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FÖRTRÄNGNINGSPUMPAR
DEPLACEMENTPUMPAR
• KOLVMEMBRANPUMPAR
• PNEUMATISKA MEMBRANPUMPAR
• SLANGPUMPAR
• KUGGHJULSPUMPAR

Förträngningspumpars teori är i princip mycket enkel. För varje 
arbetscykel – varje varv eller varje slag – stängs en viss vätskevolym 
in och transporteras från pumpinlopp till pumputlopp oberoende av 
mottryck. Den instängda vätskevolymen beror enbart på storleken av 
förträngningspumpens håligheter eller det s k deplacementet (härav även 
benämningen deplacementpump).

Den uppnåbara tryckstegringen är i första hand bara beroende av 
konstruktionens mekaniska hållfasthet och tillgänglig driveffekt, vilket 
ofta kräver att en överströmningsventil finns installerad.

Oavsett vilken förträngningspump man avser finns det faktorer som 
påverkar dem alla. I princip används förträngningspumpar för tröga 
vätskor, alltså vätskor med hög viskositet. Vilken pump man väljer beror 
på vätskans övriga egenskaper eftersom pumparna är olika känsliga, 
eller har svagheter, jämfört med andra förträngningspumpar. Vissa är 
exempelvis känsliga för föroreningar i media, andra klarar föroreningar 
men är känsliga för större partiklar. Andra är inte så täta, klarar inte 
torrkörning osv. Andra viktiga faktorer är självklart önskat flöde och tryck.

45



DEPA PNEUMATISK MEMBRANPUMP, TYP DH
Nästa generations luftdrivna membranpumpar. Reducerad luftförbrukning och ljudnivå samt 
ökad kapacitet jämfört med tidigare modeller. Enkel konstruktion med få detaljer ger enkelt 
underhåll. Flexibel installation, sug- och tryckanslutningarna kan anpassas efter behov.  
Optimerade flödesegenskaper vilket gör att pumpen kan hantera partikelstorlek upp till 25 mm. 
Kan som option levereras med Depa AirSave-System vilket inkluderar mjukstartventil och 
membranövervakning. Utmärkt pump för svårhanterliga eller partikelbemängda media inom  
t ex målnings- och lackeringsindustrin, slamapplikationer eller kemisk industri.

Dimensionsområde: DN15-80

Max kapacitet: 40 m3/h

Max arbetstryck: 7.0 bar

Material: Aluminium eller rostfritt stål

Material membran: PTFE E4, EPDM E4, NBR E4, NRS E4, FKM E4 EPDM “grey”  
E4 eller Santoprene S4

KÄNNETECKEN FÖR EN DEPA MEMBRANPUMP:

• Stort urval av materialkombinationer och storlekar
• Idealisk för slitande och viskösa media
• Kan hantera media med fasta beståndsdelar
• Klarar torrkörning, kan köras mot stängd ventil
• Mobil, lätt att transportera
• Enkel steglös reglering av pumpkapaciteten
• Torrt självsugande
• Modern luftstyrning, oljefri, minimalt underhåll
• Klassade för användning i ATEX-miljö

Applikationer:
• Färgindustri
• Keramisk industri
• Kemisk industri
• Avloppsreningsverk
• Marinindustri
• OEM industri
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DEPA PNEUMATISK MEMBRANPUMP, TYP P
Serie P är tillverkad av PP eller PVDF och har en enkel, pålitlig och läckagesäker konstruktion. 
Kan som option levereras med Depa AirSave-System vilket inkluderar mjukstartventil och 
membranövervakning. Pumpen är avsedd att pumpa korrosiva, svårhanterliga eller partikel-
bemängd media inom tex målnings- och lackeringsindustrin, slamapplikationer eller kemisk 
industri.

