
 SPS szinusz szivattyúk 
Pulzációmentes, kíméletes szállítás szinusz járókerekes szivattyúkkal max. 99 000 l/h szállítási 
teljesítményig és 15 bar üzemi nyomásig, alacsony és magas viszkozitású anyagokhoz egyaránt
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MasoSine SPS szinusz szivattyúk

Tolattyus zárólap* 
feladata a szívókamra 
és a nyomókamra 
elválasztása

Szinusz-hullámos 
járókerék saválló 
acélból 1.4404 

* különböző anyagokból is kérhetőek

Szakértők véleménye szerint is a MasoSine SPS szivattyú 
egy zseniális ötlet a szivattyútechnikában. A szinusz-
hullámon alapuló működés gyakorlatilag újraértelmezi a 
hagyományos térfogatkiszorítás elvén működő 
szivattyúkat és megteremti egy erőteljes, mégis kíméletes 
szállítás lehetőségét akár 99000 liter/óra szállítási 
teljesítmény mellett is.  Könnyen tisztítható és 
karbantartható szivattyú, mely 15 bar üzemi nyomásig 
terjedően ideális az élelmiszeripar, palackozóipar, 
kozmetika- és gyógyszeripar, valamint a vegyipar 
számára.

A szinusz-hullámos kialakítású járókerék 4 db 
mozgásban lévő kamrát hoz létre a szivattyúházban 
mely révén megvalósul a kíméletes, pulzációmentes 
szállítás. A tolattyús zárólap meggátolja a közeg 
bármilyen nemű visszaáramlását a nyomóoldal felöl az 
alacsonyabb nyomású szivóoldal irányába.

A szinuszoid szállítás elve
A közeg szállításához a perisztaltikus szivattyúkhoz 
hasonlóan a MasoSine szivattyúk sem igényelnek 
szelepeket. A szinusz-hullámos járókerék 4 tökéletesen 
tömített kamrát hoz létre. A rendszer ideális minden 
olyan közeg szállítására is, amelyben lágyabb szilárd 
anyagok is megtalálhatóak, mint pl. gyömölcsök, 
csokidarabok stb. Viszkózus folyadékokhoz is kiválóan 
alkalmazhatóak úgy, mint szószok, mártások, méz, 
szilikon bázisú anyagok szállítására.

Egyedi kivitelének és 
működési elvének 
köszönhetően a MasoSine 
SPS szivattyú egy 
technológiai forradalmat 
testesít meg.
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Sztátor* a szállítandó közeg 
tulajdonságaihoz kiválasztott 
anyagból



MasoSine SPS szinusz szivattyúk - előnyök és tulajdonságok

A szivattyúházon a szívó- és nyomócsonk 
elhelyezkedése az igényeknek megfelelően 
változtatható

A kialakításnak köszönhetően nem 
fordulhat elő, hogy a szállítandó 
közeg és a csapágyházban lévő olaj 
keveredik egymással

        Csapágyház 
rozsdamentes acélból

180 fokban változtatható talp

Szivattyúház saválló 
acélból 1.4404

Az SPS-1", SPS-2", SPS-2.5" és SPS-4" szivattyú típusok megfelelnek a 3-A Sanitary Standard -nek.

Nagy szállítóképesség
Magas szállítási teljesítmény akár 1.000.000 mPas 
viszkozitás mellett is.

Flexibilitás
Igényekhez igazodóan változtatható hajtás, alapkeret, 
szivattyúanyagok, nyomó- és szívócsonk kivitel, valamint 
azok elhelyezkedése a szivattyúfejen.

Kíméletes szállítás
A szinusz-hullámos kialakítású járókeréknek 
köszönhetően a kíméletes és pulzációmentes szállítás a 
kényesebb közegek számára is biztonságos és 
sérülésmentes szállítást biztosít.
Felszívóképesség
Az SPS szivattyúk előre feltöltött szivattyúfej esetén akár 
8,5 m-ről is képesek felszívni a szállítandó közeget.
Pulzációmentes szállítás
A szivattyú közegre gyakorolt közel 0 pulzációjával 
elkerülhető a habképződés, a csővezetékek vibrációja, 
valamint emellett biztosítható a gyors és egyenletes 
szállítás is.
Helymegtakarítás

Az SPS szivattyú kompakt kialakítása ideális a szűkebb 
helyeken történő kiépítésekre is.

Magas és alacsony viszkozitású közegek szállítása 
Az SPS szivattyúk változtatás nélkül képesek alacsony és 
magas viszkozitású folyadékok szállítására is.

Egyszerű és gyors karbantartás
A szivattyú szétszerelése, történjen az ellenőrzés, vagy 
alkatrész csere céljából, mindössze csak 10 percet vesz 
igénybe, továbbá a megvalósítása nem igényel külön 
szakképesítést vagy oktatást, egy rövid eligazítás elegendő.
20 éves garancia
20 éves garanciánk a szivattyúházra és az elülső 
zárófedélre bizonyítja magabiztosságunkat.

