
Pompy w wykonaniu higienicznym

Pełen zakres produktów



Alfa Laval jest jednym z największych dostawców pomp na świecie, 
oferując szerokie portfolio pomp odśrodkowych, z pierścieniem 
cieczowym i krzywkowych. 

Portfolio produktów Alfa Laval jest połączeniem wiedzy na temat pomp, 
najwyższych standardów higieny, niezawodności działania 
oraz utrzymania niskich kosztów zakupu i użytkowania.
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Wysoka sprawność  
gwarantowana

Zagwarantowanie efektywności procesów higienicznych wymaga 

podejmowania niestandardowych działań oraz dbałości 

o szczegóły. Alfa Laval posiada udokumentowane doświadczenie 

w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla aplikacji higienicznych 

w zakresie technologii oddzielania, wymiany ciepła i sterowania 

przepływami.

Najwyższy stopień bezpieczeństwa, wysoka wydajność przy 

łagodnym traktowaniu produktów oraz bezkompromisowa higiena 

to cechy naszych produktów: pomp, wymienników ciepła, 

zaworów i automatyki, wirówek i dekanterów, modułów 

filtracyjnych, armatury kwasoodpornej oraz wyposażenia do 

zbiorników. Dzięki temu wielu producentów żywności oraz firm 

farmaceutycznych i biotechnologicznych stosuje nasze urządzenia 

oraz korzysta z usług pracowników i dystrybutorów Alfa Laval 

na całym świecie.

Niniejsza broszura przedstawia zakres pomp do zastosowań 

higienicznych. W celu otrzymania dokładniejszych danych 

technicznych prosimy o kontakt z Alfa Laval Polska lub 

odwiedzenie naszej strony www.alfalaval.pl
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Łagodne traktowanie 
produktów
Pompy odśrodkowe Alfa 
Laval znane są z delikat-
nego i jednocześnie efek-
tywnego pompowania 
produktów. Jesteśmy 
w stanie zapewnić inte-
gralność produktu nieza-
leżnie od wybranego 
modelu - wersji premium 
czy pompy do standardo-
wych zastosowań.

Zaawansowane rozwią-
zania higieniczne
Dzięki ulepszeniom takim 
jak: optymalizacja 
wewnętrznej geometrii 
i specjalnie wyprofilowane 
uszczelki, pompy Alfa 
Laval są dostosowane do 
mycia w systemie CIP, co 
pozwala osiągnąć 
wyjątkowy poziom 
higieny. Wszystkie pompy 
zostały przetestowane 
zgodnie z wymaganiami 
EHEDG. Wiele z nich 
posiada oznaczenie 
symbolem 3A.

Zaawansowane rozwią-
zania uszczelnień
Wiele pomp odśrodko-
wych posiada tego 
samego typu mechanicz-
ne uszczelnienie wału, 
co ułatwia konserwację 
i utrzymywanie magazy-
nu części zamiennych. 
W połączeniu z szybkim 
i łatwym montażem od 
przodu pozwala zmniej-
szyć koszty konserwacji 
i eksploatacji oraz 
wydłużyć czas pracy 
urządzenia.

Łatwa wymiana 
uszczelnienia
Zewnętrzny kształt pomp 
odśrodkowych, a także 
konstrukcja uszczelnienia 
umożliwiają szybką 
i prostą wymianę uszczel- 
nienia. W pompach LKH 
można łatwo dokonać 
zamiany uszczelnienia 
wału z pojedynczego na 
pojedyncze spłukiwane 
lub podwójne mechanicz-
ne, zaś w pompach 
SolidC z pojedynczego 
na pojedyncze spłukiwane.
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Pompy odśrodkowe
Pompy odśrodkowe Alfa Laval zostały 
zaprojektowane z myślą o usprawnieniu 
produkcji we wszystkich obszarach - 
począwszy od jakości całego procesu do 
oszczędności energii. Oprócz delikatnego 
traktowania produktów i dostosowania do 
wymagań procesów higienicznych, zapewniają 
długą i bezawaryjną pracę, która przekłada 
się na niższe koszty eksploatacji.

Pompy odśrodkowe można podzielić na dwie 
kategorie: premium, spełniające wysokie 
standardy higieny oraz do zastosowań 
standardowych. Pierwsza z kategorii obejmuje 
serię pomp LKH, do zastosowania w bardzo 
wyspecjalizowanych procesach, takich jak 
instalacje wielostopniowe, z wysokim 
ciśnieniem, aplikacje o bardzo wysokim stopniu 
czystości oraz pompy samozasysające. 
Druga kategoria, pompy SolidC, to rozwiązanie 
ekonomiczne.

