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ЕнергетикаМинна индустрияХимическа и Петролно-
химическа индустрия

ГЕ Солюшънс е официалният представител и дистрибутор в България на APV бранд на SPXFlow Technology, 
един от най-големите международни производители на индустриално и санитарно оборудване в света. 
Фирмата има успешни партньорства и с други европейски производители на висококачествени 
технически решения, като Asco Pompe и Grec Italy, с които да отговори и на най-специфичните 
производствени запитвания на българския пазар.

ГЕ Солюшънс е тясно специализирана в продажбите на иновативни и качествени 
индустриални помпи, топлообменници, хомогенизатори,  вентили, миксери, 
филтри и системи в следните индустрии: 

Флотация, магнитна сепарация, 
трансфер и разтоварване на 
химикали и течности. Миксиране и 
транспортиране на абразивни 
флуиди. Загряване и/или охлаждане 
на моторни и хидравлични масла. 

Дозиране, разбъркване, миксиране, 
загряване и охлаждане на химикали, 
филтрация, транспортиране на 
химични вещества.

Разтоварване и дозиране на 
химикали, транспортиране на 
абразивни флуиди, водни помпи за 
топла и студена вода,  загряване 
и/или охлаждане на моторни и 
хидравлични масла.

Каталог за индустриални продукти и приложения

Кои сме ние
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА

Нашите услуги
УСЛУГИТЕ НА ГЕ СОЛЮШЪНС СА НАСОЧЕНИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Нашият списък с клиенти включва едни от най-големите международни и български производствени 
компании в страната.

Продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз 
на индустриално и санитарно оборудване

Производство на нестандартно оборудване и 
инсталации

Проектиране и строителство на метални 
конструкции и складови помещения

Инженеринг

Консултиране и управление на проекти



Помпи
Топлообменници
и охладители

Хомогенизатори
и сепаратори

Охладителни кули и
Вибрационни сита

Гъвкави 
конектори

Вентили и Системи 
за разтваряне

Миксери и бъркалки

Производствените изисквания към индустриалното оборудване, което се използва в минната, химическата, 
петролно-химическата промишленост и енергетиката са едни от най-сериозните в бранша.  Затова 
индустриалното оборудване, което ГЕ Солюшънс представлява на българския пазар притежава всички 
необходими международни сертификати и спазва най-високите стандарти,  с цел гарантиране на 100% запазване 
качествата и свойствата на продуктите.

Помпите, които представяме в настоящата брошура, издържат на висока температура и 
вискозитет, почистват се лесно и бързо, не си взаимодействат и не се увреждат от прехвърляните 
продукти в тях.

Оборудването ни покрива всички важни производствени процеси:
• Дозиране;
• Разбъркване и миксиране;
• Загряване и охлаждане на течности;
 
Портфолиото на “ГЕ Сoлюшънс” включва доказали се качествени индустриални продукти,
които могат да бъдат изпълнени за всякакви приложения.   

• Сепарация; 
• Рафиниране; 
• Екстракция и транспортиране на флуиди; 
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Категории продукти

Филтри и 
Въздушни охладители



ЦЕНТРОБЕЖНИ 
ШЛАМОВИ ПОМПИ

ДОЗИРАЩИ ПОМПИ ВАРЕЛНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ 
И ВИНТОВИ ПОМПИ

ПОЛИМЕРНИ 
ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ 
с магнитно задвижване 
и механично уплътнение

ХОРИЗОНТАЛНИ И В ЛИНИЯ 
ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ
СЪГЛАСНО ISO 5199

ВЕРТИКАЛНИ 
ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ
СЪГЛАСНО ISO 2858

Приложение: Транспортиране и разтоварване на химикали, горива, 
нефтопродукти, разтворители, обработка на води, киселини, основи, 
термични масла и др. 

Предимства: Взаимозаменяеми са с метални помпи, изключително 
устойчиви на корозия, имат възможност за хоризонтален или 
вертикален монтаж, с опция за специални конфигурации за абразивни 
течности.
Приложение: Транспортиране и разтоварване на концентрирани 
химикали, киселини, основи, разтворители, дезинфекциращи разтвори 
за CIP системи, токсични течности, обработка и транспортиране на 
води, разтвори за обработка на повърхнини (галваника) и др.

Предимства: Отлична устойчивост на корозия и абразия, отлична 
химическа устойчивост (киселини, основи, масла), по- дълъг живот, по- 
голяма издръжливост, лека конструкция, лесни за обслужване и 
използване.
Приложение: Пренос на много абразивни течности, като например: 
керамични покрития, глазури, отпадни води, пясъци, суспензии, утайки 
от рязане на мрамор, отпадни води от стоманодобивни предприятия, 
киселини и т.н.

Приложение: Разтоварване на химикали, алкохоли, разтворители, 
горива, шампоани и др.

Приложение: Дозиране на химикали за CIP разтвори, смесване на 
продукти в равни пропорции, автоматично регулиране на рН, 
абсорбция на остатъчен кислород, стабилизиране на карбонатна 
твърдост и др. 

Приложение: Предназначена за работа с агресивни флуиди, използвани 
при третиране на отпадъци, източване на шахти, прехвърляне на 
резервоари, разбъркване, разтваряне на химикали, алкохоли, 
разтворители, горива, шампоани и други промишлени приложения. 
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Макс. производителност:

Макс. напор:

Макс. работно налягане: 

Работна температура:

Материално изпълнение:  

2500 m3/h

140 mlc

25 bar

от 80°C до 350°C

Неръждаема стомана, чугун, 
въглеродна стомана, дуплексна 
стомана и др. 

Макс. производителност:

Макс. налягане:

Макс. вискозитет:

Материално изпълнение:

2500 m3/h

12 bar

600 mPas

Неръждаема стомана, въгле- 
родна стомана, дуплексна 
стомана и др.  

Макс. производителност:

Макс. напор:

Материал на уплътнението: 

Материал на корпуса: 

500 m3/h

90 m

EDPM, FPM, HMPE, PVDF

Полипропиленов материал

Макс. производителност:

Макс. напор:

Височина на засмукването до:

Материал на уплътнението: 

Материал на корпуса: 

110 m3/h

90 m

7 m

EDPM, FPM, PTFE покритие

Неръждаема стомана 316L

Макс. производителност:

Макс. налягане:

Височина на засмукване до: 

Материално изпълнение: 

1200 m3/h

230 bar

7 m

Неръждаема стомана, PP, PVC и 

PVDF

Макс. производителност ц/в: 

Макс. налягане ц/в:  

Mакс. вискозитет ц/в:

Материално изпълнение:

80 l/min - 200 l/min

12 bar

600 mPas / 100 000 mPas

Неръждаема стомана, PVDF, PP, 
NBR, EPDM, VITON, PTFE, 
HYPALON

Помпи



ВИНТОВИ ПОМПИМЕМБРАННИ 
ПНЕВМАТИЧНИ ПОМПИ

ЗЪБНИ ПОМПИ ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ

Приложение: Разтоварване, транспортиране и дозиране на вискозни 
продукти от химическата, нефтохимическата, петролната и 
козметичната промишленост, отпадни води и утайки, коагуланти и 
флокуланти в ПСОВ, лепила, захранване на филтър преси и др.

