Technische gegevens
Prestaties
•
•
•

Viscositeit van het product

Capaciteit tot ca. 90.000 l/h
Werkdruk tot 15 bar
Aanzuighoogte tot 9 mwk

•

•

•

•

•

Minimale voorraad noodzakelijk als
gevolg van gestandaardiseerde
maatvoering en modulair ontwerp
Afneembare montage voet voor
horizontale en verticale plaatsing
Omkeerbare draairichting:
links ↔ rechts, omhoog ↔ omlaag

•

Kleuren

•

•

•
•

•

Tot 95°C
Optioneel tot 150°C

•
•

Pomphuis en deksel: roestvrij staal
(1.4571 / AISI 316)
Dubbele rotoren van gepatenteerde
legering (Nakamura Metal No. 3)

Materialen van mechanische
asafdichtingen

Aansluit mogelijkheden
(zuig- en drukzijde)

Temperatuurbestendigheid
•

•

Munsell 7,5 GY 9/2
Verdere RAL-kleuren op aanvraag

•

Ontwerp

Materialen

Tot 300.000 mPa·s

•

Draadaansluiting (DN) DIN 11851
(norm)
Aseptische flens DIN 11864-2
Aseptische schroefdraadaansluiting
DIN 11864-1
Tri-Clamp ISO 2852
SMS
Overige type aansluiting op aanvraag

•
•
•

Kool / keramiek
Tungsten
Siliciumcarbide
Andere materialen op aanvraag

– Lobbenpompen –
Zuivel

Afdichtingsmateriaal van O-ringen
•
•
•

Viton
EPDM
Andere materialen op aanvraag

Puree en sauzen

JM/JMU series
Pompgrootte
Max. toerental
[min-1]
Max. druk
[bar]
Max. capaciteit
[l/min]*
Slagvolume
[l/omw]
Ansluitingen
[DN]
Max. capaciteit
[l/h]*
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480

1.200

2.400

3.600

6.000

8.100

16.200

24.600

42.660

55.800

88.200

Dranken
Brood en banket
Vleeswaren
Aseptische productie

* gebaseerd op een berekening met schoon koud water zonder tegendruk, d.w.z. ca. 1 mPa·s / 0 bar

Cosmetica

Opties
Enkele rotoren

Verticale installatie

Chemie

Rechthoekige
inlaatflens

Pharmacie
Koel/verwarmings
mantel

Pomp met
afgeschermd
motor/frame

Overdruk beveiligde
deksel

Nikkelcoating

EHEDG-certificering

Talrijke andere
opties

Contact Benelux:
Delta Pompen BV
Sacharovstraat 2
7575 EA Oldenzaal
Nederland

Contact:
Nakakin Co., Ltd.
2-10-5 Kasuga Kitamachi
Hirakata Osaka 573-0137
Japan

Nakakin Co., Ltd. Europe Office
Mergenthalerallee 77
65760 Eschborn
Duitsland

E-mail: info@deltapompen.com

E-mail: info@nakakin.eu

Internet: www.nakakin.eu

Overige

Vooruitstrevende kwaliteit & prestatie
Made in Japan

www.nakakin.eu

Lobbenpompen
Onze reputatie en de kwaliteit van onze high-performance
pompen spreekt voor zich. W ij vinden de optimale oplossing voor
al uw toepassingen van vloeistof transport.

Technologie & Vertrouwen
sinds 1950
Nakakin begon in 1950 als fabrikant van houten modellen
en mallen voor de giet industrie. Tot op heden gebruiken
we deze jarenlange technologische expertise om producten
te fabriceren die aan de hoogste precisie eisen voldoen,
zoals motoronderdelen voor de auto-industrie. Nakakin
levert high end motoronderdelen aan gerenommeerde
autofabrikanten zoals Mitsubishi Motors, Toyota en Suzuki.
Met dezelfde technologie produceren wij onze pompen
van grondstof tot afgewerkt product. De gehele controle
over de kwaliteit van onze pompen van grondstof tot

Nakamura Metal No. 3
Nakamura Metal No. 3 is een uniek metaal dat we hebben ontwikkeld
met onze geavanceerde giet technologie. Deze speciale roestvrije
legering heeft bij hoge temperaturen een zeer lage uitzettingcoëfficiënt.
Hierdoor zijn zeer nauwkeurige toleranties in onze pompen mogelijk,
waardoor de hoogst mogelijke efficiëntie bereikt wordt.

Minimale tolerantie
Nakakin lobbenpompen zijn contact vrije pompen die:
… zorgen voor een constante, pulsatievrije opbrengst.
… zelfaanzuigend zijn en zelfs kunnen worden gebruikt bij
vacuümtoepassingen.
… zeer geschikt zijn voor het verpompen van hoogviskeuze
vloeistoffen.
… geschikt zijn voor een persdruk tot 15 bar.

eindproduct wordt hierdoor door ons gecontroleerd en
geoptimaliseerd.

Volledig sanitaire uitvoering
Volledig te reinigen met CIP (Cleaning In Place) systemen!
Geen noodzaak om tijdrovende COP (Cleaning Out Of Place) uit te voeren.
Alle medium beroerde delen van de pomp zijn eenvoudig te demonteren.

We monitoren zowel de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen in onze fabrieken als de samenbouw van deze

Onze series

onderdelen tot het uiteindelijke eindproduct. Wij staan dus
garant voor de hoogste kwaliteitsnormen.
Met onze eigen productietechnieken en onze speciale
grondstoffen zoals onze Nakamura Metal No. 3 zijn wij altijd
een stap voor op de concurrentie.
We zijn op dit moment de marktleider in Japan en exporteren pompen naar alle delen van de wereld. Nakakin blijft
verbeteren met de visie van “Technologie & Vertrouwen”
naar onze klanten.

JM/JO series
Onze standaard met binnenliggende
afdichting (JM = mechanische afdichting,
JO = O-ring afdichting).
Leverbaar in veel verschillende varianten.

JMU series
De pomp met externe mechanische
afdichting, beter bestand tegen
corrosieve media en toepassingen met
een verhoogde slijtage.

SC series
Deze pomp zorgt voor de eenvoudigste
reiniging zonder enige vloeibare resten.

AMXN series
Het dubbelwandige pomphuis met injectie
voorkomt verontreiniging met de buitenlucht.
Deze serie is toe te passen in aseptische
productielijnen.