Dimensionsområde: DN15-80

Max kapacitet: 50 m3/h

Max arbetstryck: 7.0 bar

Material: PP eller PVDF

Material membran: PTFE E4, EPDM E4, NBR E4, NRS E4, FKM E4 EPDM “grey”  
E4 eller Santoprene S4

Applikationer:
Korrosiva och slitande vätskor 
inom tex:
• Kemisk industri
• Galvanisk industri
• Pappersindustri
• Energiverk
• OEM industri

KÄNNETECKEN FÖR EN DEPA MEMBRANPUMP:

• Stort urval av materialkombinationer och storlekar
• Idealisk för slitande och viskösa media
• Kan hantera media med fasta beståndsdelar
• Klarar torrkörning, kan köras mot stängd ventil
• Mobil, lätt att transportera
• Enkel steglös reglering av pumpkapaciteten
• Torrt självsugande
• Modern luftstyrning, oljefri, minimalt underhåll
• Klassade för användning i ATEX-miljö
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DEPA PNEUMATISK MEMBRANPUMP, TYP DH PTFE
Nästa generations luftdrivna membranpumpar för korrosiva applikationer. Reducerad luftförbrukning och ljudnivå samt ökad 
kapacitet, upp till 30% högre kapacitet jämfört med tidigare modeller. Enkel konstruktion med få detaljer ger enkelt underhåll. 
Integrerad flänsanslutning i pumphuset för maximal säkerhet. Flexibel installation, sug- och tryckanslutningarna kan anpassas 
efter behov. Optimerade flödesegenskaper vilket gör att pumpen kan hantera partikelstorlek upp till 12 mm. Kan som option 
levereras med Depa AirSave-System vilket inkluderar mjukstartventil och membranövervakning. Utmärkt pump för starkt  
korrosiva, svårhanterliga eller partikelbemängda media inom t ex kemiska applikationer. 

Dimensionsområde: DN15-40

Max kapacitet: 15 m3/h

Max arbetstryck: 7.0 bar

Material: PTFE eller konduktiv PTFE

Material membran: PTFE E4

Applikationer:
Starkt korrosiva vätskor inom kemisk industri, 
galvanisk industri, pappersindustrin och stål- 
industrin, tex:

• Svavelsyra
• Järnklorid
• Salpetersyra
• Saltsyra
• Fluorvätesyra
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DEPA PNEUMATISK MEMBRANPUMP, TYP L, ROSTFRITT STÅL FDA
Serie L är utvecklad för hygieniska applikationer inom t ex livsmedels- och farmaceutisk 
industri. Pumpen klarar högt ställda krav vid pumpning av känsliga vätskor och viskösa media. 
Pumpenheten kan rengöras med CIP och/eller SIP och kan levereras med ytfinhet ner till Ra 
<0,5 μm. Serie L levereras med erforderliga certifikat och är godkänd enligt EHEDG.

Dimensionsområde: DN15-80

Max kapacitet 50 m3/h

Max arbetstryck: 7.0 bar

Material: Rostfritt stål AISI304 eller rostfritt stål AISI316L

Material membran: EPDM (FDA) eller PTFE E4

Applikationsområden
• Livsmedelsindustri
• Farmaceutiska processer
• Bioteknik
• Bryggerier
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Pulsationsdämpare
Reducerar pulserande flöden  
till ett minimum

Komplett luftregulator
inställning av tryck och flöde

Mjukstartventil
Möjliggör gradvis start av pumpen 
med minimal förslitning

DEPA E4® -MEMBRAN I PTFE
A-grade PTFE med backup av EPDM. Avsedd för aggressiva
kemikalier och i Ex-områden. Temperaturområde: -10°C till +130°C

• ”Noppig” yta ger ökad livslängd
• PTFE- överlägsen kemikalieresistens
• Den släta centrumytan förhindrar uppbyggnaden  
 av föroreningar, förbättrar flödet och minskar 
 energiförbrukningen.