Приложение: Разтоварване, транспортиране и дозиране на 
концентрирани химикали, киселини, основи, токсични течности, 
обработка на вода, бои, лакове, разтворители, химикали за CIP, 
алкохоли, мастила, лепила и др. 

Приложение: Особено подходящи за замърсени течности, гъсти и 
вискозни смеси и абразивни и корозивни продукти, керамична паста, 
утайки и др.
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Макс. производителност: 

Макс. налягане: 

Макс. температура:

Mакс. вискозитет:

Материално изпълнение:

390 m3/h

14 bar

+350°C

450 000 mPas

чугун, сферографитен чугун, 
стомана или неръждаема 
стомана

Приложение: Разтоварване, транспортиране и дозиране на олио, 
меласа, мазут, нафт, битум, бои, водно стъкло, полиуретанна пяна 
и др.

Макс. производителност: 

Макс.налягане:

Височина на самозасмукване до: 

Mакс. вискозитет:

Материално изпълнение:

150 m3/h

15 bar

9.5 m

60 000 mPas

NR, NBR, EPDM, Viton, Neoprene, 
Hypalon, Norprene, Silikon, 
Pharmed

DW РОТАЦИОННИ ЛОУБ ПОМПИ

Предимства: Ниски нива на шум, лесни за поддръжка, CIP и SIP, Ra<0,5µm.
Приложение:  Разтоварване, транспортиране и дозиране на вискозни  
продукти, агресивни химикали, пасти и каши, сулфатни разтвори, 
целулоза, нишесте, талк и др. 

Макс. производителност:

Макс. налягане:

Макс. температура:

Mакс. вискозитет:

Материал на уплътнението:

Материал на корпуса:

3 - 1016 l / 100rpm / min-1

30 bar

+ 180°C

100 000 mPas

EPDM, FPM, KKPM, PTFE

Неръждаема стомана 316L

Макс. производителност: 

Макс. налягане: 

Материално изпълнение:

Материал на статора:

570 m3/h

48 bar

Неръждаема стомана L304/L316, 
Чугун, Duplex, Super Duplex

EPDM, NBR, H-NBR, VITON, BUNA, 
TEFLON/PTFE, SYLICON

ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

Приложение: Изпомпване на отпадъчни води и течности с високо 
съдържание на твърди частици. Тези помпи могат да работят 
непрекъснато с еднаква производителност на сухо във въздуха, 
напълно или частично потопени в течността.

Макс. производителност: 

Макс. налягане: 

Материално изпълнение:

Инсталирана мощност:

до 10 800 m3/h

до 100 м

Неръждаема стомана, Чугун, 
Ковък чугун, Duplex

до 650 kW

Макс. производителност:

Макс. налягане: 

Присъединителни размери:

Материално изпълнение: 

1078 l/min

8.6 bar

½” ÷ 3”

PE, PTFE, алуминий, чугун, 
неръждаема стомана 1.4404, 
алуминий PTFE покритие

Помпи



ВАКУУМ ПОМПИ
С ВОДЕН ПРЪСТЕН
Серия: AVM/L & AVA & AVD/L

Широка гама от вакуумни помпи с воден пръстен, проектирани да 
отговарят на най-тежките технологични условия, за изпомпване на 
въздух или други среди, замърсени, агресивни корозионни или 
експлозивни газови смеси или съдържащи голямо количество пари от 
различни течности, включително изпарения и течно пренасяне.

Помпите са произведени в съответствие с най-високите стандарти 
за качество, за приложение в различни условия на околната среда. 
Налични са версии от различни материали. Линията на вакуумните 
помпи с воден пръстен предлага различни решения: компактна 
моноблок конструкция – за спестяване на работно пространство, 
версия с междинна опора и / или със свободен задвижващ вал – за широк 
избор на решения за задвижване. Могат да се използват и като 
компресор до 2 bar, като изберете правилния размер на ел. двигателя. 
Вакуумни помпи с воден пръстен – AVM/L – AVA – AVD/L могат да 
бъдат едностепенни или двустепенни. Налични са и версии във 
взривозащитено изпълнение.

Основни приложения:
• Химическа промишленост: химически реактори за масо обменни 
процеси.
• Енергетика: изпомпване на въздух от кондензатори.
• Рафинерии: оползотворяване на метан.
• Земеделие: инсталации за обработка на кожа; на доилни машини.
• Печатна индустрия: сушене на хартия.
• Медицина: за сушене и стерилизация на инструменти и лен.
• Пречиствателни станции: в инсталации за отстраняване на 
замърсявания и прах.
• Дървообработване: вакуумно сушене на дърва.
• Транспортиране на насипни и течни вещества.

Технически характеристики на едностъпалните модели – AVM – AVL
Производителност: от 5 до 475 m3/h
Ниво на вакуум: до 33 mbar
Налягане: до 2 bar g
Ниво на шум: до 78 dBA
Инсталирана мощност на ел. двигателя: от 0.75 до 15 kW

Технически характеристики на едностъпалните модели – AVA
Производителност: от 400 до 45 000 m3/h
Ниво на вакуум: от 33 до 1800 mbar
Налягане: до 2 bar g
Инсталирана мощност на ел. двигателя: от 15.0 до 1000 kW

Технически характеристики на двустъпалните модели AVD – AVDL
Производителност: от 50 до 1800 m3/h
Ниво на вакуум: до 33 mbar
При свързване на ежектора: до 7 mbar
Ниво на шум: до 80 dBA
Инсталирана мощност на ел. двигателя: от 3 до 55 kW

СУХИ ВИНТОВИ
ВАКУУМ ПОМПИ
Серия: AVDS

Сухите вакуумни помпи от серията AVDS са предназначени за работа 
при много дълбок вакуум 0.05 mbar, като могат да достигнат и 
по-дълбоко, ако са комбинирани с бустерна помпа. Новата 
патентована хибридна конструкция на винта осигурява по-висока 
ефективност поради по-ниската температура и по-ниската 
консумация на енергия. Различните видове покрития предпазват 
вътрешността от корозия, причинена от агресивна газова смес и пари, 
типични за химическата, фармацевтичната и нефтохимическата 
промишленост.

Производителност:

Ниво на вакуум:

Покритие: 

Инсталирана мощност на 
ел. двигателя:

от 50 до 3 000 m3/h

до 0.05 mbar

PEEK или Ni+PEEK

от 2.2 до 55 kW
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AVCX серии. Широка гама компресори и аспиратори със страничен 
канал които да задоволят повечето индустриални нужди при 
работа с въздух. 

