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Klant gegevens

Checklist Pomp

Om de meest geschikte pomp te selecteren, vul a.u.b. de informatie in                                                                                                            

en stuur dit formulier naar info@sim-holland.nl of Fax naar +31-(0)-78-6418080

Beschrijf de toepassing

Vloeistof gegevens

Medium 

Chemische samenstelling

schoon

Bedrijf

Adres

Postcode & plaats

Land

Type industrie

Contactpersoon

Speciale equipment voorschriften

Pomp moet uitgevoerd worden met

Als de "nieuwe" pomp een "oude" pomp vervangt, stuur a.u.b. de datasheet en/of de pompcurve mee van de "oude" pomp

Indien beschikbaar stuur de Datasheet of MSDS mee.

Proces gegevens (vul a.u.b. ook het formulier in met de PID)

Pomp gegevens

Mechanical seal

Stopbus pakking

Magneetpomp

NPSHa (beschikbaar)

Diepte van de put

EX gebied

Capaciteit

Opvoerhoogte

Funktie

Telefoon

E-mail

schurend / vaste delen / slurry

Bedrijfs temperatuur

Soortelijk gewicht (sg)

Viscositeit min.

Viscositeit max.

pH-waarde

  schurende delen

  diam. vaste delen

  type slurry

Stabiele proces condities

Wisselende proces condities

Vlampunt

NeeJa EX -kwalificatie

Koel- , spoel- , sperwater beschikbaar

Stoom beschikbaar

plakkerig / uithardend

chemisch agressief

kristalliserend

Vertikaal opgestelde pomp

Dompelpomp

Centrifugaal (proces) pomp

Verdringer pomp

Zelfaanzuigend

Frequentie gestuurd

Materiaal voorkeuren

Ja Nee

Ja Nee

Type beveiliging

:

:

:

:

Nee

Nee

Nee

NeeJa

Ja

Ja

JaAandrijving

Drooglopen          

In bedrijfstelling door SIM Holland BV :

Hydraulische motor DieselmotorElectromotor           

Overdruk Temperatuur

Ja Nee

Type aandrijving

Fundatieplaat

Besturingskast 

Beveiliging

SIM Holland BV R. de Ruiter



bar

bar

bar

bar

bar

bar

Restricties in de persleiding (vul in wat van toepassing is) Aantal Materiaal
Wrijvings 

coëfficiënt

Drukverlies                                                                                                           

∆P

bar

bar

bar

bar

Regelkleppen

Filters / slangenhaspel / warmte-wisselaars / diameter orifices / etc.

Voetklep (met filter)

Filter  

Zuigafsluiter

Persafsluiter

Materiaal van de zuigleiding / zuigslang

Terugslagklep / balkeerklep

Bochten

Versmalling (kleinste diameter) in de persleiding / persslang naar de tank / put / sproeistuk

Diameter van de sproeistuk

MateriaalAantal
Drukverlies                                                                                                           

∆P

Wrijvings 

coëfficiënt
Restricties in de zuigleiding (vul in wat van toepassing is)

Materiaal van de zuigleiding / zuigslang

   F

Zuigleiding / zuigslang van de tank / put naar de pomp

Zuigflens verbinding met de pomp

Persflens verbinding met de pomp

Persleiding / persslang van de pomp naar de tank / andere put / sproeistuk

Diameters (vul in wat van toepassing is)
Diameter                                                                                          

in millimeters

Diameter                                                                                                 

in inches

Versmalling (kleinste diameter) in de zuigleiding / zuigslang van de tank / put naar de pomp

Afstand van de persflens tot het eind van het sproeistuk

Hoogte van de hartlijn van de pomp tot de flensaansluiting op de tank

Hoogte van de hartlijn van de pomp tot het hoogste vloeistof-niveau in de tank

Checklist Pomp
Om de meest geschikte pomp te selecteren, vul a.u.b. de gevraagde                                                                                                                                                                                                                                                                  

afstanden, diameters & restricties in, die zijn genoemd in de PID

   D 

   G

   H

Hoogte van het laagste vloeistof-niveau in de put tot de hartlijn van de pomp

Hoogte van het laagste vloeistof-niveau in de tank tot de hartlijn van de pomp

Afstand van de zuigleiding tot de zuigflens van de pomp

Afstand van de persflens tot de flensaansluiting op de tank / naar andere put

Afstand van de persflens tot de flensaansluiting onder de tank

   A

   B

   C

   E

Afstanden / afmetingen (vul in wat van toepassing is)
Afstand / afmeting                                                                                         

in meters

Afstand / afmeting                                                                                                 

in inches

SIM Holland BV R. de Ruiter



Checklist Pomp

Aanvullende informatie

Als de installatie niet in de PID staat omschreven, teken a.u.b. of voeg een foto toe van het gewenste pompsysteem

Aanvullende informatie :

SIM Holland BV R. de Ruiter