TILLBEHÖR DEPA MEMBRANPUMPAR

DEPA E4®-MEMBRAN AV EPDM,
NBR, NRS ELLER FKM
Revolutionerande ”noppig” yta för bästa prestanda

• Ny design – mindre påfrestning på
 membranet och därmed längre livslängd
• Mindre antal delar – enklare underhåll
• Modulär – passar samtliga Depa membranpumpar

DEPA S4-MEMBRAN AV SANTOPRENE®

Revolutionerande ”noppig” yta för bästa prestanda
•  ”NOPPIG” YTA ger ökad livslängd
•  SANTOPRENE – ökad livslängd vid slitande applikationer

Membran av Santoprene® är avsett för aggressiva kemikalier  
och slitande applikationer. Temperaturområde: -20°C till + 110°C

EPDM
Elastomergummi med bra kemisk resistans för 
sura och kaustiska medier. Används ofta vid lös-
ningsmedel, alkoholer och slitande applikationer.  
Temperaturområde: -25°C till +90°C 

NBR
Membran av nitrilgummi lämplig för diverse  
kolväten, mineraloljor, fett och bränslen.  
Temperaturområde: -15°C till +90°C 

NRS
Naturgummi lämpligt för slitande applikationer 
och utspädda kaustiska samt sura vätskor.  
Temperaturområde: -15°C till + 70°C 

FKM
Membran av viton som har bra kemisk resistans 
och avsett för kolväten, sura och kaustiska  
vätskor. Temperaturområde: -5°C till + 120°C
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Applikationer:
Korrosiva och slitande applikationer inom t ex 
kemiindustri, stålindustri och energiverk.

• Kalkslurry
• Järnklorid
• Restsyra
• Svavelsyra
• Saltsyra
• Fosforsyra
• Slurrytransport
• Abrasiva (slitande) vätskor med partiklar
• Högviskösa och klibbiga vätskor

CODIP har sedan 1974 tillverkat pneumatiska  
slangpumpar. Konstruktionen är unik och avsedd  
för korrosiva och slitande applikationer.

CODIP PNEUMATISK SLANGPUMP 
TYP RP 20-150
CODIP pumparna saknar mekanisk axeltätning och
tål att pumpa mot stängd ventil och gå torr samt är
självsugande. Pumpen är mycket robust och har en
enkel funktion med få rörliga delar: En automatisk
luftventil styr lufttrycket till baksidan av ett flexibelt
gummimembran. En vätska överför sedan detta
tryck mot slangen. Uppfordringshöjd samt kapacitet
kan ställas in individuellt vilket gör att pumpen kan
anpassa exakt till aktuell applikation. Pumpen kan
hantera partikelstorlekar upp till 11 mm.

Kapacitet: Upp till 300 liter/min

Max arbetstryck: 10.0 bar

Material pumphus: Aluminium eller gjutjärn, polyuretanbelagt

Material slang: PTFE, EPDM, Viton, Neoprene,  
Hypalon eller silikon
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CODIP pneumatisk slangpump typ RP20

CODIP pneumatisk slangpump typ RP20 i 
specialutförande med värmeslingor. Detta 
används vid pumpning av vätskor som stelnar 
eller vätskor som kräver en viss temperatur för 
att vara pumpbara.
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KÄNNETECKEN FÖR ELRO SLANGPUMP:

• Idealisk för slitande och viskösa media
• Kan hantera media med fasta beståndsdelar
• Konstant volymkapacitet i och med vakuumstöd
• Klarar torrkörning
• Integrerat varningssystem
• Lätt att rengöra
• Mobil, lätt att transportera (Typ M, typ T och typ GUP)
• Torrt självsugande upp till 9,5 m sughöjd
• Lämplig för användning i explosiva  områden

Crane tillverkar slangpumpar under varumärket Elro.  
Elropumparna kännetecknas av hög kvalitet, enkel pålitlig och  
servicevänlig konstruktion och innovativa mobila slangpumpar.
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ELRO STATIONÄR SLANGPUMP TYP XP
XP-serien är mycket robust och pålitlig. Den är uppbyggd med en mycket kraftig rotor, tryck-
backar med stor radie, en kort grov axel och en kraftig lagerbock. Pumpen är som standard 
utrustad med ett patenterat vakuumsystem, vilket bl a ger konstant pumpkapacitet under 
slangens hela livslängd.