Принципът на работа се основава на вътрешни канали. Въздухо-
дувките могат да работят като компресори и аспиратори.
Напълно лята алуминиева конструкция комбинирана с най-новите 
механични технологии за да се осигури висока производителност 
и надеждност.
Двигателите са предвидени да работят с честотно управление 
за да се осигурят търсените работни параметри и гъвкавост при 
експлоатацията.

Технически спецификации на въздуходувки с един импелер
Производителност: от 40 до 1370 m3/h
Ниво на вакуум: от -60 до -340 mbar
Налягане: от 70 до 480 mbar
Ниво на шум: от 46 до 71 dBA

Технически спецификации на въздуходувки с два импелера
Производителност: от 47 до 2050 m3/h
Ниво на вакуум: от -200 до -500 mbar
Налягане: от 240 до 820 mbar
Ниво на шум: от 58 до 84 dBA

Технически спецификации на въздуходувки с три импелера
Производителност: от 170 до 740 m3/h
Ниво на вакуум: от -600 до -730 mbar
Налягане: от 640 до 1050 mbar
Ниво на шум: от 69 до 78 dBA

ВЪЗДУХОДУВКИ
СЪС СТРАНИЧЕН КАНАЛ
Серия: AVCX

Помпи



СУХИ ПЛАСТИНЧАТИ
РОТАЦИОННИ ВАКУУМ ПОМПИ
Серия: AVPS

Сухи (безмаслени) ротационни вакуумни помпи от серията AVPS, са 
предназначени за изпомпване на чист въздух, инертни газове, изпарения 
и парогазови смеси, които не засягат материалите на конструкцията 
на помпите. Проектирани са да работят напълно сухи без периодична 
поддръжка. Може да се използват като вакуумни помпи, като 
компресори, или за производство на вакуум и налягане едновременно 
като уред за засмукване / налягане. Доставят се с трифазни и 
монофазни ел. двигатели.
Сухите помпи не използват масло за смазване на движещи се части и 
уплътнения. Това гарантира пълната липса на масло на изхода на 
помпата и няма нужда да се следи нивото и свойствата на маслото. 
Опростена  конструкция (без система за циркулация на маслото) 
позволява производството на безмаслени помпи на цени, конкурентни 
на  тази на маслените помпи.

Основни приложения: Сухите пластинчати ротационни вакуум помпи 
са широко използвани в лабораторната практика, както и в 
електрическата и други индустрии. В металургията, химията и 
нефтохимията, строителната техника, селското стопанство, както 
и в инсталациите за транспортиране на насипни материали, сушене на 
бетонови покрития, доилни машини, както и във вакуумни системи за 
общо ползване.

Производителност:

Ниво на вакуум:

Налягане:

Инсталирана мощност на 
ел. двигателя:

от 3.5 до 45 m3/h

150 mbar

от 640 до 1050 mbar

от 0.25 до 1.5 kW

Предимства:
• Голямо разнообразие от различни механични уплътнения;
• Възможности за работа на сухо;
• Работа с абразивни и твърди натоварени среди;
• Изпълнение на MIP със сменяеми облицовки, поддръжката може да
се извърши, докато помпата е монтирана в тръбопроводи, което 
води до намалена нужда от резервни части и ниски разходи за 
поддръжка;
• Ниска скорост на срязване в средата поради по-ниски скорости 
на въртене което води и до по-малко износване;
• Висока ефективност на изпомпване;
• Продукта се придвижва леко, практически без пулсации
• Помпата може да се справи с различен вискозитет;
• Напълно реверсивни;

Принцип на работа: Двата вала са оборудвани с лопатки и дистан-
ционни елементи вместо ротори. Натоварената с твърдо 
вещество среда преминава през конфигурацията на въртящото 
се острие и следователно се мацерира.

Описание: Двуосната мелница Multicrusher 
ефективно и надеждно обработва твърди 
вещества, съдържащи се в течности и 
гарантира, че машините и помпите надолу по 
веригата работят безпроблемно.

1. Капак за бързо освобождаване:
Достъп до всички мокри части чрез бързо освобождаващия се 
капак - поддръжка без отстраняване на тръби или задвижващи 
системи (MIP).
2. Остриета:
Степента на мацерация на двуосните мелници зависи от избора на 
острието, избраните форми на зъбите на острието, дебелината 
на острието, разположението на остриетата и работната им 
скорост.
3. Междинна камера:
Камерата за охлаждане с голям обем е пълна с масло и осигурява 
най-висока степен на безопасност.
4. Носещо зъбно колело и редукторът. Различните периферни 
скорости на носещите валове и острите остриета създават 
отличен резултат при рязане
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Маслените промишлени вакуум помпи (пластинчати ротационни 
вакуум помпи с маслено уплътнение) от серията AVPL са предназ-
начени за изпомпване на чист въздух, инертни газове, изпарения и 
парогазови смеси, които не засягат материалите на конструкция-
та и работния флуид на помпите.
Помпите от този тип се характеризират с висока производител-
ност, надеждност и лесна поддръжка.

Маслените ротационни вакуумни помпи от серията AVPN & AVPL 
са изключително компактни, благодарение на вградения двигател и 
трансмисия, което ги прави идеален избор за компактни инстала-
ции. Те са оборудвани с изключително устойчиви остриета, 
които осигуряват дълъг живот. Специално разработените 
маслени филтри осигуряват отлично разделяне на маслото чрез 
премахване дори на най-малките маслени капки от изходящия 
въздух.

Основни приложения: Маслените вакуум помпи от серията AVPN 
& AVPL намират широко приложение в лабораторната практика, 
както и в електротехническата промишленост, в металургията, 
химията и нефтохимията, строителната техника, селското 
стопанство, както и в инсталациите за транспортиране на 
насипни материали, сушене на бетонови покрития, доилни 
машини, както и във вакуумни системи за общо ползване.

МАСЛЕНИ ПЛАСТИНЧАТИ
РОТАЦИОННИ ВАКУУМ ПОМПИ
Серия: VPN & AVPL

Производителност:

Ниво на вакуум:

Инсталирана мощност на 
ел. двигателя:

до 300 m3/h

10 mbar или до 0.5 mbar

от 0.11 до 7.5 kW

ИНДУСТРИАЛНИ
РОТАЦИОННИ ПОМПИ

ДВУОСНИ МЕЛНИЦИ

Помпи

Производителност:

Макс. температура:

Макс. налягане:

Скорост:

Вискозитет:

1600 m³/h

от 0 до 200 ºC

от 1 до 16 bar

800 rpm

от 1 до 250 000 mPa/sec

Описание: Ротационните помпи са разрабо-
тени с помощта на най-модерната техноло-
гия за симулация на потока и опит в конструк-
цията на ротационни помпи от няколко 
десетилетия.