Komputerowo zapro-
jektowany wirnik 
Wirniki w pompach 
odśrodkowych zostały 
zaprojektowane kompute-
rowo i zoptymalizowane 
hydraulicznie w celu 
osiągnięcia wymaganej 
wydajności. Zarówno 
wirniki jak i śruby 
mocujące (opcjonalnie) 
posiadają wygładzone 
powierzchnie, co zapo-
biega gromadzeniu się 
produktu i zwiększa 
efektywność mycia. 

Efektywne działanie
Pompy odśrodkowe Alfa 
Laval zużywają znacznie 
mniej energii oraz 
wykazują niski poziom 
hałasu. Dodatkowo 
minimalizują ryzyko 
kawitacji, dzięki niskiemu 
wymaganemu ciśnieniu 
NPSH.
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Pompy premium
Cicha, ale jednocześnie wytrzymała seria pomp odśrodkowych LKH jest najlepszym 
rozwiązaniem dla delikatnego i skutecznego pompowania produktu. Powiększone 
wloty w połączeniu z nowoczesną konstrukcją wirnika zapewniają skuteczny 
przepływ produktu oraz bardzo niskie wymagane ciśnienie NPSH.

Pompy LKH przeznaczone są do mycia w systemie CIP. Dostępne są dla wydajności 
do 500 m3/h i ciśnienia do 190 m s.w. (19 bar), w różnym wykonaniu, w zależności 
od aplikacji. 

Zakres wydajności pomp LKH: Pompy LKH są dostępne w zakresie wydajności do 500 m3/h i ciśnienia do 190 m s.w. (19 bar).

Częstotliwość: 50 Hz
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LKH UltraPure
Pompy LKH UltraPure spełniają wymagania produkcji 
wody do iniekcji (WFI) oraz do innych aplikacji 
farmaceutycznych. Wszystkie modele posiadają 
certyfikat 3A i są dostosowane zarówno do procesu 
CIP, SIP (sterylizacja) oraz mycia ręcznego. Pompy 
LKH-UP są dostępne z gładkością powierzchni 
0,5 μm, z zestawem uszczelnienia spłukiwanego, 
pakietem dokumentacji Q-doc, ułatwiającym 
przeprowadzanie kwalifikacji i walidacji. 

LKH
Pompy odśrodkowe LKH są bardzo efektywnymi 
i ekonomicznymi urządzeniami, które spełniają 
wymagania procesów sanitarnych pod względem 
delikatnego traktowania produktu, higieny i odporności 
chemicznej. Montowane od przodu uszczelnienie 
zapewnia możliwość dokonania szybkiego 
i efektywnego serwisu, przy jednoczesnym wydłużeniu 
czasu pracy i obniżenia kosztów użytkowania. Pompy 
LKH dostępne są w 13 wielkościach, co umożliwia ich 
dostosowanie do konkretnego zastosowania. Spełniają 
wymagania 3-A, CE i EHEDG.

LKHex
Bardzo efektywne i ekonomiczne pompy LKHex 
w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają 
wymagania dyrektywy ATEX 94/9 IEC grupa II, 
kategorie 2G i 3G w klasie temperatur T1~T4.
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LKHPF High Pressure
Pompy serii LKHPF, przeznaczone do pracy 
w warunkach wysokiego ciśnienia, charakteryzują 
się wzmocnioną obudową oraz tylną płytą, jak również 
uszczelnieniem wewnętrznym dostosowanym 
do wysokich ciśnień i masywnymi śrubami. Dzięki temu 
mogą pracować przy ciśnieniu na wlocie do 40 bar 
i spełniają wymagania procesów nanofiltracji oraz 
odwróconej osmozy. Uszczelnienia są łatwo 
wymienialne, nie wymagają demontażu tylnej płyty.

LKH Multistage
Wielostopniowe pompy LKH są zaprojektowane zgodnie 
z wymaganiami standardów 3A i dostępne są jako modele 
dwu-, trzy- lub czterostopniowe. Pozwalają one 
zaoszczędzić miejsce i energię zastępując do trzech pomp 
wspomagających w linii. Używane są głównie do 
wysokociśnieniowych zastosowań, przy małej wydajności. 
Są odporne na ciśnienie systemowe do 40 bar i osiągają 
ciśnienie podnoszenia do 19 bar. Dzięki temu nadają się 
do różnorodnych procesów filtracyjnych.

