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Čerpadla Scherzinger

Mazací čerpadla pro vysoce výkonné automobily
Pokud se jedná o vysoký výkon při konstrukci
motorů a převodovek, pak Scherziner je
kompetentní partner. Na míru pro vaše motory
nebo pohonné jednotky vyvíjíme a vyrábíme
individuelní mazací systémy abychom pomohli
učinit vaší techniku ještě spolehlivější.

Automobilový průmysl

V motorech s mazáním se suchou klikovou skříní
se používají vícestupňová zubová nebo rotorová
čerpadla, která se nezávisle od jízdní situace
starají o optimální mazání motoru.
Použití čerpadel pro cílené mazání ložisek
namísto mazání kdy mazivo je rozdělováno
pomocí pohybu pohyblivých dílů činí převodovku
nejen schopnou špičkového zatížení,
tato technologie navíc šetří výrazně na hmotnosti.

Vícestupňové čerpadlo s mazáním
se suchou klikovou skříní
pro vysoce výkonné motory
Jsou koncipovaná s více sacími a výtlačnými stupni.
Je možný i seřiditelný výtlačný stupeň.
Použité materiály jsou šedá litina, hliník, magnesium
a plast.

Čerpadla Scherzinger

Odsávací čerpadlo
pro turbo motory
Dvojité čerpadlo se 3 ozubenými
koly. Šetří hmotnost a zvyšuje
životnost turbolaoderu
(turbo-nabíječky), neboť
je vyloučeno vzedmutí oleje.

Čerpadlo pro mazání
převodovek
sportovních aut
Čerpadlo trochu více napomáhá
šetření benzínu, neboť vysoce
namáhané ložiskové čepy
budou lépe mazány a chlazeny.
Tak je možno pomocí menšího
rozměru převodovky ušetřit na
hmotnosti.

01

Čerpadla Scherzinger

Bezpečnější čerpání agresivních médií
Od kyseliny mravenčí až po tetrachlorid cínu,
když agresivní média útočí, ukáže se, co čerpadlo
vydrží.
Proto specielně pro použití v chemickém
průmyslu, petrochemii a laboratorní účely jsou
vhodná zvláště robustní čerpadla s vysokou
životností. Zvláště pro případy, kdy chceme čerpat

Chemický průmysl

lučavku královskou (Aqua Regia).

Regulační čerpadlo
pro dávkování

Procesní čerpadlo
pro dopravní účely

Dávkovací čerpadlo
pro kritické atmosféry

Dopravní čerpadlo
pro rozmetače soli

Koncipováno pro jednoduché
aplikace v nekritických atmosférách. Je připraveno k dodání v
mnoha materiálových variantách
jako nerez, hastelloy a titan.
Čerpadla jsou hermeticky
utěsněná pomocí magnetické
spojky a umožňují tak i vysoké
vstupní tlaky.

Zubové čerpadlo této
konstrukční řady má
univerzální použití.
Materiálové provedení nerez,
hastelloy a PTFE. K těsnění
hřídele je použita měkká
ucpávka, jednoduchá nebo
dvojitá mechanická ucpávka
a přirozeně je k dostání i
provedení s magnetickou
spojkou.

Vybaveno mechanickým
představovacím ústrojím nebo
pohonem v exovém provedení
je toto čerpadlo použitelné i
v kritických plynových nebo
prašných atmosférách. Jako
všechna čerpadla v této oblasti
je k dodání v jednom z četných
materiálových provedení.

Zimní údržba pomocí rozmetačů
suché soli je technika včerejška.
Dnes vám umožňujeme
rozmetání soli tímto čerpadlem
s regulovatelným počtem otáček
v kombinaci s hydraulickým
systémem auta přesné
dávkování rozmrazovacího
prostředku na silnice a
startovací dráhy. Toto šetří sůl a
chrání životní prostředí.

Dopr. množství: 0,55 – 22 l/min
Max. nárůst tlaku : 12 bar
Max. vstupní tlak : 100 bar
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Dopr. množství: 0,2 – 90 l/min
Max. nárůst tlaku : 10 bar
Max. vstupní tlak : 16 bar
Splňuje ATEX

Dopr. množství: 0,05 – 22 l/min
Max. nárůst tlaku : 12 bar
Max. vstupní tlak : 100 bar
Splňuje ATEX

Hltnost 50 a 100 ccm/ot
Max. počet otáček : 2000 1/min
S průtokovým regul. ventilem
S čidlem počtu otáček

Čerpadla Scherzinger

Čerpadla Scherzinger

Čerpadla pro “výrobu elektřiny”
V segmentu trhu energie se všechno točí okolo
čerpadel nebo rozdělovačů paliva pro čerpání
kapalin, které se používají jako nosiče energie.
Toto mohou být lehká paliva jako methanol nebo
diesel, ale také těžké oleje (mazut).
Profitujte z našich dlouholetých zkušeností.
Věděli jste, že Scherzinger v roce 1951 vyvinul první

Energetický průmysl

německé čerpadlo pro olejové hořáky?