ПЛАСТИНЧАТИ ТОПЛООБМЕННИЦИ
С УПЛЪТНЕНИЯ

Пластинчатите топлообменници са лесни за поддръжка и предоставят пълен  достъп за почистване и проверка на цялата повърхност.

Пластини тип Duo Safety:  Тези пластини позволяват гарантирано разделяне на топлообменящите медии и съгласно Европейска директива 92/46 ЕЕС, 
пластините тип Duo Safety са алтернатива на изискваната в много страни “Делта Р защита”. Използването на тези двойни пластини позволява да се 
конструират лесни и евтини за обслужване и автоматизиране пастьоризатори.

Предимства: Компактни и с висока ефективност. Устойчиви на термичен стрес. Със специални уплътнения тип Easy clip, закрепващи се без лепило. 
Лесни за миене и поддръжка. 

Приложения: Пластините тип Duo Safety са приложими в ключови отрасли като: фармацевтичната промишленост, нефто-преработвателната и 
химическата индустрии, ядрената енергетика, хранително-вкусовата промишленост и др.

Каталог за индустриални продукти и приложения

Налягане:

Температура:

Топлообменна площ:

Материал на уплътненията:

Материал на пластините: 

до 25 bar

от -35°C до 180°C

до 3200 m2 

EPDM, NBR, FKM и др. 

AISI316L, AISI 304, титан и други 
специални материали.

Налягане:

Температурен обхват:

Материал на пластините: 

Материал на уплътненията: 

Входове и изходи с диаметър:

0 - 25 bar за разглобяемите и от 
-1 до +40 bar за заварените

-35°C +180°C за разглобяемите и 
-35°C до +350°C за заварените

AISI316L, 304, SMO254, C276, C2000, 
титан и други

EPDM, NBR, Viton и други

20 mm - 500 mm

Индустриални рами боядисани в стандартен или желан от 
клиента цвят. Произвеждат се в съответствие с различни 
стандарти: ASME, U-Stamp, PED Cat. IV (heavy duty approval).
Приложение: Изпарители и кондензатори за амоняк, регенератори 
на топлина, охладители за масло и други медии с морска и сладка 
вода. Загревачи за пара, вода и други медии, утилизатори на отпад-
на топлина. 

Произвеждат се елементи с дължина 1; 1,5; 2, 3 и 6 метра. Могат да се 
монтират хоризонтално и вертикално. Заемат много малко място. 
Лесно се поставя върху тях топлоизолация. 
Предимства: Разглобяеми. Липсват механични напрежения в огледа-
лата. Тръбният сноп лесно се изважда от кожуха и така лесно се 
почиства междутръбното пространство. Лесно се проверява 
тръбния сноп за пропуски.
Изработват се от гладки и спирално оребрени (corrugated) тръби. 
Възможност за почистване със CIP на тръбните пространства.
Приложение: Загряване и/или охлаждане на вискозни химикали и 
флуиди съдържащи частици. 

Налягане:

Температура:

Материал на тръбите: 

до 100 bar

-30°C до +300°C 

AISI304L, AISI316L, Duplex SAF 2205, 
SAF 2207, други материали

ТРЪБНИ ТОПЛООБМЕННИЦИ 
PARATUBE

ИНДУСТРИАЛНИ ПЛАСТИНЧАТИ 
ТОПЛООБМЕННИЦИ С УПЛЪТНЕНИЯ

ЗАПОЕНИ ПЛАСТИНЧАТИ 
ТОПЛООБМЕННИЦИ PARABRAZED

ОСТЪРГВАЩИ ТОПЛООБМЕННИЦИ

Предимства: Топлообменници без уплътнения. Много компактни, 
издържаши на високи налягания. Конкурентна цена и висока 
ефективност.
Приложения: За затопляне на вода, соларни инсталации и други 
топлинни системи с чисти фуиди.

Тип ХТ 680 е произведен в съответствие с EHEDG и 3А изисквания. 
Предимства: Лесни за поддръжка. Ремонтират се и се подменят 
обстъргващите остриета. Уплътненията на валовете са еднакви 
с помпите на APV.
Приложения: В млечна, хранително-вкусова и други индустрии. 
Проектирани са да загряват, стерилизират и охлаждат широка 
гама продукти, съдържащи частици до 38 mm или продукти с висок 
вискозитет и лоши топлопроводни показатели.

Налягане:

Температурен обхват:

Материал на пластините: 

до 40 bar

-50°C до +195°C

AISI316L запоени с мед или никел

Топлообменници

Работна температура: 

Капацитет/мощност:

до 150°C 

до 3,000 или 5,000 l/h в 
зависимост от натоварването 
и температурата
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ИНДУСТРИАЛНИ ВЕРТИКАЛНИ И
СТРАНИЧНИ МИКСЕРИ И БЪРКАЛКИ

ГЕ Солюшънс предлага голямо разнообразие от индустриални и 
санитарни миксери за всички отрасли на промишлеността.
Материално изпълнение: неръждаема/дуплексна стомана. 

Предимства: С предлаганите от нас странични бъркалки може да 
създадете непрекъснат поток във вашите цистерни за 
съхранение на суровини и готови продукти, с цел разбъркване и 
предотвратяване образуването на утаечни слоеве.

СЕПАРАТОРИ

Компания SPX е новият собственик на познатата у нас италианска 
компания за производство на сепаратори  Seital Separation.
Като официален дистрибутор на SPX ние можем да предложим 
доставка, пускане в действие и гаранционни права на сепаратори 
за мляко, суроватка и други продукти в пивоварството и 
маслопроизводсвтото.
Предлагаме центрофуги за санитарни и индустриални приложения. 
Предлаганите центрофуги Seital са с оптимално съотношение 
между цена и качество.

Сепаратори

ЛАБОРАТОРНИ ХОМОГЕНИЗАТОРИ ХОМОГЕНИЗАТОРИ/ПОМПИ ЗА
ВИСОКО НАЛЯГАНЕ RENNIE И GAULIN

Лабораторният хомогенизатор е еднобутална помпа реализираща 
хомогенизация на емулсии с високо налягане 1000 и 2000 бара. При 
всеки случай тези машини работят с пулсации и не могат да 
реализират равномерен поток. Основното предимство на този 
уред е, че дава възможност за лабораторни изпитания на реални 
продукти с много малки производствени разходи. Лесно се мие. 
Предлагат се специални версии: двустепенен хомогенизиращ 
вентил, който може да е изработен  от тънгстен карбид или 
керамика, захранващия съд може да е с и без  надналягане, ел. 
двигателя може да е взривобезопасно изпълнение, асептичен 
цилиндър, цифров манометър и манометър за втора степен с 
възможност за предаване на данни. Хомогенизирането осигурява 
желания среден размер на маслените глобули в емулсиите, с което 
може да Ви помогне да подобрите наличните продукти и да 
създадете нови.

