Colloïdmolen series CM
Karakteristieken

Uw voordelen

Toepassingsgebieden

De CM is een hygiënische colloïdmolen met getande rotor en stator in elektrolytisch gepolijst duplex roestvast staal.
Ze worden gebruikt om vaste deeltjes in suspensie nauwkeurig en met reproduceerbare resultaten te malen in een
ringvormige spleet tussen de stator en de rotor. De spleet kan worden aangepast door de axiale positie van de rotor
te veranderen. De rotor en stator bevatten 2 maalzones en dankzij de hoge afschuifkrachten tussen rotor en stator
zal de CM ook de vloeistof mixen.

• Elektrolytisch gepolijst 316L en duplex roestvast
staal: zeer corrosiebestendig en perfect reinigbaar

De Packo CM colloïdmolen wordt voor een breed
scala aan doeleinden in de productielijn in de
algemene voedings-, groente & fruit- en cosmetische
industrie gebruikt. De belangrijkste toepassingen
zijn natte grootte-reducering van vaste stoffen in
suspensie, het verpulveren en pureren van grove
vaste stoffen en het genereren van hoogviskeuze
suspensies en emulsies.

• Instelbare maalspleet tussen rotor en stator maakt
een optimale instelling voor elk product mogelijk
• Eenvoudige robuuste constructie en eenvoudig
onderhoud: minder uitvaltijd
• Genormeerde afdichtingen garanderen een wereldwijde gemakkelijke beschikbaarheid en lage prijzen
voor reserveonderdelen
• Laag geluidsniveau dankzij spiraalvormige
rotorgroeven
• Rotor met geïntegreerde centrifugaalwaaier verbetert de zuigcapaciteit en creëert extra afvoerdruk

Series

CM

Werkingsgebied
Max. debiet
Max. opvoerhoogte
Max. inlaatdruk
Max. vloeistofviscositeit
Max. temperatuur
Max. motorvermogen
Max. toerental
Beschikbare frequentie
Technische specificaties

15 m3/h
35 m met water
10 bar
100.000 cP met toevoerpomp
140°C
45 kW
3600 rpm
50/60 Hz

Materiaal van de delen in contact

roestvast staal 316L en duplex

Configuratie mechanische asafdichting
Beschikbaar O-ring materiaal

enkel, balg, steriel, quench, dubbel
EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM

Aansluitingen
Afwerkingsniveau

hygiënische koppelingen
hygiënische kwaliteit, elektrolytisch gepolijst

Certificaten & wetgeving

Pompcurve met water aan 2900 rpm
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35
CM/185 (2900 rpm)
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1

Instelbare maalspleet tussen rotor en stator

2

Geïntegreerde centrifugale waaier

3

Helicoïdale rotorgroeven

4 Genormeerde mechanische asafdichtingen
volgens EN 12756
5

Constructie in blokbouwwijze met
IEC normmotoren
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