MasoSine_SPS_Ebenen_EN.indd   5 6/3/2012   11:16:41 AM

EcoSine gazdaságosabb kivitelű szivattyú széria

 Modell        Max. szállítás. telj. (l/h)   Max. nyomás (bar)   Max. hőmérs. (°C)
EC-25  11 520 6 95

6 95EC-40 33 840 
EC-60 134 640 6 95



MasoSine SPS szinusz szivattyúk - teljesítmény táblázat

* 180 °C-os üzemi hőmérséklet körülményekhez egyes szivattyúk speciális kivitelben is kaphatóak
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Az alábbi görbék az elméleti értékeket mutatják. A tényleges teljesítményre hatással lehet a rendszer nyomása és a közeg 
viszkozitása.
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Műszaki adatok

Modell Szilárdanyag tartalom 
maximális mérete

Fordulatonkénti
szállítási mennyiség

Maximális 
fordulatsz.

       Elméleti max.
szállítási teljesítmény

Max. üzemi
nyomás

Max. üzemi
hőmérséklet*

Tengelyátmérő Tengelymagasság

mm inch liter US gallon 1/min l/h US gal/min bar psi ° C ° F mm inch mm inch

SPS-1" 10 0.39 0.08 0.02 1 000 4 800 21 10 145 150 302 18 0.71 72 2.83

SPS-2" 20 0.79 0.13 0.03 1 000 7 800 34 10 145 150 302 28 1.10 95 3.74

SPS-2.5" 30 1.18 0.50 0.13 600 18 000 78 15 217 150 302 45 1.77 150 5.91

SPS-4" 48 1.89 1.16 0.31 600 41 760 183 15 217 150 302 50 1.97 195 7.68

SPS-6" 60 2.36 2.75 0.72 600 99 000 434 15 217 130 266 65 2.56 235 9.25
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Élelmiszeripari termékek
Az SPS szinusz szivattyúk már jól megalapozott referenciákkal 
rendelkeznek az élelmiszeripar területén folyadékok, illetve lágyabb 
szilárdanyag darabok (pl. gyümölcsdarabok joghrutban) szállítását 
illetően. Tipikus alkalmazási területei a kész ételek, levesek, szószok, 
gyorsfagyasztott ételek, saláták és húsipari termékek szállítása. A 
töltőberendezések feltöltése a Masosine specialitása.

Italgyártás
A szivattyúk 0,85 bar-os felszívási képessége előnyt jelent az 
italgyártás területén. Narancslé koncentrátumok vagy más egyéb 
gyümölcslevek -10 °C-ig sérülésmentesen szállíthatóak.

Finom vegyszerek
Az SPS szivattyúk kiemelkednek a versenyben a sérülékeny 
szuszpenziók (folyadékok szilárd szemcsékkel), oldatok, folyékony 
mosószerek és tisztítószerek, valamint nagyon viszkózus anyagok (pl. 
szilikonok) szállításában.

Édességipari termékek
Az édességiparban az SPS szivattyúk csokoládé mázakat, töltelékeket, 
glükózt, zsíradalékokat és más egyéb termékeket szállítanak. A 
szállítandó közeg melegen-hidegen tartásához igény szerint a 
szivattyúkhoz opcionálisan fűtő-hűtő köpeny is kérhető.

Tejtermékek
A MasoSine SPS szivattyúk ideálisak túrók, joghurtok, krémsajtok, 
tejszín, vaj szállítására akár gyümölcsdarabokkal együtt.

Kozmetika és gyógyszeripari termékek
Az SPS szivattyúkat évek óta sikeresen alkalmazzák a 
kozmetikaiparban samponok, krémek, kenőcsök, testápolók stb. 
kíméletes szállításához. Mindezen előnyök a gyógyszeripar számára is 
kedvezőek, valamint a szivattyúk megfelelnek a magas higéniai 
előírásoknak, pulzációmentes szállítás nyújtanak, továbbá CIP 
mosásra és SIP sterilizálásra is alkalmasak.

MasoSine SPS szinusz szivattyúk alkalmazási területei
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MasoSine Process Pumps
Postfach 100

74360 Ilsfeld · Germany

Tel. +49 (0) 70 62 / 95 60-0

Fax +49 (0) 70 62 / 6 45 93

E-Mail: info@masosine.de

www.masosine.com

The Watson-Marlow Pumps Group has six world-

class factories supported by direct sales operations in 

24 countries and distributors in more than 50 
countries. For contact details visit our website: 
www.wmpg.com

A dokumentumban bemutatott adatok helyessége hitelesnek mondható, de a Watson-Marlow Limited nem vállal

semmilyen felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, valamint a változtatás jogát is fenntartja. Watson-Marlow, MasoSine, 

Qdos, ReNu, LoadSure, Bioprene, Pumpsil és Marprene mind a Watson-Marlow Limited védjegyei.

MasoSine     Watson-Marlow     Bredel     Flexicon
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Szivattyú-, fúvóka és armatúratechnika üzletág
Tel./Fax.: +36 76 470 417
fodor@hennlich.hu  
szivattyutechnika@hennlich.hu

A MAGYAR IPAR SZOLGÁLATÁBAN!

H–6000 Kecskemét-Kadafalva 
Heliport–Reptér
Tel./Fax.: +36 76 470 417
E-mail: hennlich@hennlich.hu 
www.hennlich.hu

HENNLICH 

HENNLICH IPARTECHNIKA KFT.