Предимства: Заема малка работна площ. Има възможност за 
обръщане на седлата. Разполага с лесен за разчитане цифров 
дисплей, с предпазна система за свръхналягане.

Приложение: Създаване на еднакви и трайни емулсии от скъпо 
струващи суровини във фармацевтичната и други 
промишлености. Използва се за въздействие върху ензими в 
биотехнологичната индустрия.

Тази машина е патентована за обработка на мляко, но по-късно 
намира и други приложения. Буталните хомогенизатори са 
реализирани с три или пет бутала и представляват 
еднодействащи бутални помпи, които предоставят постоянен 
поток в пастьоризационни и стерилизационни инсталации. В 
зависимост от хомогенизиращите вентили хомогенизаторите 
могат да бъдат едностъпални и двустъпални, с хидравлично и 
ръчно натоварване на степените. Буталните системи могат да 
бъдат нестерилни и стерилни. Хомогенизаторите се предлагат 
със системи за автоматизация, които следят смазването на 
буталата с вода, работа на мазилната система на коляновия вал и 
кръстоглавите, честотно управление на ел. двигатели и други 
опции.

Предимства: Конкурентна цена за закопуване и поддръжка, 
екологичен дизайн, лесен за поддръжка и работа.

Приложение: Намира широка употреба във фармацията и в 
производството на козметика. Производство на емулсии и 
биотехнологични продукти. Диспергирани в течности твърди 
вещества като антиацид, талк, мастило, целулоза, слюда, тефлон, 
глина (бентонит, каолин), багрила, титанов диоксид, барити 
(бариев сулфат) и др.

Налягане:

Капацитет:

Размер (д x ш x в): 

APV-1000: 1,000 bar;
APV-2000: 2,000 bar

APV-1000: 22 l/h
APV-2000: 11 l/h

818 x 370 x 620 mm

Налягане:

Капацитет:

Макс.производителност: 
 
Температура на продукта: 

Rannie: 150 - 1,000 bar;
Gaulin: 150 - 600 bar

Rannie: 2,500 - 21,000 l/h;
Gaulin: 5,000 - 21,000 l/h

60 000 l/h

105°C до 180°C

Хомогенизатори

Миксери



Каталог за индустриални продукти и приложения

ГЕ Солюшънс предлага голямо разнообразие от миксери, в съответствие със стандартите 3А, FDA и СЕ, които са се доказали и работят успешно в 
отрасли като: химическа, петролно-химическа, фармацевтична промишленост, минна индустрия, енергетика, биотехнологии, козметична 
промишленост, обработка на отпадъци и др.  

Предимства: Лесна поддръжка - уплътненията на вала се сменят лесно. Надежден дизайн благодарение на здравата конструкция. Санитарни, с удобен 
дизайн за CIP. Уплътненията на вала са идентични с тези, използвани в W+/Ws+ помпи.

Миксери

FLEX-MIX LIQUINVERTER

Наличен с различен размер на миксиращите глави и резервоари 250, 
500, 1,000, 2,000 и 3,000 л.

Предимства: Универсален дизайн, директно задвижване и по-малко 
износване на резервните части, налично двойно механично 
уплътнение на вала, голяма гъвкавост при ниски капиталови 
разходи, голям капацитет на разтваряне (поради използването на 
свободен вихър и квадратна форма). Може да се дренира напълно 
от собствения си импелер. Възможност за почистване със CIP.
Специално разработен миксер за продукти от нисък до среден 
вискозитет, осигуряващ бързо смесване на прахове и плътни 
съставки с течности.

Приложение: Миксерът е проектиран за партидно разтваряне на 
сухи и течни съставки. Смесване, диспергиране, рекомбинация и 
възстановяване на разтворим продукт: производство на фини 
продукти, емулсии, приготвяне на разтвори на нишесте и 
хидроколоиди за възстановяване на млечни продукти.

Температура:

Макс. налягане:

Материал:

от -10 до +110°C 

до 0.5 bar

AISI 316 / DIN1.4401

TPM МИКСЕРИ

Конструкция на смесителя: центробежна помпа, чиито смукател и 
нагнетател са разположени радиално на оста на помпата, а по 
оста на вала на помпата е разположена фуния, в основата на която 
се образува разреждане и се засмуква прахообразния материал. В 
основата на фунията (бункера) за прахообразни вещества е 
монтиран бътерфлай вентил с ръчно или автоматично 
задвижване, регулиращ количеството прах.

Предимства: Надежден и санитарен дизайн пригоден за CIP. С 
удобна и лесна поддръжка, както и лесна смяна на уплътненията на 
вала. Еднакви уплътненията с тези на помпите W+/Ws+ на APV.

Приложение: Смесителят се използва за смесване и разтваряне на 
прахообразни съставки в течности – оцветители, аромати и 
специални ингредиенти. За продукти с голям вискозитет (над 
500cP) се използват захранващи и (или) отвеждащи помпи.

Макс. температура на 
продукта при миксиране:

Макс. дебит:

Максимален напор: 

Материал на уплътнението: 

60°C

50,000 l/h

1.5 bar

EPDM, FPM

СТРАНИЧНИ МИКСЕРИ ТРХ

Изработка:

Различни размери и присъединения:

от няколко завихрящи профилни 
пластини, предизвикващи 
турболентност и разположени 
в неръждаема тръба.

DN 40 – DN 100. 

Предимства: 3А сертификат, семпъл дизайн и лесна поддръжка, 
Миксиране директно в тръбата. Без обслужване и пригоден за бърз 
и лесен CIP. Нискобюджетно решение за миксиране.
Приложение: За смесване на две течности с максимален вискози-
тет 20 cP.

DARMIX+

Компактен високо ефективен миксер. Обикновено се управлява 
честотно, като интензивността на миксиране се определя от 
скоростта на въртене.

Предимства: Прилага се както за високо вискозни продукти, така 
и за ниско вискозни. Гарантира хомогенност на продукта. Лагерни 
възли извън продукта. Компактен дизайн. Миенето се 
осъществява едновременно с тръбопровода, на който е 
монтиран миксера.

Приложение: Миксерът се използва за непрекъснато смесване на 
различни комбинации от течности, за смесване на високо вискозни 
с ниско вискозни течности, осигурявайки еднородност на 
продукта, както и за производство на емулсии.
Той е особено подходящ за смесване на масла и подобни продукти, 
при които се получава свободен от течности, хомогенен 
продукт.

Температура:  8 до 18°C 
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Ние предлагаме широка гама от вентили - от елементарни бътерфлай вентили, едноседлови и двойно седлови разделящи вентили, 
гарантиращи разделянето на потоците, до асептични вентили, използвани в производството на продукти от козметиката, фармацията, 
биотехнологиите, хранително-вкусовата промишленост и др. 

