP - це повнiстю iнтегрований 

виробник i постачальник поршневих компресорiв та 

оригiнальних комплектуючих виробiв. NEUМAN & ESSER 

зосередженi на конструюваннi i управлiннi проектами 

щодо нових компресорних агрегатiв i реконструкцi'i 

iснуючих компресорних установок / обладнання. 
- lнженери NEA створюють новi, повнiстю готовi рiшення

для забезпечення самоi' надiйно'i та ефективно'i

експлуатацi'i компресорних установок i систем.

NEA вiдрiзня€ться здатнiстю виготовити будь-який

компонент компресорноi· системи в iндивiдуальному

виконаннi у вiдповiдностi до стандартiв API 618,

ISO 13631 та специфiкацiями клi€нта.

Пiдроздiл Neac Compressor Service, бере участь в 

розробцi, виготовленнi запасних частин та 

обслуговуваннi поршневих компресорiв NEA та iнших 

марок, що використовуються для видобутку, 

переробки, транспортування вуглеводнiв та хiмiчних 

виробництв. 

Дiяльнiсть компанii' в областi пiсляпродажного 

обслуговування, NEAC Compressor Service, спрямована 

на обслуговування, надання запасних частин до 

компрессорiв таких марок: Linde, Esstinger, GHH, 

Demag, MaFa Wurzen, HOFER, Chicago Pneumatic (СР), 

Hatberg, KSB (Erhardt &Sehmer),PENN Process 

Compressors (РСС) and Peter Brotherhood, Borsig, 

Norwatk. 



Мiшалки виробництва ЕКАТО 

ЕКА ТО GROUP пропану€ 
технологiчнi рiшення для таких 

секторiв промисловостi: 

• Хiмiчна та нафтохiмiчна

• Пластики та Полiмери

• Фармацевтична

• Бiотехнологiчна

• Косметична

• Десульфуризацiя газiв

• Прно-збагачувальна

• Харчова

ЕКАТО RМТ: 

• Мiшалки для реакторiв

• Крупномасштабнi

перемiшуючi пристро'i

• Системи змiшування

• lнжинiрiнг

• Механiчнi торцевi

ущiльнення та системи

забезпечення до них

ЕКАТО FUID: 

• Мiшалки загально

промислового призначення

• Мiшалки з боковим входом

• Перемiшуючi пристро'i для

€Мкостей с невеликим

об'€МОМ

ЕКАТО SYSTEMS: 

• Змiшувачi та сушилки для

рiдин з вмiстом твердих

речовин та порошкiв

• Вакуумнi змiшувальнi апарати

• Гомогенiзатори високого тиску