LKHI
Rozszerzeniem zakresu pomp LKH są pompy 
LKHI, które posiadają wewnętrzne 
uszczelnienie do stosowania w aplikacjach, 
które wymagają wyższych ciśnień na wlocie 
(do 16 bar). Prosta w budowie, efektywna 
w działaniu i łatwa w konserwacji pompa jest 
doskonałym rozwiązaniem między innymi do 
procesów filtracyjnych.



 9

LKH Evap
Pompy LKH Evap to bardzo efektywne pompy 
z najmniejszym wymaganym ciśnieniem NPSH, 
co pozwala na ich zastosowanie w procesach 
wyparnych, takich jak zatężanie cieczy, produkcja 
proszków czy odwadnianie instalacji. Opcjonalnie pompy 
mogą posiadać wirnik dla procesów, w których 
występuje ryzyko tworzenia trudnych osadów.

LKHSP
Pompy serii LKHSP są pompami 
samozasysającymi co oznacza, 
że mogą być używane do produktów 
zawierających powietrze lub gaz. 
Są idealnym rozwiązaniem 
do zastosowania jako pompy 
na powrocie w układach CIP oraz 
pompy do opróżniania zbiorników. 
Pompy LKHSP wyposażone są 
w zbiornik, zawór zwrotny na wlocie 
(NC), trójnik i zawór zwrotny 
w układzie by-pass (NO). 

Jednakowe uszczelnienie wału ułatwia konserwację i ogranicza magazyn części zamiennych. We wszystkich 
standardowych pompach LKH (LKH 5–60) i SolidC (SolidC 1–4) uszczelnienie jest zamontowane na wale o tej samej średnicy, 
co ułatwia utrzymywanie magazynu części zamiennych oraz obniża jego koszty. Dodatkowo, pojedyncze mechaniczne uszczelnienie 
wału może być łatwo zamienione na spłukiwane lub podwójne mechaniczne przy pomocy tylko kilku dodatkowych elementów.

Jednakowe uszczelnienia wału dla serii pomp LKH i SolidC, montaż od przodu.
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Pompy do standardowych 
zastosowań
Pompy odśrodkowe Alfa Laval do standardowych 
zastosowań zaprojektowane są z myślą 
o utrzymaniu wysokiej jakości przy stosunkowo 
niskiej cenie. Oprócz łagodnego traktowania 
produktów i efektywnej pracy oferują także 

wysoką wytrzymałość i możliwość szybkiej 
i łatwej konserwacji. Najciekawszymi pompami 
standardowymi są pompy SolidC, które łączą 
w sobie praktyczne i ekonomiczne rozwiązania 
z niektórymi cechami pomp premium LKH.

SolidC
SolidC to niezawodna i ekonomiczna pompa odśrodkowa 
do transportowania mediów w standardowych 
procesach, o wydajności do 85 m3/h. Wyposażona jest 
w mechaniczne uszczelnienie wału, identyczne jak 
w pompach LKH, które montowane jest od przodu 
pompy i łatwo je wymienić bez zdejmowania płyty tylnej. 
Pompy SolidC są dostępne w czterech rozmiarach 
i spełniają wymagania 3A, CE i EHEDG.

SolidC UltraPure
SolidC Ultra Pure to niezawodna i ekonomiczna pompa 
odśrodkowa, która spełnia wymagania przemysłu 
biofarmaceutycznego. Ze względu na gładkość 
powierzchni o wartości 0.5 μm (150 grit), świadectwo 
materiałowe 3.1, delikatne traktowanie produktu oraz 
odporność chemiczną, jest doskonałym rozwiązaniem 
dla wielu procesów. Dostępny pakiet dokumentacji 
Q-doc ułatwia przeprowadzenie procesu kwalifikacji 
i walidacji, co znacznie obniża koszty.

Wydajność pompy SolidC: SolidC jest niezawodną  
i ekonomiczną pompą odśrodkową do zastosowań 
standardowych, z wydajnością do 85 m3/h.
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Pompy z pierścieniem 
cieczowym

Pompa z 
pierścieniem 
cieczowym MR
Pompy MR są ekonomicznym rozwiązaniem 
w przypadku mediów zawierających powietrze 
lub gaz. Posiadają prostą konstrukcję i wysoką 
niezawodność działania. Są stosowane w przemyśle 
spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, gdzie 
często pracują jako pompy na powrocie w układach 
CIP. Pompy MR są dostępne w 4 rozmiarach 
o wydajności do 84 m3/h.