Вентили

БЪТЕРФЛАЙ ВЕНТИЛИ - SV/SVS 

Използват се за леки прило-
жения, но въпреки това са 
сигурно средство за отси-
чане на потоци. Предлагат 
се с ръчно и автоматично 
управление. В случай, че са 
инсталирани ръчни вентили, 
лесно инсталацията може 

да се преработи, като се добавят авто-
матични задвижвания на вече инсталира-
ните ръчни. Автоматичните вентили се 
предлагат с различни управляващи устрой-
ства (CU), типoвете, на които са описани 
по-долу в брошурата.

СФЕРИЧНИ ВЕНТИЛИ - DKR

Използват се в приложения 
при силно вискозни проду-
кти като шоколад, кремове 
и др. Тези вентили са най-до-
брото решение при случаите 
на използване на пиг системи 
за изтласкване на тръбопро-
води, пълни със скъп продукт. 

Сферичните вентили се предлагат със спе-
циална система за миене на мъртвите прос-
транства между стените на вентила и вър-
тящата се сфера. Поради големия вискози-
тет на продуктите тези вентили се пред-
лагат с широка гама пневматични актуа-
тори с и без управляващи устройства.

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ ЗА ВАКУУМ - VRA , VRАH

Тези вентили предпазват 
резервоари от попадане под 
вакуум при неправилна екс-
плоатация. Това лесно може 
да се получи при изтегляне 
на продукт без вентилация и 
рязко охлаждане. Имат специ-
ална система за миене. Вари-

антът с актуатор за повдигане от сед-
лото се прилага, когато трябва да се измие 
добре седлото на вентила. Тези вентили 
са неразделна част от апаратите от бире-
ната индустрия.

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ - SI2 С TUV СЕРТИФИКАТ

Този предпазен вентил отго-
варя на всички изисквания на 
международните стандарти за 
безопасност. Служи за защита 
на съдове с надналягане от 
свръх налягане. Предлага се в 
различни диапазони на налягане 
и се настройва с натягане на 

пружината. Вентилът се монтира на фланец, 
така че да може лесно да се демонтира и про-
верява в лаборатория, според изискванията 
на страната, в която е монтиран.

Те са асептични вентили и 
се използват за поддържане 
на налягане. Поддържаните 
налягания са равни на подава-
ното над мембраната наля-
гане на въздуха. Вентилите 
за постоянно налягане са два 
основни типа:

• Нормално отворени CPV-o - те поддър-
жат постоянно налягане „до себе си“ и са 
неизменна част от УХТ инсталациите и 
високо температурните пастьоризатори.
• Нормално затворени CPV-c - те поддър-
жат постоянно налягане „след себе си“.

ВЕНТИЛ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ CPV ОБРАТЕН КЛАПАН – RUF/VPN

Те са възвратни клапани и не 
позволяват обратно движе-
ние на потока. Много лесно се 
ремонтират. Съдържат само 
няколко детайла.
Гарантират нулев обратен 
поток. Произвеждат се и в 3А 
версия.

ДВУСЕДЛОВИ ВЕНТИЛИ - DA3+, DE3 ДВУСЕДЛОВИ ВЕНТИЛИ - SD4, SDM4

Служат за гарантирано раз-
деляне на потоци в свързани 
тръбопроводи. Те гаранти-
рат разделяне на потоците, 
когато по единия тръбопро-
вод преминава продукт, а по 
другия CIP разтвор. Прила-
гат се при пастьоризирани и 

непастьоризирани продукти. Не се използ-
ват в стерилни системи.
Два основни типа:
• DA вентилите имат възможност да 
свързват независимо двата тръбопро-
вода към канал с цел промиване на седлата. 
Двата затвора се управляват независимо.
• DE вентилите могат да управляват двата 
затвора само едновременно. 
Тези вентили се използват обикновено за 
изграждане на матрици от вентили. Всеки 
един вентил може да се извади от матри-
цата и лесно да се ремонтира. Матриците 
могат да се поръчат готови в конфигура-
цията необходима за клиента. Поради голе-
мия брой вентили в една матрица управля-
ващите устройства на тези вентили се 
произвеждат основно с комуникация Device 
net, AS interface, Profit Bus.

Двойно седловите вентили 
служат за гарантирано разде-
ляне на потоци. Те гаранти-
рат разделяне на потоците, 
когато по единия тръбопро-
вод преминава продукт, а по 
другия CIP разтвор. Прилагат 
се при пастьоризирани и непа-

стьоризирани продукти, а версията SDM4 
и в стерилни системи. Разделящото прос-
транство е малко и затворено и в него 
могат да се пускат разделящи течности 
като пара ниско налягане, кондензат и други. 
Пространството се отделя от външната 
среда, с помощта на миниатюрни седлови 
вентили. Миниатюрните вентили се упра-
вляват с въздух едновременно с актуатора, 
задвижващ работния елемент на вентила.

ЕДНОСЕДЛОВИ ВЕНТИЛИ - SW4

Притежават по-сложна контрук-
ция и се използват за решаване на 
по-тежки технологични задачи. 
Много лесно един вентил от 
нормално затворен може да се 
направи нормално отворен, като 
му се обърне актуатора. Предла-
гат се типове: L,T,LL,TL и други. 

Вентили за резервоари със специален фла-
нец за присъединяване. Седловите вентили 
се предлагат само в автоматичен вари-
ант със и без управляващо устройство. Те 
по-лесно реализират без ударно прекъсване 
на потоците, особено когато вентилите са 
снабдени с управляващи устройства. Пред-
лагат се с различна комуникация на управля-
ващото устройство.



Системи за разтваряне

Този тип оборудване може да се използва в стоманодобивната, 
хранително-вкусовата, енологичната промишленост и там, 
където е необходимо бързо разтваряне на прахообразни 
вещества във вода.
Това е възможно благодарение на вертикалната центробежна 
помпа, покрита с гумено покритие, която заради 
преработващата си фунция прави продукта хомогенен, като 
елиминира възможните дребни частици в материала.
Цялото устройство се управлява от електронна везна и от един 
PLC контролер, които регулират постъпващите 
прахообразни/течни вещества и няколкото работни и миещи 
цикъла. Отделните части, включително резервоарът, 
напречният профил и измервателните елементи, са изработени 
от неръждаема стомана AlSI 304. Частите на помпата и 
маркучите, които са изложени на износване, са покрити с 
огнеупорна гума, за да се повиши тяхната устойчивост.

Модул за разтваряне 
GPS 3-4-5

Модул за разтваряне 
с ремъчна трансмисия 

GPS T 6-8

Модулът за разтваряне и възстановяване на сухи смеси GSP-E 
може да се използва в стоманодобивната, хранително-вкусовата, 
енологичната промишленост и там, където е необходимо бързо 
разтваряне на прахообразни вещества във вода.
Тази машина може да разтваря дори големи количества солиден 
материал благодарение на комбинираното действие на 
бъркалката с витло, с профил на крилото и хоризонтална 
центробежна помпа, която чрез своята функция за динамично 
разбъркване и рециркулация прави продукта хомогенен, като 
отстранява всички дребни частици, съдържащи се в материала.