Kapacitet: Upp till 50 m3/h

Max arbetstryck: 13.0 bar

Material pumphus: Aluminium

Material slang: NR, NBR eller CSM

Applikationer:
• Filterpressapplikationer
• Slurrytransport
• Abrasiva (slitande) vätskor med partiklar
• Högviskösa och klibbiga vätskor.
• Oljeavskiljning (skimmer)
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ELRO STATIONÄR SLANGPUMP TYP IP
IP-serien är mycket robust och pålitlig och uppbyggd med en 
mycket kraftig rotor, tryckbackar med stor radie, en kort, grov axel 
och en kraftig lagerbock. 

IP-serien är som standard utrustad med ett patenterat vakuum-
system vilket bl a ger en konstant pumpkapacitet under slangens 
hela livslängd. Dessutom kan systemet varna för sliten slang med 
ett sk early-warning system. Pumpen kan fås med ATEX- och 
EHEDG- godkännande samt FDA-godkända slangar och smörjmedel.

Kapacitet Upp till 28 m3/h

Max arbetstryck: 13.0 bar

Material pumphus: Aluminium

Material slang: NR, NF (FDA), NBR, CSM eller EPDM

ELRO PORTABEL SLANGPUMP TYP M,  
TYP T OCH TYP GUP
Innovativ portabel, kompakt och flexibel slangpump, 
avsedd att pumpa aggressiva, viskösa och partikel-
bemängda media. Pumpen har ett patenterat pumphus, 
vilket gör det möjligt att använda tunnväggiga slangar, 
som kontinuerligt expanderas till sin runda tvärsnitts-
form genom ett ständigt undertryck. Pumpen finns 
också i Ex-klassat utförande, typ GUP, för bl a brandkår 
och räddningstjänst. Pumpen drivs med elmotor,  
bensin- eller dieselmotor.

Kapacitet: Upp till 18 m3/h

Max arbetstryck: 2.0 bar

Material pumphus: Aluminium

Material slang: NR, NBR eller CSM
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Josef Emmerich Pumpenfabrik GmBH etablerades 1945 i Tyskland. 
Verksamheten startade med tillverkning och försäljning av pumpar 
för gruvindustrin. Idag har verksamheten utvecklats till en global 
leverantör av kolvmembranpumpar, skräddarsydda för dina  
applikationer. Högsta möjliga kvalitet säkerställs bla genom egen 
tillverkning av samtliga gummidetaljer.

Emmerich kolvmembranpump typ HBW

Elektrisk kolvmembranpump avsedd för korrosiva och slitande
applikationer. Pumphus av polypropylen, dubbla membran och
integrerad pulsationsdämpare. Pumpen har intern automatisk
justering av tryck och kvantitet beroende på utloppstrycket

Material: Polypropylene

Kapacitet: 0.5-15 m3/h

Tryck: 16 bar i standardutförande. Högre tryck på förfrågan

Applikationer:
•  Filterpressapplikationer
•  Transport av starkt partikel- 

bemängda media eller  
pulvertransport.

•  Transport till silo
•  Slurrytransport
•  Centrifuger
•  Högvisköst slam med hög  

koncentration av fasta ämnen
•  Malm (t ex koppar-nickelslam  

eller bauxit-suspensioner)
•  Inom kemikalieindustrin,  

tex pigment, latex och syror
•  Rökgasanläggningar
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Emmerich kolvmembranpump typ HD
Elektrisk kolvmembranpump avsedd för högtrycksapplikationer inom korrosiva  
och slitande applikationer.

Pumphus av stål eller rostfritt stål, dubbla membran och inline pulsationsdämpare  
på sug- och trycksidan. Pumpen är anpassad för drift med frekvensomriktare.

Material Polypropylen. Gjutjärn, invändigt gummiklätt gjutjärn eller rostfritt stål.