Pompy odśrodkowe 
FM-OS i GM
Pompy serii FM-OS i GM to ekonomiczna 
alternatywa dla branż, w których wymagana jest stal 
kwasoodporna. Pompy są specjalnie zaprojektowane 
do pracy przy niskich wydajnościach oraz z cieczami 
o odczynie kwaśnym.
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Częstotliwość: 50Hz

Pompy z pierścieniem cieczowym MR są 
niezawodnym i ekonomicznym rozwiązaniem, 
przeznaczonym do  zastosowań standardowych, 
o wydajności do 84 m3/h.

Pompy z pierścieniem cieczowym są idealnym 
rozwiązaniem do transportu mediów zawierających 
gazy. Ze względu na funkcję samozasysania, 
w przypadku wypełnienia do połowy cieczą swojej 
obudowy, pompy te są wykorzystywane 
do przepompowywania medium z linii ssawnej 
częściowo wypełnionej powietrzem lub innym gazem.
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Pompy krzywkowe
Pompy krzywkowe są zaprojektowane 
do transportowania cieczy o małej, średniej 
i wysokiej lepkości, zapewniając przy tym 
sprawne pompowanie produktów oraz wysoką 
niezawodność działania. 

Trwała i solidna konstrukcja oraz osiągane 
parametry spełniają oczekiwania klientów. 
Portfolio pomp krzywkowych Alfa Laval 
obejmuje modele SX, SRU, OptiLobe i SCPP. 

Delikatna praca, 
higieniczna konstrukcja 
Bardzo precyzyjnie 
wykonane rotory i niskie 
siły ścinające zapewniają 
delikatną obróbkę 
produktów. Pompy 
posiadają szereg funkcji, 
ułatwiających utrzymanie 
ich w czystości. Spełniają 
wiodące światowe 
standardy higieniczne.

Modułowa konstrukcja 
pompy 
Modułowa konstrukcja 
pomp zwiększa elastycz-
ność i łatwość wymiany 
części. Pozwala skrócić 
czas prac serwisowych 
oraz zmniejszyć wielkość 
stanów magazynowych 
części zamiennych. 
Szeroki zakres wielkości 
pozwala dobrać najbar-
dziej ekonomiczne rozwią-
zanie dla danego procesu.

Uniwersalny montaż 
Pompy mogą posiadać 
króćce zamontowane 
zarówno w pozycji 
pionowej jak i poziomej, 
dzięki czemu zapewniona 
jest duża elastyczność 
przy ich montażu w liniach 
produkcyjnych.

Udoskonalony proces 
drenowania 
Wszystkie pompy 
krzywkowe z pionową 
orientacją króćców 
są całkowicie drenowalne. 
Specjalnie zaprojektowany 
kształt komory ułatwia 
odpływ cieczy.
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Pompy krzywkowe

Łatwa modernizacja 
uszczelnienia 
Uszczelnienia w wyporo-
wych pompach krzywko-
wych są przystosowane 
do łatwej i szybkiej 
wymiany. Szeroka gama 
uszczelnień umożliwia 
dokonanie najlepszego 
wyboru do potrzeb klienta 
i wymagań procesu. 

Solidna konstrukcja 
przekładni 
Pompy krzywkowe 
wyposażone są również 
w solidną przekładnię 
zawierającą łożyska oraz 
zespół blokowania 
położenia, które pozwala-
ją na łatwą konserwację 
i serwis oraz zapewniają 
wysoką niezawodność.

CIP i SIP 
Pompy krzywkowe 
są odpowiednie do mycia 
i sterylizacji w układach, 
odpowiednio CIP i SIP.

Normy i certyfikaty 
Wszystkie rotacyjne 
pompy krzywkowe Alfa 
Laval są zgodne ze 
standardami EHEDG, 3A 
i FDA. Dodatkowo pompy 
SX i SRU mogą być 
dostarczone w wykonaniu 
przeciwwybuchowym, 
zgodnie ze standardami  
ATEX.
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SX
SX jest pompą krzywkową Alfa Laval, najwyższej jakości, 
przeznaczoną do delikatnego pompowania i stosowania 
w delikatnych i ultraczystych aplikacjach. Zoptymalizowana 
geometria korpusu pompy oraz wielokrzywkowe wirniki 
w pompach SX pozwalają na utrzymanie sił ścinających na 
niskim poziomie i ograniczenie pulsacji przepływu mediów. 
Dzięki temu pompy SX są najlepszym rozwiązaniem dla 
utrzymania integralności delikatnych produktów. 

