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SP-8600 / SP-8700 orozats 

•	 FDA

ellemzőkJ
megfelelő	 szerkezeti	 	 anyagok	

• Kapacitás	 		 l/min-ig 132

• Kimenő	 nyomás	 		2,9	 -igbar

• Könnyű	 tisztíthatóság	 	

•	 Tri-Clamp	F ekitting

• Kis	 hordozhatóság súly &

• Változtatható	 elektromossebességű m pneumatikus& ot ro

Standard Pumps’ SP-8600 sorozatú 

orozatús  A stb (IBC,
 

.)
tartályokból hordókból, szállítására llatoki kozmetikai és bor, sör, concentrátumok, dzsúzok,

 választás ideális szivattyú centrifugál élelmiszeripari 

SP-8600 szivattyúk ötvözik 

 megoldást. hatékony
 és robosztus biztonságos, a ib ztosítva   anyagokat szerkezeti minősítésű
 FDA a és kialakítást higiénikus bevált a 

(CFR így21.177)

egjegyzésM : Szivattyú 
  tanusítvánnyal.

 FDA rendelkezik nem rendszer a de készült, anyagokból kompatibilis FDA 

A*  tervezték használatra időszakos szivattyút .

elleggörbékJ  

Jelmagyarázat:
1 8600 zivattyús	 szár / SP-280P,	SP

  
-ENC

2 8600 úszivatty	 rász	 	/	SP-A2,	SP-420EX

3 8600 úszivatty rász  / SP-A1 

4 8700 úszivatty rász  / SP-280P,	SP-ENC

5 8700 úszivatty	 rász	 	/	SP-A2,	SP-420EX	

6 8700 úszivatty szár  / SP-A1 

űszakiM  specifikáció 
Model záms : SP-8600-39,	SP-8600-47  
 SP-8700-39,	SP-8700-47 
zárS osszh : 39" (1000 mm)

 47" (1200 mm)
 rész érintkező olyadékkalF :  SS316L,	Teflon	&	Buna

Motor eghajtásm : SP-280P	and	SP-ENC	series,	SP-A1,	SP-A2,	SP-420-EX 
Csatlakozók  (be/ki) : 1.5" (38 mm) / 1" (25 mm) 
                                                      Tri-Clamp és 

iszkozitásv 
 tartalmaz nem csatl. tömlővég 

M .axi : 1,000	cps	(mPAS)*
M .ax                nyomás kimenő : 2,9	bar
Maximum apacitásk 
zivattyúS

 : 132 l/min 
 súlya : 5 kg otor(m  nélkül 

 
)

Maximum olyadékf  hőmérséklet : 80°	C,	
	

 
ATEX:	40°	C

yakoriG  alkalmazások 

• oncentrátumokK	
• yógyszeripariG	

sör Bor,   
 alapanyagok 

•
• zsúzokD	
• Személyi	 termékekhigiéniai 
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Note: Pump	is	constructed	with	FDA	compliant	materials;	however,	the	system	does	not	have	FDA	certification.
The	SP-8800	and	SP-8900	series	pumps	are	3A	certified.
*Pump is intended for intermittent use.

1 8800	Pump	Tube	/	SP-280P,	SP-ENC

2 8800	Pump	Tube	/	SP-A2,	SP-420EX	

3 8800 Pump Tube / SP-A1 

4 8900	Pump	Tube	/	SP-280P,	SP-ENC

5 8900	Pump	Tube	/	SP-A2,	SP-420EX

6 8900 Pump Tube / SP-A1 

SP-8800-SP-8900 orozats 
igiénikusH ivitelk	 ehetővél	 eszit	 za	 üzemeltetőnek	

fertőtlenítést a és 
 

isztítástt
szétszedést, a 

pcionálisO -
ifolyók satlakozásc 

satlakozóc 

Tri-Clamp F ekitting
a yorsg zétszereléshezs 

nagy teljesítményű 
sapágyakc 

PFTE ezetőhüvelyv 
tabilizáljas

 
a tengelyt 

Tri-Clamp zerelésis f itting

ömítésT ialakításk mentes 
eszit

 futást szárazon vagy ellennyomást,
 az üzemeltetőnek az lehetővé 

ACME enetekm 
alkatrészcseréhez,

 gyors a 

 
 fertőtlenítéshez és tisztításhoz

 gyors a szétszereléshez
 ill.

SS316L árókerékj 

avállós
ömlővégt

álisOpc oni  Tri-Clamp
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SP-8600 - SP-8900 & SP-800SR | zivattyúS  motorok 

egj.M :  V.S.D. = óltoztathatáV    máfordulatsz  
 raásázúszivatty

 kokéfolyad őgheté vagy konyélúgy alkalmas Nem :!Figyelem
.