Kapacitet: 0.5-65 m3/h

Tryck: 16 bar i standardutförande. Högre tryck på förfrågan

Emmerich kolvmembranpump typ ER/ER-NPPH
Elektrisk kolvmembranpump avsedd för korrosiva och slitande applikationer. 
Kompakt design med minimalt dödutrymme, dubbla membran och intern  
justering av tryck och kvantitet beroende på utloppstrycket. Pumpen är anpassad 
för drift med frekvensomriktare.

Material: Stål eller rostfritt stål

Kapacitet: Upp till 120 m3/h

Tryck: 250 bar i standardutförande. 
Högre tryck som option
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Liquiflo Equipment Company har sedan 1972 tillverkat kugghjulspumpar. 
Liquiflo var en av de första tillverkarna av en läckagefri kugghjulspump 
med magnetkoppling och är idag en av världens ledande tillverkare av 
kugghjulspumpar. Pumparna finns i flera olika material, magnetkopplade 
eller med mekaniska tätningar. Det gör att pumparna passar till mängder 
av kemiska applikationer, tex syror, lösningsmedel och polymerer. 
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LIQUIFLO PFA-LINAD KUGGHJULSPUMP TYP POLY-GUARD 
Poly-Guard är en PFA-linad kugghjulspump som är ett utmärkt val vid korrosiva vätskor. 
Pumparna är säkra och kan med fördel användas där det finns krav på hög renhet och 
där kontamination måste undvikas. Kugghjulspumpar är på grund av pulsationsfritt 
flöde att föredra i många doseranläggningar. Kugghjulspumpar typ Poly-Guard levereras 
enbart i magnetkopplat utförande.

Max kapacitet: 3.0 m3/h

Max diff.tryck: 7.0 bar

Material: PFA

SLITPLATTA

LAGER

O-RING PUMPHUS
DRIVAXEL

DRIVHJUL

O-RING KANNA

LÖPHJULSAXEL

LÖPHJUL

PUMPHUS, MITTDEL

FRÄMRE PUMPHUS

INRE MAGNET

KANNA

BAKRE PUMPHUS

Applikationer
Kemiska applikationer inom kemi-, 
stål- och läkemedelsindustrin.

• Svavelsyra
• Salpetersyra
• Saltsyra
• Fluorvätesyra
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LIQUIFLO KUGGHJULSPUMP H-SERIEN
H-serien är standardmodellen och kännetecknas av höga  
differenstryck och kan levereras i axeltätat eller magnet- 
kopplat utförande.

Max kapacitet: 13 m3/h

Max diff.tryck: 16 bar

Material: Rostfritt stål AISI316 eller Alloy-C

Utbytesenhet vilket minimerar stilleståndstiden. Värmetracing finns som option. Detta an-
vänds vid pumpning av vätskor som stelnar 
eller vätskor som kräver en viss temperatur 
för att vara pumpbara.

Applikationer
• Petroleumprodukter
• Polymerer
 M.fl.
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LIQUIFLO KUGGHJULSPUMP MAX-SERIEN
Kugghjulspumpar ur Max-serien är utvecklade för tuffa applikationer
med höga differenstryck. Kugghjulen har en unik design med helix-
formade kuggar vilket ger ökad verkningsgrad. Pumpen kan levereras 
med axeltätning eller med magnetdrift.

Max kapacitet: 4.0 m3/h

Max diff.tryck: 25 bar

Material: Rostfritt stål AISI316 eller Titan

LIQUIFLO ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL
Överströmningsventil skall alltid installeras på pumpens tryck-
sida. Överströmningsventilen skyddar pumpen och rörsystemet 
från oönskade tryckökningar och levereras i rostfritt stål AISI316 
eller Alloy-C.

LIQUIFLO REPARATIONSKIT
Färdiga kit gör underhållsarbetet enklare.  
Självklart kan alla delar köpas separat om så önskas.

Unik design – helixformade kuggar ger 
ökad verkningsgrad och tystare drift.
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