Pompy SX wyposażone są w montowane od przodu 
uszczelnienie mechaniczne, niskoprofilowe nakrętki 
do rotora, zapewniając najwyższą czystość uszczelnienia 
i możliwości efektywnego czyszczenia. Dostępny jest także 
wyższy stopień gładkości powierzchni Ra< od 0,5 μm dla 
mechanicznego i/lub elektropolerowania oraz świadectwo 
materiałowe 3.1. 

OptiLobe
OptiLobe to wyporowa pompa krzywkowa Alfa Laval 
przeznaczona do ogólnych zastosowań. Dostępna jest 
w zoptymalizowanym zakresie z mniejszą liczbą opcji. 
Pompa jest ekonomiczna w zakupie i użytkowaniu, przy 
jednoczesnym zachowaniu jakości i niezawodności urządzeń 
Alfa Laval. 

Pompy OptiLobe posiadają korpus ze stali kwasoodpornej 
AISI 316L, uszczelnienia montowane od przodu i trój-
krzywkowe wirniki. Są przykładem wprowadzania na rynek 
innowacyjnych produktów przez Alfa Laval i spełniania 
wymagań zaawansowanych procesów produkcyjnych.

SRU
Pompy SRU stanowią główny typoszereg obrotowych 
pomp krzywkowych Alfa Laval. Przeznaczone są 
do stosowania w najbardziej wymagających procesach. 

Pompy dostępne są w szerokim zakresie oprzyrządowania, 
wykonania oraz parametrów technicznych, w tym 
temperatury i ciśnienia. Wśród opcji dla pomp SRU 
znajdują się płaszcze grzejne lub chłodzące korpus pompy, 
prostokątny wlot umożliwiający pompowanie mediów 
o wysokiej lepkości, szeroki wybór standardowych 
uszczelnień, włączając w to uszczelnienia zastrzeżone dla 
Alfa Laval. Dodatkowo, w zależności od aplikacji do wyboru 
są dwu- lub trójkrzywkowe wirniki.
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Pompy mogą być dostarczane jako „gołe” (bez napędu 
i płyty montażowej) lub jako kompletny zespół pompowy 
(z napędem, sprzęgłem i płytą montażową). Alfa Laval 
oferuje również pompy wyposażone w standardowe silniki 
do pracy bez lub z falownikiem wraz z motoreduktorem. 

Sztywna płyta podstawy zapewnia dokładne 
wypoziomowanie pompy i napędu i jest dostępna 
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej dla procesów

higienicznych lub ze stali węglowej, zabezpieczonej przed 
korozją, dla zastosowań niehigienicznych.

Pozostałe opcje obejmują: mobilne nóżki, które 
zapewniają dostęp do powierzchni podłogi w celu jej 
czyszczenia oraz obudowę ze stali kwasoodpornej, której 
zadaniem jest ochrona napędu przed zabrudzeniami, jak 
również ułatwienie mycia otoczenia pompy.

Kompletny moduł 

SCPP
Pompa SCPP jest pompą krzywkową zaprojektowaną 
do pracy w procesach, gdzie wymagane jest ciśnienia 
na wylocie nawet do 27 bar. Tłokowa konstrukcja 
pompy zapewnia niski poziom sił ścinających przy 
niskich pulsacjach oraz ograniczenie strat produktu 
i rozbicia cząstek stałych.

Zakres pomp SCPP składa się z pomp: SCPP1 
zaprojektowanych w celu szybkiego i łatwego 
demontażu dla potrzeb czyszczenia i SCPP2 
do mycia w systemie CIP.

Szerokie i kompletne portfolio pomp krzywkowych Alfa Laval 
pozwala dobrać najbardziej efektywne rozwiązanie, 
niezależnie od rodzaju aplikacji.



Wszystko czego 
potrzebujesz

Wszystko, co musisz wiedzieć
Podręcznik zatytułowany „All you need to know” zawiera 
informacje niezbędne do właściwego doboru i skutecznego 
stosowania pomp Alfa Laval. Jest doskonałym narzędziem 
pomocniczym dla użytkowników pomp Alfa Laval. 

Program doboru CAS
Oprogramowanie Alfa Laval - Computer-Aided Selection (CAS) 
- pozwala szybko i łatwo określić wielkość pompy oraz dokonać 
jej konfiguracji do indywidualnych wymagań procesowych. CAS 
zawiera również numery katalogowe produktów i listy części 
zamiennych, co ułatwia opracowanie zamówień i utrzymanie 
pomp w prawidłowym stanie. Oprogramowanie CAS Alfa Laval 
pomaga oszacować koszty prac serwisowych, niezbędne przy 
planowaniu budżetu.

