AQUA RAPID KEVERŐGÉPEK
Gyors, intenzív keverést igénylő feladatokhoz
 Vízzel vagy hasonló hígabb folyadékokkal dolgozik?
 Szakaszos keveréshez keres megoldást?

AQUA Rapid 200
AQUA Rapid 500
AQUA Rapid 1500
AQUA Rapid 2500

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSI MEGOLDÁSOK

 Intenzív keveredésre van szüksége magas fordulaton?
Pontosan ezeket szem előtt tartva készítettük el Önnek az
AquaRapid sorozatot!

MILYEN IGÉNYEKRE TERVEZTÜK
AZ AQUA RAPID-OT?
• rövid ideig tartó intenzív keverésre
• könnyen keveredő híg anyagok homogenizálására
• kis mennyiségű, jól oldódó porok híg közegbe történő gyors
bekeverésére
• hőátadás javítására
• kémiai reakció elősegítésére

MIT NYER, AKI AZ AQUA RAPID TERVEZŐJÉTŐL
ÉS GYÁRTÓJÁTÓL SZERZI BE A KEVERŐGÉPET?
BIZTONSÁGOT:
több évtizedes tapasztalatot. Kipróbált, jól bevált technológiát.
IDŐT:
a berendezés egyszerűen telepíthető, elenyésző karbantartási
igénye mellett hosszú távon végzi folyamatos keverési
feladatait.
MINŐSÉGET:
robusztus keverőberendezést, nagy teherbírású, öntöttvasházas
elektromos motorral.
RUGALMASSÁGOT:
ha szükséges testreszabjuk. (Robbanásbiztos kivitel, speciális
bevonatok stb.)
KÉNYELMET:
a komplett technológiát egyetlen forrásból szerezheti
be, tartállyal (rozsdamentes acélból vagy máűanyagból),
elektromos vezérléssel, telepítéssel.

„A Chemplex remekül
szolgálja ki az igényeket”
Fazekas Bence, Pure Aqua Kft.

www.chemplex.hu
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Folyadék és porkezelési technológiák
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VÁLASSZON TECHNOLÓGIAI IGÉNY SZERINT AZ AQUA SOROZAT TÍPUSAINAK MŰSZAKI ADATAI ALAPJÁN!

Aqua Rapid Sorozat
Működési
időtartam
Kevert
anyagok

Tipikus
felhasználás

Hajtás
Maximális
tartályméret

Egyéb
kiegészítők

Felhasználható
keverőlapátok

Aqua Eco sorozat

Aqua Max sorozat

Aqua Pro sorozat

szakaszos üzem
(óránként max: 20 perc üzemidő)

akár folyamatos üzem:
0-24 óra (méretezéstől függ)

akár folyamatos üzem:
0-24 óra

vízhez hasonló, híg folyadékok

vízszerű vagy/és kissé viszkózusabb
folyadékok

vízszerű vagy/és kissé viszkózusabb
folyadékok

• kis mennyiségű porok bekeverése
• könnyen elegyedő folyadékok
homogenizálása
• gáz elnyeletés
• hőátadás javítása
• kémiai reakció elősegítése

• kis és közepes mennyiségű porok
bekeverése
• könnyen elegyedő folyadékok
homogenizálása
• kiülepedés megakadályozása
• hőátadás javítása
• kémiai reakció elősegítése

• kis és közepes mennyiségű porok
bekeverése
• könnyen elegyedő folyadékok
homogenizálása
• kiülepedés megakadályozása
• hőátadás javítása
• kémiai reakció elősegítése

• akár nagyobb mennyiségű porok
bekeverése
• nehezebben elegyedő
folyadékok homogenizálása
• kiülepedés megakadályozása
• gáz elnyeletés
• hőátadás javítása
• kémiai reakció elősegítése

közvetlen elektromos motor

csigahajtóművel hajtott

homlokkerekes hajtómű

csiga vagy homlokkerekes hajtás,
erősített csapágyazás

3 m3

5m3

10m3 felett is

15 m3 felett is

• PP vagy PE bevonat, a kémiai
anyagok károsító hatása ellen,
• kerámia bevonat
• robbanásbiztos kivitel
• műanyag vagy saválló acél tartály
• vezérlő elektronika fordulatszámszabályozó egysége

• PP vagy PE bevonat, a kémiai
anyagok károsító hatása ellen,
• kerámia bevonat
• robbanásbiztos kivitel
• műanyag vagy saválló acél tartály
• vezérlő elektronika fordulatszámszabályozó egysége

• PP vagy PE bevonat, a kémiai
anyagok károsító hatása ellen,
• kerámia bevonat
• robbanásbiztos kivite
• műanyag vagy saválló acél tartály
• vezérlő elektronika fordulatszámszabályozó egysége

• turbó lapátos keverő

• egyenes vagy ívelt lapátos
propeller
• turbina
• ferdekaros keverőelem

• egyenes vagy ívelt lapátos
propeller
• turbina
• ferdekaros keverőelem

• egyenes vagy ívelt lapátos
propeller
• turbina
• ferdekaros keverőelem

• karbantartást nem igényel
• egyszerűen és gyorsan
telepíthető

• folyamatos üzem a legjobb áron
• karbantartást nem igényel
• egyszerűen és gyorsan
telepíthető

• alacsony üzemeltetési költség
• karbantartást nem igényel
• egyszerűen és gyorsan
telepíthető

• nagyobb tartályokra is
gazdaságos megoldás
• elenyésző karbantartási igény
• egyszerűen telepíthető

•
•
•
•

robbanásbiztos kivitel
erősített külső csapágyház
műanyag vagy saválló acél tartály
vezérlő elektronika fordulatszámszabályozó egysége

folyamatos üzem:
0-24 óra

Jellemző
keverési
intenzitás*:

Egyéb előnyeik

*: a keverési intenzitást öt fokú, szubjektív skálán mérik a Chemplex szakemberei. 1: enyhe, 2: enyhe-közepes, 3 közepes, 4: közepesen intenzív, 5: intenzív
Konkrét adatot a keverési feladat teljes ismeretében lehet megadni.

Készülékeinkhez kiegészítő berendezéseket is készítünk (tartályok, beadagolók, szállító-adagolók, beoldók stb.) – pontosan az Ön technológiai igényének megfelelően. Feladatunkat a tervezéstől a telepítésig saját szakembereinkkel látjuk el.

Folyadék- és porkezelés területén egyedi berendezéseket és komplett technológiákat szállítunk a

FESTÉKGYÁRTÁS, VEGYIPAR, ÉLELMISZERIPAR, GYÓGYSZERGYÁRTÁS,
PETROLKÉMIA, HÁZTARTÁSVEGYIPAR, KOZMETIKAI IPAR
és egyéb iparágak számára.

FOLYADÉK- ÉS PORKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK:
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Tel.: (+36)1-347-0682, Fax: (+36)1-347-0683
E-mail: info@chemplex.hu, www.chemplex.hu, www.keverogep.hu
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HAJTÓMŰ ÜZLETÁG, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS RAKTÁR:
5100 Jászberény, Ipartelep út 13.
Tel.: (+36)57-515-755, Fax: (+36)57-515-756
E-mail: hajtomu@chemplex.hu, www.chemplex.hu
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