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achema noviteiten

KSB heeft de microchem pomp voor industrie en laboratoria verder verbeterd. 
op de achema toont het bedrijf ontwikkelingen die de microchem breder 
inzetbaar maken in de voedingsmiddelen- en de farmaceutische industrie. Zo 
is er een variant waarvan de afdichtingen zijn gemaakt van het door de FDa 
goedgekeurde materiaal Kalrez 6221. metalen oppervlakken kunnen worden 
gemaakt van gecertificeerd metaal, dat vereist is in bepaalde processen. 
verder blijkt de microchem goed te voldoen in de biotechnologie, omdat 
micro-organismen er niet snel in beschadigd raken. www.ksb.nl

)) Microchem verder ontwikkeld

)) Positiebepaling voor kleppen
op de achema zal SiSto armaturen het SK-i systeem presenteren. Dit kan 
toegepast worden op lineaire actuatoren voor kleppen in pompen. SK-i geeft 
zeer nauwkeurig de positie van de kleppen aan. hierdoor kan de werking en 
conditie van de pomp beter worden gemonitord. Dit systeem is ontwikkeld 
om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die aan pompen worden gesteld in 
de farmaceutische industrie en de biotechnologie sector. De registratie van 

de stand van de 
kleppen maakt 
het mogelijk 
om deze binnen 
een werkgebied 
van 46 mm au-
tomatisch af te 
stellen. een SK-i 
eenheid kan ter 
plekke worden 
geïnitialiseerd 
of in een con-
trolestation op 
afstand. De be-
huizing van de 
eenheid bestaat 
uit hoogwaardig 
kunststof, maar 
kan ook worden 
uitgevoerd in 
roestvast staal. 
www.sisto.de

Kleppen goed instellen met SISTO

Innovaties bij de Microchem

)) Monitoring voor onderhoud
op de achema vakbeurs in mei zal KSB een monitoring unit presenteren, die 
is ontwikkeld door de Japanse partner nikkoso. Deze e-monitor is speciaal 
ontwikkeld voor busmotoren en houdt de radiale en axiale krachten op de 
lagers in de gaten. Deze lagers gaan vaak acht tot tien jaar mee. het is voor 
het onderhoud belangrijk, dat tijdig duidelijk wordt, wanneer er problemen 
kunnen gaan optreden. het doorgaans kostbare onderhoud aan dit soort 
motoren wordt hierdoor beter beheersbaar en goedkoper. een groene, gele 
en rode LeD op de pomp geven aan wat de status is van de lagers. De mo-
nitoring unit kan ook via een netwerk worden aangesloten op een centraal 
controlepaneel. nikkiso heeft al meer dan 30.000 e-monitor units verkocht. 
KSB gaat dit instrument ook verkopen. www.ksb.nl

Onderhoud planbaar dankzij E-Monitor

)) MZT Pumpi timmert aan weg

mZt Pumpi is fabrikant van o.a. pompen uit macedonië. Door deelname aan 
beurzen als de achema en de aanstelling van distributeurs is het bedrijf ac-
tief in West-europa. in nederland heeft Promotec de pompenvertegenwoor-
diging. Groot succes is de leverantie aan de Zweedse vestiging van metro 
minerals. onlangs heeft mZt aan de nationale oliemaatschappij Belorusneft 
drie pompunits geleverd. het zijn twee verticale meertraps centrifugaal-
pompen, type 30 vmS 80, ontworpen voor gemiddelde tot hoge tempera-
turen. voor Belorusneft hadden deze pompen een capaciteit van 80 m3/h en 
een opvoerhoogte van 43 meter. Daarnaast is één centrifugaalpomp, type 20 
SP50, geleverd met een axiale waaierinvoer en met een simpel en compact 
ontwerp, wat eenvoudige demontage mogelijk maakt zonder de pomp uit het 
bestaande leidingwerk te halen. alledrie de pompen worden ingezet in olie-
installaties voor het verpompen van olie en oliederivaten. www.promotec.nl

Pompen voor de olie-industrie