Prace laboratoryjne
W laboratorium Alfa Laval dokonuje się badań nad dynamiką 
i zachowaniem się płynów w różnych warunkach. Wiedza 
ta jest wykorzystywana w procesie doboru pomp, specyfikacji 
uszczelnienia, jak również optymalizacji projektu instalacji. 
Dzięki temu Alfa Laval zapewnia dobór właściwej pompy do 
konkretnego zastosowania, co potencjalnie zmniejsza zarówno 
koszty inwestycje jak i użytkowania.

Portal CAD
Na portalu CAD Alfa Laval zostały zamieszczone schematy 
pomp w formacie 2D i 3D w różnych konfiguracjach, 
zapewniając łatwość projektowania i montażu.

Filmy instruktażowe w zakresie utrzymania ruchu
Krótkie filmy instruktażowe przedstawiają produkt zarówno 
w ogólnym zarysie jak i umożliwiają lepsze zrozumienie jego 
właściwości i możliwości. Filmy w zakresie utrzymania ruchu 
szczegółowo wyjaśniają procedury i harmonogramy, jakie 
należy przestrzegać, aby urządzenie działało sprawnie, 
przy niskich kosztach użytkowania.

PM66050GB2  2002

Alfa Laval in brief

Alfa Laval is a leading global
provider of specialized products
and engineering solutions.

Our equipment, systems and
services are dedicated to
assisting customers in optimizing
the performance of their
processes. Time and time again.

We help them heat, cool,
separate and transport products
such as oil, water, chemicals,
beverages, foodstuff, starch and
pharmaceuticals.
Our worldwide organization works
closely with customers in almost
100 countries to help them stay
ahead.

How to contact Alfa Laval

Contact details for all countries
are continually updated on
our website. Please visit
www.alfalaval.com to access the
information.
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All you need to know ...

Alfa Laval Pump Handbook

Podręcznik doboru pomp Alfa Laval.

Filmy instruktażowe.

Oprogramowanie Computer-Aided Selection 
(CAS).

Alfa Laval oferuje kompleksowy pakiet narzędzi i programów komputerowych, 
które pomagają naszym partnerom skonfigurować i dobrać szybko i sprawnie 
odpowiednią pompę do danej instalacji.

Easy service of our products

Maintenance videos – Sanitary products

Easy service of our products
Maintenance videos – Sanitary products
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Instruction Manual

LKH Centrifugal Pump

ESE00698-EN13 2009-12

Original manual

Obszerna dokumentacja
Przy zakupie urządzeń Alfa Laval oferuje dostęp do pełnej 
dokumentacji, instrukcji montażu i obsługi w wielu językach. 
Dzięki temu łatwiej przestrzegać procedur i harmonogramów 
prac serwisowych i przeglądów okresowych, a w efekcie zredu-
kować koszty eksploatacji i wydłużyć okresy użytkowania.

Q-doc
Wszystkie produkty Alfa Laval przeznaczone do ultraczystych 
procesów mogą być dostarczane z pakietem dokumentacji, 
tzw. Q-doc, który został opracowany w oparciu o GDP (Good 
Documentation Practices). Q-doc zawiera instrukcje obsługi 
urządzeń, procedury w zakresie utrzymania jakości i produkcji,  
atesty materiałowe i informacje na temat niezbędnych części 
zamiennych dla standardowych komponentów. Pakiet Q-doc 
pozwala sprawnie przeprowadzić procesy kwalifikacji i walidacji.

Certyfikaty i zgodność z normami
Pompy Alfa Laval spełniają większość międzynarodowych norm 
i przepisów, co gwarantuje całkowite bezpieczeństwo procesu  
i najwyższej jakości produkty. Lista ta obejmuje dyrektywę 
maszynową CE, certyfikaty 3-A, EHEDG, FDA, ATEX, 
rozporządzenie UE 1935/2004, artykuł 17.

Katalog „Close at Hand”
Alfa Laval przygotowała również 1400-stronicowy katalog 
„Close at Hand”, w którym zostały zawarte szczegółowe infor-
macje na temat szerokiego asortymentu produktów Alfa Laval 
dla procesów higienicznych oraz komplementarnych dostaw od 
jednego dostawcy.

