Zamestnanci spoločnosti NORMIT sú odborníkmi vo výpočtoch,
konštrukcii
a výrobe
čerpacích
systémov
pre
potravinársky,
farmaceutický, kozmetický priemysel a iné priemyselné odvetvia. Sme
lídrom vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel.
Ponúkame kompletný sortiment čerpadiel, výrobných liniek, zostáv
a mechanizmov. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktoré
NORMIT s.r.o. poskytuje, umožňuje vyrábať vysoko kvalitné zariadenia.

Čerpadlá sa používajú v:


Chemický priemysel - presun kyselín, rôznych chemických látok,...



Vodárenstvo - pre čerpanie vody, vzoriek, kyselín, kalov...



Papierenský priemysel – lepidlo, oxidy, odpadové vody,...



Potravinársky a kozmetický priemysel – prenos tekutých produktov (polievky,
parfumy, lepidlá, mlieko, sirup, zubná pasta, cesto,....)



Strojárstvo - manipulácia s ropou, mazivami, prenos chladiace kvapaliny, čistiacich
prostriedkov, odpadové vody,...



Tlačiarne - čerpanie vody, farby, lakov, rozpúšťadiel, lepidiel,...



Farmaceutický priemysel – prenos biologicky a chemicky aktívnych látok



Automobilový priemysel – čerpanie palív, oleja,...

Objemové čerpadlo
Tieto čerpadlá sú určené na čerpanie mlieka a podobných produktov:
(chemické produkty, potraviny, soľné roztoky, ako aj mierne agresívne
a neutrálne látky, horľaviny, alkohol, víno, pivo, džús, chemikálie).

Čerpadlo s flexibilným obežným kolesom
Lopatkové čerpadlá s pružným pracovným prvkom sa používajú pri presune
tekutín s vysokou viskozitou. Tieto čerpadlá môžu byť použité na manipuláciu so
širokou škálou kvapalín v chemickom, kozmetickom, farmaceutickom, či
ropnom priemysle a na manipuláciu s mliečnymi výrobkami, konzervami,
cukrovinkami, atď.

Lopatkové čerpadlo
Toto čerpadlo je určené na čerpanie viskóznych, plastických hmôt (glazúry,
kukuričný

sirup,

kvapaliny. Používa

pralinky,
sa

v

kondenzované

potravinárskom,

mlieko),
chemickom,

a na

rôzne

iné

petrochemickom

priemysle a v ďalších priemyselných odvetviach.

Vretenové čerpadlo
Vretenové čerpadlá sú určené na husté masy s rozptýlenými časticami.
Tieto čerpadlá sa používajú v potravinách, kozmetike a v ďalších odvetviach na
čerpanie hustých a pastovitých produktov a výrobkov, ktoré obsahujú pevné
častice.
Výhodou tohto čerpadla je, že pri čerpaní produktov nedochádza k fragmentácii
a zničeniu produktu. (napr. pri čerpaní marmelády s kúskami ovocia).

Šnekové čerpadlo
Šnekové (závitovkové) čerpadlá sa používajú v potravinárskom, chemickom,
kozmetickom priemysle a v ďalších priemyselných odvetviach na čerpanie
viskóznych alebo pastovitých látok, ktoré obsahujú aj pevné časti. Čerpadlo je
vyrobené z dvojitého tesniaceho potrubia.

Zubové čerpadlo
Zubové čerpadlá sa používajú v potravinárskom priemysle na čerpanie tekutín
z nádrží Môžu sa použiť na čerpanie hustých tekutín bez prímesí. Na čerpanie
mlieka, krémov, olejov, ovocných džúsov,... Časti, ktoré prichádzajú do styku
s produktom sú vyrobené z nerezovej ocele alebo iného príslušného materiálu.

Krídlové čerpadlo
Krídlové čerpadlá sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach (chemický,
potravinársky, farmaceutický priemysel,...). Krídlové čerpadlo sa používa aj na
čerpanie prchavách látok, oleja, kvapalín, palív a pod.

Vertikálne čerpadlo
Vertikálne viacstupňové čerpadlá sa používajú aj v domácnostiach na čerpanie
vody, odpadových vôd, v potravinárskom a chemickom priemysle, atď.
Najväčšou výhodou vertikálnych čerpadiel je možnosť ich použitia aj v malých
priestoroch.

Piestové čerpadlo
Piestové čerpadlo je vertikálne objemové čerpadlo, ktoré umožňuje prepínať
smeru toku čerpanej látky s ventilom pohonu (2,3,4, cestné ventily). Piestové
čerpadlo slúži na prenos látok s rôznou viskozitou a hustotou (ovocie, zelenina,
pretlak, džús,...).

Špeciálne čerpadlo
Používajú sa v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle. (výroba
vosku, emulzií, majonéza, kakao, čokoládová poleva, kyseliny, viskózne látky, ..)
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