Rozdělovač paliva
pro plynové turbíny
V rozdělovačích paliva (pohonné
směsi) a ventilech vyráběných
firmou Scherzinger tkví mnoho
technické inovace a patentů.
Výsledkem je výrobek
vynikající kvality.
Precizní přesnost dávkování,
zvláště za nevýhodných
podmínek – je jedno zda se
jedná o naftu nebo těžký olej
– umožňuje vždy optimální
spalování.

Čerpadla Scherzinger

Dopravní čerpadlo
pro pohonné směsi /
palivové články
V do budoucna zaměřených
výrobnách energie pracuje toto
zubové čerpadlo s magnetickou
spojkou. Bezpečně dopravuje
kritické pohonné směsi jako je
methanol nebo alkohol, neboť
vlivem hermetického utěsnění
nemůže dojít k žádnému úkapu.
Dopr. množství: 0,05-12 l/min
Max. zvýšení tlaku: 10 bar
Max. vstupní tlak: 2 bar

Plnící / oběhové
čerpadlo
pro termická solární
zařízení

Čerpadlo s ventilovým
blokem
pro depulsátory a
olejové hořáky

Tato čerpadla jsou zabudovaná
v nízko průtočných solárních
zařízeních. Použitím milionkrát
osvědčených motorů s mokrým
rotorem v kombinaci s principem
zubového čerpadla dosáhnete
tak ve vašem zařízení
optimální poměr mezi náklady
na čerpacími parametry.

Sací výška cca 8 m a extrémně
klidný chod jsou vynikající
charakteristikou těchto čerpadel.
To umožňuje užití v obytných
prostorách. Specielně pro toto
použití se jako pohonu využívá
jak cenově výhodných motorů se
stíněnými póly, tak třífázových
motorů.

Dopr. množství: do 3,5 l/min
Max. zvýšení tlaku: 3 bar
Max. vstupní tlak: 2 bar

Dopr. množství: do 1,5 l/min
Max. zvýšení tlaku: 40 bar
Max. vstupní tlak: 8 bar
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Čerpadla v medicíně
Od kyseliny
mravenčí
po tetrachlorid
cínu,
Všude,
kde je
potřeba až
dopravovat
nebo zacházet
s
když agresivní
média
útočí,
se, co čerpadlo
čistými
kapalinami
jsou
našeukáže
čerpadla
vydrží. spolehlivá. Vyrobíme čerpadla, která jsou
technicky
Proto specielně
pro použití
chemickém
přizpůsobena
viskozitě
nebov agresivitě
vašeho média.
průmyslu,
a laboratorní
účely zvláště
S
využitím petrochemii
naších dlouholetých
zkušeností
se
robustní čerpadla
s vysokou
životností.
zpracováním
ušlechtilých
ocelí,
plastů a specielních
Zvláště
projepřípady,
kdyrádi
chceme
čerpat čerpadlo,
lučavku
legur,
jako
titan, vám
navrhneme

Zdravotnictví

královskou
(Aqua Regia).
které
vám nabídne
maximální užitek.

Odplyňovací čerpadlo
pro přístroje
k provádění dialýzy

Čerpadlo s magnetickou
spojkou
pro chladící systémy

Mikročerpadlo
pro sterilní
silikonové oleje

Dvoukomponentní
směšovací čerpadlo
pro stomatologii

Toto čerpadlo se vyznačuje
velmi kompaktním tvarem.
Lze ho lehce čistit a rychle
vyměnit.
Pohon je díky elektronické
komutaci prostý opotřebení.

Pro použití při chlazení nabízíme
široké spektrum vstupním
tlakem zatížitelných oběhových
čerpadel vhodných
pro laboratorní měřící přístroje
nebo k chlazení laseru,
rentgenových trubic nebo
magnetických cívek.

Pomocí tohoto čerpadla můžete
dávkovat s maximální přesností
i nejmenší dopravní množství.
Čerpadla jsou poháněna
velmi precisně pracujícími
stejnosměrným motorem s
převodovkou. Použité materiály
jsou vhodné pro potravinářské
provedení.

Specielně pro zdvojené
upotřebení při různých
směšovacích poměrech bylo
vyvinuto toto dvojité čerpadlo.
Promíchání obou médií a tím
ještě v čerpadle spolehlivé
zamezení ztuhnutí.
Specielní povrchová úprava a
nové materiály mají za následek,
že dosažení vysoké životnosti již
není žádný problém.

Dopr. množství: 0,2 – 3 l/min
Max. produkované vakuum:
8 - 9 m wS
Max. teplota čištění : 140°C
Max. diferenční tlaky : 4 bar

Dopr. množství: 0,1 – 10 l/min
Zatížitelné vstupním tlakem
Velmi tiché
Diferenční tlak: do 10 bar

Dopr. množství: cca 0,05 ml/min
Max. diferenční tlak : 2 bar
Počet otáček: 10,5 l/min

Dopr. množství:
cca 0,3 l/min na díl čerpadla
Směšovací poměr: 1:1 nebo 1:8
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Mazání, dopravování, vytváření tlaku
K mazání lůžka stroje v obráběcích strojích,
pro dopravu oleje na břity při mazání minimálním
množstvím, pro dopravu chladících maziv při vrtání
hlubokých děr, pro mazání převodovek a ložisek …
je jedno, v kterém případě nasazení pro dopravní
množství 0 – 70 l/min a tlaky až do 80 bar nabízíme
vhodné čerpadlo.