Więcej informacji na 
www.alfalaval.com/biopharm
www.alfalaval.com/food
www.alfalaval.com/high 

Katalog „Close at Hand”.

Q-doc.

IM70844-ES8 2007-01

Bombas rotativas lobulares de la gama SRU

Manual de instrucciones.

ky優質幫浦
LKH 離心式幫浦

附護罩和支架的 LKH-10。.

應用領域
LKH 幫浦為高效率且價格合理的離心式幫浦，可滿足對產品進行
衛生而溫和的處理並具有化學穩定性等要求。LKH 有十三種尺寸
可供選擇：LKH-5、-10、-15、-20、-25、-35、-40、-45、-50、
-60、-70、-85 和 -90。

標準設計
LKH 幫浦由馬達、短軸、機械式壓緊耦合 (含銷螺栓的 LKH-5 )、

接頭、背板、葉輪、幫浦蓋和軸封組成。(在 LKH-5 的幫浦蓋與背

板之間有夾環接頭)。LKH 幫浦是為就地清洗 (CIP) 作業而設計，

設計重點強調較大的內部圓角和可清潔的密封。衛生級的 LKH 具
有用於保護馬達的不銹鋼護罩，整個裝置靠四個可調整的不銹鋼
支架來支撐。

軸封
LKH 幫浦配備了一個外部單一或水洗式軸封。兩者均具備以 AISI

329 耐酸鋼製成的固定型密封環，且密封表面以碳化矽製成，而旋

轉密封環則是以碳製成。水洗式軸封的輔助密封採用耐用的唇形
軸封。此幫浦亦可配備雙重機械式軸封。
材料
接液鋼材部位： . . . . . . . . . . . 耐酸鋼 1.4404 (316L)。
其他鋼製零件： . . . . . . . . . . . 不銹鋼 1.4301 (304)。
拋光： . . . . . . . . . . . . . . . 半亮面。
濕式密封產品： . . . . . . . . . . . EPDM 橡膠。
技術資料
最高入口壓力：
LKH-5： . . . . . . . . . . . . . . . 600 kPa (6 bar)
LKH-10 - 70： . . . . . . . . . . . . 1000kPa (10 bar)。
LKH-85 - 90： . . . . . . . . . . . . 500kPa (5 bar)。
溫度範圍： . . . . . . . . . . . . . -10°C 至 +140°C

(EPDM)。
噪音等級 (為 1 m 時)： . . . . . . 60 - 85 dB (A)。水洗式軸封：
入口水壓： . . . . . . . . . . . . . 最大 1 bar。
用水量： . . . . . . . . . . . . . . 0.25 -0.5 l/min。雙重機械軸封：
入口水壓 LKH-5 至 -60： . . . . . . 最高 500 kPa (5 bar)。
入口水壓 LKH-70 和 -90： . . . . . 最高 300 kPa (3 bar)。
用水量： . . . . . . . . . . . . . . 0.25 -0.5 l/min。適用 FSS 與 DMSS 的接頭：R 1/8 英吋 (BSP) 外螺紋。(LKH 85：6mm 管/Rp 1/8 英吋)。

馬達
底座用法蘭連接的馬達，遵照 IEC 公制標準，50/60 Hz 時有 2 個

電極 = 3000/3600 rpm，IP 55 (排水孔帶有汽封塞)，絕緣等級 F。LKH-90 4 極 = 1500/1800 rpm (50/60 Hz)。
電壓和頻率
3 ~，50 Hz，220-240V Δ/380-420VY ≤ 4 kW
3 ~，60 Hz，250-280V Δ/440-480VY ≤ 4.6 kW
3 ~，50 Hz，380-420V Δ/660-690VY ≥ 5.5 kW
3 ~，60 Hz，440-480V Δ ≥ 6.4 kW
馬達功率
50 Hz： 0.75 - 1.1 - 1.5 - 2.2 - 3 - 4 - 5.5 - 7.5 - 11 - 15

-18.5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 - 90 - 110 kW。60 Hz： 0.9 - 1.3 - 1.75 - 2.5 - 3.5 - 4.6 - 6.4 - 8.6 - 12.5

-17 - 21 - 25 - 35 - 43 - 52 - 63 - 86 - 105 - 125 kW。保固
LKH 幫浦的保固期限為三年。若您使用 Alfa Laval 原廠的備用零
件，保固範圍則可涵蓋所有磨損的零件。

Pakiet dokumentacji w wielu 
językach.
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Alfa Laval ściśle współpracuje z partnerami handlowymi, aby 
razem wspomagać klientów w zakresie jak najbardziej efektyw-
nego przetwarzania surowców, zmniejszania ilości odpadów 
i emisji gazów oraz zapewnienia dostaw bezpiecznych i higienicz-
nych produktów. Misją firmy jest pomoc w dostarczaniu wysokiej 
jakości produktów po konkurencyjnych cenach.