MODEL ÉDETTSÉGV  FESZÜLTSÉG WATT V.S.D. SÚLY ( 
        

 )kg

SP-280P Open Drip Proof (IP44)	 110-120V/1/50-60Hz	 825	 No	 									4,0

SP-280P-V Open Drip Proof (IP44)	 110-120V/1/50-60Hz	 825	 Yes	 									4,0

SP-280P-2 Open Drip Proof (IP44)	 220-240V/1/50-60Hz	 825	 No	 									4,0

SP-280P-2-V Open Drip Proof (IP44)	 220-240V/1/50-60Hz	 825	 Yes	 									4,0

MODEL GÉDETTSÉV  GÉLTSZÜFES  WATT V.S.D. LYÚS )kg  ( 
       

SP-ENC TEFC  (IP54)	 110-120V/1/50-60Hz	 825	 No	 5,7

SP-ENC-V TEFC  (IP54)	 110-120V/1/50-60Hz	 825	 Yes	 5,7

SP-ENC-2 TEFC  (IP54)	 220-240V/1/50-60Hz	 825	 No	 5,7

SP-ENC-2-V TEFC (IP54)	 220-240V/1/50-60Hz	 825	 Yes	 5,7

MODEL	 Ő     LEVEG
 SÁLÁFELHASZN

   MAXIMUM
BEMENETI

	 KIMENET	
 

SÚLY
  

 
    SÁNYOM   kg

SP-A2	 28	CFM	@	90	psi	 100	psi	 3/4	HP	 1,5

	 	 (13.2	L/sec	@	6,2	bar)	 (6,8	bar)	 (560	W)	 	

SP-A2TL	 28	CFM	@	90	psi	 100	psi	 3/4	HP	 1,5

(trigger	lock)	 (13.2	L/sec	@	6,2	bar)	 (6,8	bar)	 (560	W)	 	

MODEL	 EVEGŐ    L
FELHASZNÁLÁS 

     MAXIMUM
EMENETIB

	 IMENETK 	
 

SÚLY
  

   
    NYOMÁS   kg

SP-A1	 22	CFM	@	90	psi	 100	psi	 1/2	HP	 1,2

	 	 (10.4	L/sec	@	6,2	bar)	 (6,8	bar)	 (370	W)	

egj.M :  V.S.D. = áltoztathatóV  fordulatszám  

gyelem!iF : emN 
 szivattyúzására

 folyadékok éghető vagy gyúlékony alkalmas 
. igyelem!F : emN  a alkalmazása az ajánlott SP-800SR orozattals  .

 náalj lap a stéfigyelmeztet a sdáL .

 náalj lap a stéfigyelmeztet a sdáL .

 oos r zattal. SP-800SR a saáalkalmaz az onl ttáaj Nem :!Figyelem

 os or zattal. SP-800SR a saáalkalmaz az ttonláaj Nem :!Figyelem

 
A szabványokat. vonatkozó a Kövesse útmutatót. kezelési a meg értse elés olvassa előtt  okozhat.

 is halált akár sérülést, ami veszélyes, robbanás és tűz- ezáltal okozhat, kisülést sztatikus szivattyúzása folyadék éghető  Gyúlékony vagyFIGYELMEZTETÉS: 
Használat

  

A folytonosságáról. földelővezeték a meg bizonyosodjon
 és földelést, telepítsen előtt csatlakoztatása levegő 

A  használjon. szivattyúszárat fém és tárolóthordót,  fém csak
 szivattyúzásakor anyag Gyúlékony  szükséges.leolvasása kevesebb vagy ohm egy szállításhoz biztonságos 

levegő 
  szakemberrel. konzultáljon esetén szivattyúzása anyag gyúlékony történő

 zónában Veszélyes Laboratóriumban. hitelesített be vizsgálták nem motorokat meghajtású 
 

SP-420EX obbanásbiztosR 220-240V/1/50-60Hz	 600	 No	 										7,7

MODEL ÉGDETTSÉV GÉLTSZÜFES          WATT V.S.D. SÚLY       
                    (kg)

 alján lap a figyelmeztetést  .Lásd a        Megj.:  máof rdulatsz óolt ztathatáV  = V.S.D.  

SP-ENC orozats	 a	 	SP-800SR,	SP-8600,	
SP-8700,	SP-8800 és  SP-8900  sorozatokhoz 

SP-420 orozats	 a	 	SP-800SR,	SP-8600,	
SP-8700,	SP-8800 és  SP  sorozatokhoz-8900

SP-280P orozats	 a	 	SP-8600,	SP-8700,
SP-8800 és  SP-8900 orozatokhozs 

SP-A1 a	 	SP-8600,	SP-8700,	SP-8800 és	 	SP-8900 orozathozs	

SP-A2 orozats	 a	 	SP-8600,	SP-8700,	SP-8800 és	 	SP-8900 orozathozs	

 