Технически характеристики:

• Материал на резервоара: неръждаема стомана AISI 304 (други 
видове материали по заявка).

• Други части: неръждаема стомана AlSI 304.

• Модел на бъркалката AL-S (други модели по заявка).

• Корпус на помпата: чугун (други видове материали по заявка).

Модул за разтваряне с вертикална 
бъркалка и външна помпа GSP-E

Каталог за индустриални продукти и приложения

Те са предпазни вентили, които 
могат да се използват за тех-
нологични нужди, но не могат 
да се използват като средства 
за безопасност. Произвеждат 
се в два варианта: регулиращ и 
разтоварващ. Регулиращите са 
способни да поддържат посто-
янни налягания до себе си. 

Разтоварващите отварят по-рязко и служат 
за предпазване на тръбопроводи и топло-
обменници от прекомерно налягане. 
Тези вентили са неразделна част от пред-
пазните системи на обемните помпи, а 
също така и на хомогенизаторите.

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ UF/UFR РЕГУЛИРАЩИ ВЕНТИЛИ – RG4, RGE4

Регулиращите вентили с 
плавно действие позволя-
ват да се регулира дебита на 
различни медийни потоци - 
продукт, студоносител или 
топлоносител.
Произвеждат се за разли-
чен диапазон на дебита (Kvs), 

характеристика на управление и различен 
входен сигнал на позиционера.
RG4 вентилите могат да са с линейна или 
равно процентна характеристика. Позицио-
нерът може да е с пневматичен или елек-
трически управляващ сигнал. Предлагат се с 
накрайници с фланци или за заварка.
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АСЕПТИЧНИ МЕМБРАННИ ВЕНТИЛИ - MS4, 
MSP4, AP1

Те са седлови вентили основно 
предназначени за асептични при-
ложения.
Работните им затвори са свър-
зани с корпуса на вентила с асеп-
тична мембрана. Много лесно 
един вентил от нормално 
затворен може да се направи 

нормално отворен, като му се обърне акту-
атора. Предлагат се типове: L,T,LL,TL и други, 
вентили за резервоари със специален фланец 
за присъединяване. Те по-лесно реализират 
без ударно прекъсване на потоците, особено 
когато вентилите са снабдени с управля-
ващи устройства. Предлагат се с различна 
комуникация на управляващото устройство.



Вибрационни сита за глазури 
Mod. 130, 200, 240, 320

Вибрационни сита

Приложения:
• В керамиката, на линиите за глазиране, разположени на борда на 
резервоарите за подаване на глазура, за проверка на остатъците 
от обработката. 
• В отделенията за смилане, като проверка на остатъците от 
смилането.
• В промишлеността, където е необходима контролна проверка на 
малки количества продукти.

Предимства:
Ускорено пресяване благодарение на високочестотните вибрации. 
Лесен монтаж. Изработка от неръждаема стомана AISI 304. 
Изключително компактни размери с ниски нива на шум. 
Конкурентни цени.
Допълнителни опции, по желание на клиента:

• Разпрашител.
• Накрайници от неръждаема стомана.
• Система за обтягане чрез пръстен с „двоен жлеб“.
• Вибрационен електромотор от неръждаема стомана.
• Вибратор с пневматичен двигател.
• Количка от неръждаема стомана.

Вибрационни сита за сепариране 
Mod. 900 1200 1500 1800

Кръгло вибрационно сито за сепариране в керамичния сектор, 
рециклирани води и течни утайки.
Основната му характеристика е, че пресеченото конично дъно, 
подпорният фас и основата са конструирани, като се избягват 
заваръчните съединения, доколкото е възможно (монолитна 
конструкция). Тази конструктивна техника позволява висока 
надеждност, без да се повишава прекомерно цената.

Приложения:
• Сепариране на фрагменти след смилане;
• Сепариране на утайки от производствени отпадъци;
• Сепариране на отпадъчни води;
• Спецификации на конструкцията:
• Монолитна конструкция;
• Структура: AlSI тип 304L неръждаема стомана;
• Висока горна част на корпуса, която предпазва от пръски;
• Електрически вибрационни двигатели серия P, ip 65, ie3;
• Фиксирана основа от неръждаема стомана;
• Превключвател за спиране на предавките;

Предимства:
Двойното сито позволява двуфазно сушене (разделяне на 
количеството отпадъци в две мрежи). То може да се използва и 
като предпазна мярка в случай, че горното сито се скъса; 
Висока механична якост благодарение на монолитната си 
конструкция;
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Водоохладителни кули - Boldrocchi

ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ
Серия: MEP

ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ
Серия: CMK

• Дебит на въздуха: до 150 m3/s
• Топлинна мощност: до 10 MW
• Максимален брой на вентилаторите: до 5 бр.
• Инсталиране на надм. височина: до 500 м
• Инсталирана ел. мощност: до 18.5 kW
• Мин. работна температура: -20 °C
• Макс. температура на охлажданата вода: 55 °С
Забележка: охлажданата вода не трябва да съдържа суспендирани
утайки или отлагания, които да предизвикват корозия.

• Дебит на въздуха: до 150 m3/s
• Топлинна мощност: до 15 MW
• Максимален брой на вентилаторите: до 5 бр.
• Инсталиране на надм. височина: до 500 м
• Инсталирана ел. мощност: до 18.5 kW
• Мин. работна температура: -20 °C
• Макс. температура на охлажданата вода: 55 °С
Забележка: охлажданата вода не трябва да съдържа суспендирани
утайки или отлагания, които да предизвикват корозия.
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Принадлежности за вибрационни сита

Ултразвукова система SONITECH

Ултразвуковата система се прилага успешно в областта на 
пресяването и има няколко предимства, сред които 
високото производство, равномерното разпределение на 
работния материал върху ситото, намаляване на 
агломерацията. 

Системата позволява да се поддържа постоянно чиста 
повърхността на ситото, без да се използват други системи 
за почистване, като например почистващи препарати, 
метални топчета или четки, върху или под повърхността на 
ситото, които могат да доведат до проблеми с 
преждевременното износване на ситото и също така да 
създадат допълнителни трудности при почистването на 
компонентите.

Ултразвуковата система е подходяща и при работни цикли, 
при които честата смяна на цвета (напр. прахови покрития) 
не би позволила използването на различни почистващи 
системи, които след като се замърсят, биха удължили 
времето за почистване, или в случаи, при които 
използването на различни от неръждаемата стомана 
материали (напр. гумени топки) може да създаде риск от 
замърсяване на продукта, дори ако те са сертифицирани. 
Подходяща за функциониране със сита с отвори от 20 до 
1000 микрона. 