Od momentu gdy Gustaf de Laval wynalazł wirówkę do oddziela-
nia śmietanki od mleka, Alfa Laval nieustannie wspiera procesy 
produkcyjne produktów spożywczych. W urządzeniach Alfa Laval 
zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają zachować 
smak, konsystencję i wygląd produktów przetworzonych, mlecz-
nych, piwa i innych napojów.

Oferta Alfa Laval dla przemysłu famaceutycznego, biofarmaceu-
tycznego i kosmetycznego obejmuje urządzenia o całkowicie 
higienicznej konstrukcji, w wykonaniu o najwyższej jakości 
i z pakietem dokumentacji, który ułatwia walidację procesu. 
W taki sposób łatwiej jest zachować jakość, czystość i jednoli-
tość produktów końcowych.

Zabezpieczenie aplikacji higienicznych wymaga współpracy 
z wiarygodnym partnerem. Z Alfa Laval Klienci są w dobrych 
rękach.

Realizując wymagania 
procesów higienicznych 
Optymalizacja wydajności procesów higienicznych wymaga zaangażowania 
specjalistów. Wiedza i doświadczenie, jakie posiada Alfa Laval wynika z wielu 
lat działania na tym rynku i wdrożenia kompleksowego programu badań 
i rozwoju.



Lokalne biura 
na światową skalę
Alfa Laval łączy zalety światowej organizacji, wspieranej przez sieć 
1500 partnerów na całym świecie. W ten sposób oferuje możliwość zakupu 
komplementarnych produktów od jednego dostawcy.

Godny zaufania serwis
Gwarantowana wydajność, niezawodność i higiena 
charakteryzują każdą pompę Alfa Laval. Ponadto, zapewniony 
jest serwis, wsparcie ze strony globalnej organizacji oraz 
lokalna sieć dystrybutorów, producentów systemów 
i wykonawców. To daje łatwy dostęp do zaawansowanych 
zasobów i wiedzy specjalistycznej na temat urządzeń 
higienicznych i procesów.

Inwestowanie w wysokiej jakości części
Kwestia utrzymania jakości procesów jest bardzo ważna, 
zwłaszcza, gdy integralność procesów higienicznych jest 
głównym kryterium. Dlatego inwestowanie w higieniczne 
komponenty i rozwiązania zawsze się opłaca.

Części Alfa Laval są precyzyjnie wykonane, aby zapewnić 
optymalną wydajność. Rygorystyczne testy w laboratorium, 
przeprowadzane w rzeczywistych warunkach pracy gwarantują, 
że każda część będzie zapewniać bezpieczeństwo, wydajność 
i higienę procesów w długiej perspektywie czasowej.

Niezrównana niezawodność
Jest rzeczą oczywistą, że inwestycja w jakość to inwestycja 
w niezawodność. Higieniczne komponenty i rozwiązania Alfa 
Laval są projektowane i właściwie dobierane od samego 
początku. Wsparte odpowiednimi harmonogramami prac 
serwisowych oraz dostępem do części zamiennych Alfa Laval 
pozwalają obniżyć koszty użytkowania i zapewnić 
niezawodność działania.

 19



Alfa Laval na świecie
Alfa Laval jest wiodącym na świecie 
dostawcą specjalistycznych urządzeń  
i rozwiązań inżynierskich.

Oferowane urządzenia, kompletne 
linie technologiczne oraz serwis 
zapewniają naszym Klientom  
optymalny i bezawaryjny przebieg 
realizowanych procesów.

Nasze nowatorskie rozwiązania 
umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, 
transport i oddzielanie takich 
produktów jak: olej, woda, chemikalia, 
napoje, artykuły żywnościowe 
i farmaceutyki. 

Międzynarodowa struktura firmy, 
obejmująca swym zasięgiem około 
100 krajów sprawia, że jesteśmy 
do dyspozycji naszych Klientów 
praktycznie na całym świecie.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com

Oddział w Łodzi
ul. J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78

Oddział w Gdyni
ul. Zgoda 8, 81-361 Gdynia
tel. 58 621-89-23, fax: 58 621-89-38
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