
EKCENTERSNEKKE PUMPE 
Designet for optimal rengøring

H Serie - Hygiejnisk udførelse



“H” Serie - Hygiejnisk udførelse

Fod:  
Rustfri stål.

Markeder:

Mejeri produkter

Bryggerier

Olivenolie & 
fedt

Frugt & 
grøntsager

Øl & vin industri

Farmaseutisk & 
kosmetisk 
industri

Konfektyre, 
chocolade & 
sukker

Tilslutninger 
H – serien leves som standard 
med tilslutninger i DS, SMS, DIN 
11851, Clamp, samt efter specifikt  
kunde ønske.

Statorer 
H – serien leveres med FDA & 
EC1935/2004 godkendte statorer  i f. 
eks Buna, EPDM, Viton eller Hypalon

Kardanled 
Pumperne leveres med åbent 
kardanled for optimal rengøring 
eller lukket udførelse  afhængig 
af det pumpede medie. 

Akseltætning 
H – serien leveres som standard 
med enkelt mekanisk akseltætning 
i siliciumcarbid 
med viton o-ringe.
Leveres ligeledes forberedt for 
spærrevand. Pumperne kan 
leveres med dobbelt mekaniske 
akseltætninger i flere materiale  
kombinationer.

Bolte 
Alle bolte er udført i rustfrit stål

Bolte 
Alle bolte er udført i rustfrit stål

Drivaksel 
Udført i rustfrit stål. 
Leveres ligeledes med 
fødesnegl til højviskøse 
medier

Rotor 
H – serien leveres med rotorer i 
rustfrit stål Aisi 304, Syrefast  rustfrit 
stål Aisi 316 eller i  Duplex kvalitet.

Lejebuk 
Udført i korrosionsbehandlet 
støbejern 

Fordele 
Sanitært design
Sydex producerer 
ekcentersnekke pumper i et 
sanitært design der opfylder 
alle krav for pumper anvendt i 
fødevare applikationer eller 
beslægtede industrier.  

RengøringRe
H - serien er konstrueret 
således at pumpen effektivt 
kan rengøres manuelt eller 
indgå i et CIP system. H-serien 
kan ligeledes leveres med en 
CIP by-pass ventil 

Viskøse medier 
H-serien er særdeles egnet til
at pumpe middel- og højviskøse
medier. Pumperne opererer ved
et lavt omdrejningstal hvorved
mediet behandles skånsomt.
H- Serien kan leveres med
forstørret indløb eller med en
indløbs tragt og fødesnegl til
pumpning af særdeles
tyktflydende medier.

Skånsom pumpning 
H-H- Seriens design sikrer at 
det pumped medie bliver 
behandlet skånsomt ved et 
afstemt omdrejningstal.

Kvalitet og materialer 
Alle komponenter der indgår i 
H- serien produceres internt
for at sikre et højt kvalitets 
niveau på det færdige produkt.
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