Системата е сертифицирана и за работа в потенциално 
експлозивна среда (atex ii2 g/d). Системата не изисква 
радикални промени в конструкцията на виброситото.
Някои от промишленостите, които редовно използват тази 
система са: фармацевтична, химическа, козметична, при 
производство на оксиди, пигменти, тониращи вещества, 
гипс, захар, подправки, метален прах, стъкло и др.

Пистолети за пръскане - Krautzberger
Ръчни и автоматични пистолети за пръскане. 
Приложения: нанасяне на покрития върху уплътнения, стъкло, 
кожа, нанасяне на индустриално масло, равномерно нанасяне на бои, 
лакове, глазури и др. 

Мембранни помпи - Krautzberger
Мембранните помпи на Krautzberger са специално адаптирани към 

изискванията в областта на технологията за разпръскване. 

Компактната им и здрава конструкция позволява универсална 

употреба, а голямото напречно сечение на клапаните позволява 

използването им и при силно вискозни и абразивни течности.

Вибрационни сита 
за прахообразни вещества

Приложения:
В химическата и керамичната промишленост за транспортиране 
на инертни продукти.
В предприятията за производство на оцветители за пренос на 
твърди пигменти.
Предлага се за всички приложения, при които вибриращият екран 
участва в пневматичен транспорт подналягане или надналягане.
В хранително-вкусовата промишленост, за транспортиране на 
брашно, захар, сол и други продукти на прах.
Предимства:
Напълно херметична конфигурация; Корпус изцяло от неръждаема 
стомана AISI 304; Лесен монтаж; Бърза система за смяна на ситото; 
Монолитното дъно позволява висока механична устойчивост; 
Нисък шум при работа; Допълнителни опции: Изходящ отвор за 
отпадъците над ситото с електрическо  управление на 
отварянето; Мотовибратори с различни скорости; Предлагат се 
сертифицирани модели; Механични системи за почистване на 
екрани: топчета,  цилиндри, четки и др.;

Други производствени материали: ASI 316L, Hastelloy, duplex и др. 

Уплътнения: силиконови за хранително-вкусовата промишленост 
–  FDA, EPDM, VITON, PEROX и др.;

Специални покрития: тефлон, рилсан, полиуретан и др.
Специална повърхностна обработка: коприна, полиране на стъкло, 
електрополиране. Разполагат със система за закрепване чрез 
специални куки. Наблюдателно стъкло от полипропилен или от 
стъкло пирекс. 

Захранваща връзка и изход: модели с три скоби. Изпълнение с 
подвижна количка,

Каталог за индустриални продукти и приложения
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ФилтриBFMfitting - Гъвкави конектори

SC, HC: Патронни филтри
Филтрите с множество патрони от серията MCR и MTF се 
произвеждат изцяло от материал от неръждаема стомана. 
Затварянето между основата и кожуха се извършва с 
тежкотоварна, микроотлята, бързо отваряща се клампова скоба 
и о-пръстен с шестоъгълна форма. Филтрите от серията MCR 
със затваряне с клампова скоба са подходящи за работа с до 50 
m3/h течност. Филтрите от серията MTF са подходящи за 
работа с течности с дебит до 100 m3/h.

ST: Филтри тип кошница
Филтрите с единична кошница от серията ST се изработват 
според спецификациите на клиента и са в съответствие с 
изискванията на най-разпространените международни стандарти 
(ASME, EN 13445 и др.). Те се предлагат от въглеродна стомана, 
неръждаема стомана или специални сплави, за дебити до  10 000 
m3/h и номинал #2500.

RVT: Самопочистващи се филтри
Филтрите от серията RVT са предназначени за отстраняване на 
твърди частици от морска, речна, кладенчова и промишлена вода. 
Този филтър е проектиран за непрекъснато филтриране и може да 
изпълнява напълно автоматични цикли на обратно промиване, 
като използва същата филтрирана течност. Филтрите от 
серията RVT са подходящи за приложения при тежки условия, като 
в рафинерии, офшорни зони, нефтохимически заводи и 
стоманодобивни предприятия.

DG: Сух газов филтър, изработен по поръчка
Филтрите за сух газ от серията DG осигуряват ефективно 
решение за отстраняване на прах и твърди частици от 
технологична пара или пара от природен газ при много нисък пад на 
налягането. Различната налична конфигурация позволява 
инсталирането на филтриращи касети с нагънати или дълбочинни 
пластове за еднократна употреба, както и почистващи се 
филтриращи касети с нагъната телена мрежа.

LSI: Филтри с обратни импулси, изработени по 
поръчка
Системата за филтриране HyPulse LSI е изработена в 
сътрудничество с Mott Corp. и е подходяща за отделяне на 
катализатори, активен въглен и твърди частици от течни 
потоци. Филтриращата система LSI е проектирана за 
автоматични операции, което свежда до минимум или елиминира 
разходите за поддръжка. Системите HyPulse LSI са предназначени 
за критични приложения или високи температури (над 900 °C).

Въздушно охлаждане

ИНДУСТРИАЛНИ ОХЛАДИТЕЛИ 
ЗА ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО

• Материали тръби - медни;
• Перки - алуминий;
• Турбулатори - стомана;
• Колектори - стомана;
• Съединения - стомана;
• Корпус - стомана с прахово 
боядисано покритие;

• Вентилатори с алуминиеви 
лопатки и стоманени главини;
•   Предпазители на вентилато- 
рите - от поцинкована стомана;
• Вентилатори - със стоманени 
стойки;

Макс. работно налягане:

Макс. работна температура:

СПЕЦИФИКАЦИИ:

150-500 PSI / 10-35 bar

400°F/204,4°C

www.gesolutions.bg
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Основни характеристики и приложения: Използват се за всички 
видове стационарни, вибрационни и жироскопични сита, фийдери, 
разтоварващи бункери, конвейери, опаковъчно оборудване или 
всякакво оборудване за обработка на продукти. Имат 
изключително висока устойчивост на износване – използва се при 
CIP системи и измиване.
Пневматична система за мониторинг: BPneumatic – в 
съответствие с IP65 и в съответствие с ATEX категория 3. 
Системата за наблюдение е предназначена за места, където 
съществува риск ръцете да се намират в близост до опасни 
движещи се части, като например въртящи се клапани и въртящи 
се ножове. 
Налични размери: Накрайниците и съединителите на BFM® се 
предлагат с различни диаметри на стъпки от 50 mm (2"), от 100 mm 
(4") до 1650 mm (65").

Диаметри (mm):

Дължини (mm):

Температурен диапазон, �C:

����100mm до �1,650mm

���80mm до 6000mm.

���(-73�C) до 300�C



Адрес: гр. София 1618, ул. “Родопски Извор” №72

Управляващ директор: инж. Евгени Дрехаров

Email: e.dreharov@gesolutions.bg

office@gesolutions.bg

Тел.: +359 888 738 930 


