
Jednovřetenové čerpadlo potravinářské 40−EPM−25

Použití
Čerpadlo 40−EPM−25 má hlavní uplatnění v potravinářském
průmyslu při výrobě poživatin, nápojů a mlékárenských pro−
duktů. Lze je s výhodou použít také na dopravu produktů ve
farmaceutických, kosmetických a chemických závodech. Čer−
padlo může dopravovat od čistých řídkých až po viskozní
a zahuštěné kapaliny, suspenze a kašovité látky s max. veli−
kostí případných pevných částic 5 mm, jako např. ovocné štá−
vy sirupy, marmeládu protlaky, pasty, krémy, drcené ovoce,
pivo, víno, minerální vody, mléko, smetanu apod.

Max. teplota čerpané kapaliny ....................................... 70 °C
Max. teplota čistícího roztoku po dobu 30 min. ............ 85 °C
Max. dopravní tlak .................................................... 0,6 MPa

Výhody  přednosti
Čerpadlo 40−EPM−25 je lehké, přenosné. Jednoduchost kon−
strukce umožňuje snadnou montáž i demontáž při čištění
a opravách, což odpovídá požadavkům vysoké hygieny pro−
vozu. Mimo těchto předností má všeobecně známé výhody
jednovřetenových čerpadel, tj. především:
! schopnost dopravovat husté a kašovité látky,
! plynulý a rovnoměrný průtok čerpané kapaliny bez pulzací

a nárazů,
! čerpání bez víření a pěnění,
! tichý chod.

Konstrukce
Konstrukce čerpadla umožňuje velmi snadné a rychlé rozebí−
rání bez potřeby montážního nářadí. Všechny díly hydrulické
části jsou staženy v jeden celek dvěma vnějšími spojovacími
táhly s ručními maticemi. Po uvolnění se jednotlivé díly lehce
vyjímají k čištění event. výměně .
Utěsnění rotoru je provedeno standardní ucpávkou, kterou
tvoří dva kroužky Gufero s tukovým mazáním. Čerpadlo může
být vybaveno i mech. ucpávkou. Sací a výtlačné hrdlo mají
závit Rd pro připojení mlékárenským šroubením. Elektromo−
tor, spojený s čerpadlem do monobloku je trojfázový asyn−
chronní s rotorem nakrátko v krytí IP 55 dle ČSN EN 60 034−5
a je určen pro trvalé zatížení S1 při teplotě okolí do 40 °C
a nadmořské výšky do 1000 m. Standardně se dodává po na−
pětí 400 V a kmitočet 50 Hz. Jiné hodnoty na dotaz.

Materiálové provedení
Celá hydraulická část (její kovové díly), přicházející do styku
s čerpanou kapalinou, je z korozivzdorné oceli na bázi chrom−
nikl. Pružná vložka statoru a ochranné kryty kloubových spo−
jek jsou ze zdravotně nezávadné potravinářské pryže.

Volba čerpadla
Volba čerpadla z daného výběru několika otáčkových variant
a z nich vyplývajících výkonů (tj.průtoku Q) není zcela libovol−
ná. Je nutno při ní respektovat obecně platné zásady a zkuše−
nosti pro vřetenová čerpadla a jejich správnou praktickou apli−
kaci. Při použití jednovřetenového čerpadla v méně náročných
pracovních podmínkách, jako jsou čerpané kapaliny a látky
bez obsahu nebo jen s malým podílem pevných částic, s urči−
tou mazací schopností, s nižší konzistencí nebo viskozitou,
nebo pro intervalové čerpání, přerušovaný provoz a pro práci
jen po část směny nebo pracovního dne, lze volit vyšší otáčky
čerpadla. Při použití v provozně náročných nebo těžkých pod−
mínkách, jako je čerpání velmi viskozních, zahuštěných nebo
kašovitých látek a suspenzí a pro dlouhodobou práci, tj. trvalý,
celosměnový nebo celodenní provoz, nutno vždy volit sou−
strojí pro nižší, resp. nejnižší otáčky.

Příslušenství
S čerpacím soustrojím může být dodáváno příslušenství v tomto
rozsahu:
! jistič − sloužící rovněž jako spínač,
! přípojný kabel CGTG 4×1,5 v délce 12,5 m,
! vidlice CV 1643.



Jednovřetenové čerpadlo potravinářské 40−EPM−25

Technické údaje
Typ soustrojí 40−EPM−25−6

Otáčky n [min−1] 705 930 1410 2865

Průtok čerpadla min. Q [l.s−1] 0,28 0,38 0,6 1,22

Dopravní tlak čerpadla pdo [MPa] 0,6

Manometrický tlak ve vstupním průřezu
čerpadla max.

ps man [MPa] −0,04

Příkon čerpadla P [kW] 0,6 0,75 0,76 1,5

Sací hrdlo Rd 65 DN [mm] 40
Výtlačné hrdlo Rd 65 DN [mm] 40

Elektromotor − typ 1LA7096−8AB 1LA7096−6AA 1LA7096−4AA 1LA7096−2AA

Výkon P [kW] 0,55 1,1 1,5 2,2

Proud statoru I [A] 1,58 2,9 3,45 4,6

Napětí U [V] 400

Kmitočet f [Hz] 50

Hmotnost soustrojí s elektropříslušenstvím m [kg] 35

Hlavní rozměry bez elektropříslušenství 800/225/250
délka/šířka/výška [mm] s elektropříslušenstvím 800/275/250

Hodnoty Q; pdo; Pc platí pro čistou vodu a manometrický tlak ve vstupím průřezu ps man = −0,02 MPa. Při dopravě kapalin
s viskozitou nad 21 mm.s−1 se hodnoty mění v závislosti na viskozitě dopravované kapaliny a provozních podmínkách.

Informativní řez čerpadlem

1130 Stator
1200 Sací těleso
1310 Výtlačné těleso
1720 Nosný rám
2180 Spojovací hřídel

2180.1 Pružná spojka
2500 Vřeteno
3861 Maznice
4210 Ucpávkové těleso
4310 Gufero

6582 Matice spojovacího táhla
6700 Pero spojky
7000 Spojka hřídele motoru
8100 Elektromotor
9252 Hrdlo

9252 2180.1 4310 7000 8100

6582 1310 1130 2500 2180.1 2180 1200 3861 4210 6700 1720
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Rozměrový náčrtek
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