Proces og pumpenyheder til dine opgaver

Nye kompakte centrifugalblæsere
De nye centrifugalblæsere anvendes til at suge og blæse ren luft
eller forurenet luft.
Blæserne er stabile, vibrationsfrie og næsten ingen
vedligeholdelse. De har meget lavt støjniveau.
Kompakt design og til trykdifferenser mellem 0 og 17.000 Pa.
Kapacitet op til 1.500 m3/min.
Læs mere HER

Nye kraftfulde og kompakte centrifugalpumper
Pumperne er perfekte til flere anvendelser som fx. til forsyning
af vand og vandingssystemer, industrielle applikationer, køling
og cirkulationssystemer.
De nyeste i serien er N-NM 32L, centrifugalpumper med
flangetilslutninger.
Model N er med fri akselende og model NM er i
monoblokudførelse.. Begge pumper er med fødder, hvilket
hjælper, når pumpen skal fastgøres.
Læs mere om dem HER

Ny flertrins dykpumpe fra Calpeda type MPS
- ideel til vandingsformål mm.
Med den lille udvendige diameter Ø 133 mm kan
dykpumpen nemt sænkes ned i en palletank gennem
låget på Ø 150 mm. Det gør den ideel til vandingsformål
m.m.
Dykpumpen kan leveres med eller uden flydekontakt og
for en- eller trefaset spændingsforsyning. Pumpen er med
dobbelt mekanisk akseltætning for lang levetid.
Læs mere HER

Ny paddelhjul flowmåler med bredt måleområde
Den nye paddelhjul flowmåler har et stort måle område
fra 0,5 m/s til 10 m/s med en patenteret AxleSense teknik,
som registrere alle paddelhjul bevægelser, selv under
meget lave flow, ligesom den fortæller flowretningen i
røret.
Måleren findes til rørstørrelser ¾” til 2” og kan monteres
vandret og lodret.
Læs mere om nyheden HER

Ny robust plastik flowindikator
Plastik spinneren er en robust, low-cost industriel flow indikator
som fås i størrelse fra ¼” til 1” BSP/NPT tilslutninger.
Den er nem at installere og kan monteres både vandret og
lodret.
Den er modstandsdygtig overfor mange type af kemikalier og
kan klare temperatur op til 80ºC.
Typiske applikationer er b.a vand, olier, kølemidler, kemikalier,
aggressive væsker samt luft og gasser.
Læs mere HER

Atex godkendelse af TFX-5000 ultralydsflowmålere til måling
af flow og energi
Med den nye Atex godkendelse, er clamp-on
ultralydsmåleren TFX-5000 den perfekte løsning til
flowmåling af vand i olie- og gas applikationer og andre
applikationer, hvor der kræves Atex zone godkendelser.
Fås med Atex godkendelse ATEX/IECEx Zone 2 fra
rørstørrelse DN 65 og opefter.
Godkendelsesområde:
• ll 3 G Ex nC ic llC T4 Gc
• ll 3 D Ex tc lllC T100 ºC Dc
Læs mere HER

TILBUD
Tefen vanddrevne doseringspumpe
MixRite Qn 3,5
Flow 10-3500 l/t, tryk 0,2-80 og dosering 1-10%.
TILBUD DKK 2.600,inklusive on/off ventil, slange, si, monteringsbeslag og
ekstra pakningssæt.
Læs mere og bestil HER

CALPEDA centrifugalpumpe i
støbejern type NM 32L/20A,
DN50/DN32, 7,5kW, 3x400/690V, 50Hz
Kapacitet: 32 m3/h ved 37,7 mvs
TILBUD DKK 12.400,Læs mere og bestil HER

Flertrins dykpumpe Type MPSM 305,
G 1 ¼, 0,75kW, 1x230V, 50Hz
Leveres med 15 m kabel.
Kapacitet: 50 L/min ved 35 mvs
TILBUD DKK 4.332,Læs mere og bestil HER
Se også vores andre tilbud på dykpumper HER

Se alle vores tilbud HER

Find din kontaktperson her

Produktchef,
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Danilo Chiappini
Mobil: +45 40 643 029
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Lars Nissen-Petersen
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Ekstern salg, Pumper
Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk

Telefon:+45 43 200 353
Email: ab@loewener.dk

Ønsker du service på eksisterende målere, pumper
eller vakuum-systemer og/eller en aftale i form af en
servicekontrakt, kontakt:
Serviceleder Brian Laursen
Telefon: +45 43 200 325
E-mail: bl@loewener.dk

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:
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Entreprenør

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik HER for information om Løweners
registrering, opbevaring og brug af kundedata.
Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Tilbuddene gælder til og med 15. juni
2020.

Se vores salgs- og leveringsbetingelser HER
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