Dopravní čerpadlo
pro účely mazání
Oblast použití těchto čerpadel
je tak různorodá, jako jsou
požadavky našich zákazníků.
Mohou být použita například
jako transferní čerpadla,
čerpadla pro zvyšování tlaku
nebo mazací čerpadla.
Díky stavebnicovému systému
nejsou prakticky meze pro
splnění vašich přání ohledně
montáže.
Dopr. množství: 2-70 l/min
Max. zvýšení tlaku: 30 bar
Stavebnicový systém s mnoha
možnostmi těsnění a montáže
Splňuje ATEX

Čerpadla Scherzinger

Mazání

Oběhové a mazací
čerpadlo
pro parní a větrné turbíny

Hydraulické čerpadlo
pro malé hydraulické
systémy

Hydraulické pístové
čerpadlo
pro extrémní
diferenční tlaky

Použití turbíny může být různé,
větrná turbína, sloučené
energetické hospodářství,
výroba proudu z biomasy
nebo při využití odpadního
tepla. Naše mazací čerpadla
pracují spolehlivě za všech
povětrnostních podmínek a
teplot. Jednoduše namontujete a
můžete na ně zapomenut.

Pokud chcete v na hluk citlivých
oblastech realizovat malé
hydraulické seřízení, je k tomu
vhodné toto čerpadlo.
Při výběru pohonu máme
spektrum motorů k využití.

Tato malá čerpadla jsou vyvinuta
pro diferenční tlaky až 125 bar a
dopravu minimálních množství.
Vyžívají se tam, kde jsou
požadovány high-tech
technologie.

Dopr. množství: 0,1- 1,5 l/min
Diferenční tlak: 80 bar
Samonasávací: do 8 m
Extrémně tiché
Prakticky bez opotřebení

Dopr. množství: do 3 l/h
Diferenční tlak: do 125 bar
Viskozita: ISO VG 10, 15, 22
Má 2 výtlačná připojení
Materiál dle přání zákazníka

Dopr. množství: do 200 l/min
Max. zvýšení tlaku: 30 bar
Geometrie dle vašeho přání
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Servis bez hranic
K našim high-tech výrobkům nabízíme i high-tech
servis.

Servis

Vysoce jakostní čerpadla nebo rozdělovače
pohonných hmot nemusí být v případě opotřebení
vyměněna. Často se vyplatí opravit ozubená kola,
tělesa a jiné na výrobu náročné komponenty.
To snižuje provozní náklady.

Servis náhradních dílů
- rychlá pomoc

Poradenství a
hodnotová analýza

Výpadek čerpadla znamená
pro vás drahý prostoj ve výrobě.
Potřební náhradní díly máme
skladem a vyrábíme je také dle
vašeho přání.
Alternativně nabízíme zápůjčku
čerpadla nebo rádi pomůžeme
rychlou výrobou abychom
překlenuli váš výpadek výroby.
Použitelnost vašeho zařízení tím
podstatně stoupá.

Nic není tak dokonalé,
aby nemohlo být vylepšeno.
Proto zpracováváme
optimalizační návrhy pro vaše
v současné době používaná
čerpadla a tak se staráme o
racionalizaci a redukci vašich
nákladů.
- Kvalifikované poradenství
- Návrhy čerpadel a systémů

- Nepřetržitě 24 hodin denně
náhradních dílů a komponentů
po celém světe

- Kompletní hodnotová analýza

- Rychlé a bezpečné zásobovaní
náhradními díly z našich
rozsáhlých skladů
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Orientační prodejní program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA
ČERPACÍ STANICE
VYSOKOTLAKÉ HYDROČISTIČE
TLAKOVÉ ZKOUŠEČKY
VÝVĚVY
POTRUBNÍ SPOJOVACÍ SYSTÉM Victaulic
PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROMOTORY (pro výkony 0,37-8000kW)
GENERÁTORY
PŘEVODOVKY
FREKVENČNÍ MĚNIČE (pro výkony 0,37-1000kW)
DMYCHADLA
MÍCHADLA
MANOMETRY
MACERÁTORY
ARMATURY
STROJNÍ SOUČÁSTI
TECHNOLOGIE PRO BIOPLYNOVÉ STANICE
LABORATORNÍ TECHNIKA (hadice, spojky, šroubení, filtry, čerpadla, armatury)
BAZÉNOVÁ TECHNIKA (čerpadla, protiproudy, armatury, řídící jednotky atd.)

SIGMET, spol.s r. o.
Kosmonautů č.p. 1085/6
CZ - 772 00 Olomouc

Tel.: 00420 - 585 227 072
585 231 315
585 231 070

email: sigmet@sigmet.cz
web: www.sigmet.cz

Fax: 00420 - 585 227 072
585 231 315

