Во вистински раце
Сè што ви е потребно, ви е при рака

Пумпи

Премиум центрифугални пумпи

LKH

Управување со
проток

LKHex

LKH Evap

Единствен
mixproof за
големи
честички

Единствен
mixproof
за одвод за
резервоар

SBV санитарен

Единствен mixproof
хоризонтален вентил за
резервоар

LKHI

Tri-Clover
(Тројна детелина)

Единствен RV-ST

SPC-2

CPM-2

Топло-разменувачи со
заптивени плочи
залепени со фузија

FusionLine

LKC-2 неповратен

Единствен вентил за
земање мостри

LKAP воздушно
управуван

Цевки

Цевни приклучоци

Поврзување

Единствен SSV
(Стандардна
Конфигурација)

SMP-BCA

Специјални вентили

Прирабници, стеги и навои

Оптимизација на
резервоар

SMP-BC

Контролни вентили

Топчести вентили

Загревање
и ладење

LKHPF

Mixproof вентили

Единствен
UltraClean
mixproof

Транспорт
на флуиди

LKHSP

Колена, т-приклучоци и редуктори

Држачи за цевки

Топло-разменувачи со заптивени плочи

FrontLine

BaseLine

M-серија

TS-серија

AlfaCond

Чистење на резервоар

SSB Retractor (повлекувач)

LKRK Статични спрејни топки

Toftejorg TJ 20G

Toftejorg TZ-74

Toftejorg SaniMidget

Toftejorg SaniMidget
Retractor (повлекувач)

Инструменти

Давач на проток

Контролор на проток

Температурен
давач

Давач на
проводливост

Манометар

Електричен манометар

Ниво прекинувач

Стандардна центрифугална пумпа

SolidC

LKH Повеќестепена

Единствен
стерилен SSV

Пумпа со течен прстен

Единствен SSV ATEX

Единствен
SSV со Y –тело

Премиум брегасти пумпи

Единствен
долгооден SSV

SX

SRU

MR

Единствен
тангецијален SSV

Единствен двостепен
SSV

Единствен повратен SSV

Единствен SSV со
одвод за
резервоар

Автоматизација и Пратење на Состојбата

LKUV-2 за испуштање
на воздух

LKBV за
продувување

ThinkTop

MH затворач

Филтрација
и
сепарација

UltraPure пакет со тројна детелина

Мембрани

Tubes and Fittings

Спирални мембрани

Типови на плочи

AlfaVap

Стандардни

Странични индикатори

IndiTop

Основен ThinkTop

Плочести и рамковни мембрани (единица)

Топло-разменувачи со
залепени со фузија

Со широк проток

Близнаци

Рамни плочи

Топло-разменувачи со
залепени со плочи од бронза

AlfaNova

Бронзени PHE

Агитатори и миксери

Toftejorg SaniJet 20

Toftejorg SaniJet 25

Ротационен млазен
миксер

Toftejorg SaniMidget SB UltraPure

ALS Агитатор

Додатоци

UltraPure Мерни
системи за тежина

Протокометри

Давач за
притисок

Термометри

Потенциометриски
давач на ниво

Контролни сочива

Ногалки за резервоари

ALB Агитатор

Стандардна брегаста пумпа

Ободна клипна пумпа

OptiLobe

UltraPure пумпи

SolidC UltraPure

LKH UltraPure

SCPP

MR UltraPure

Пеперутка вентили

Единствен рачен SSV

Единствен SSV со мало
влежиштување

LKB со стандардно
ракување

LKB-F со
прирабници

LKB со побудувач

UltraPure вентили

Единствен управувач

UltraPure топчест вентил

LKB UltraPure

Единствен DV-ST
UltraPure

LKC UltraPure

UltraPure вентил со
радијална дијафрагма

CBFV стега со
пеперутка

Премиум вентил со
радијална дијафрагма

Додатоци

Тест уреди

Омски загревачи

Стандарден стерилоомски PR

Куќишта

Топлоразменувачи
со груба
површина

Contherm – еден

Антителескопски уред

Сигурносни филтри

Цевкасти топло-разменувачи

Viscoline

Pharma-X

Pharma-line

Капаци за резервоар

Повеќе степен
побудувач

UltraPure Магнетски миксер

Кружен капак за резервоар со
пристап

Правоаголен капак за
резервоар со пристап

Овален капак за резервоар
со пристап

Преглед на
производите

Со отворање на оваа страница ви се овозможува општ преглед на
соодветните уреди на Alfa Laval понудата за хигиенска примена.
За подетална слика на нашиот огромен асортиман, посетете ја Alfa Laval
веб страницата. Со избор на „производи и решенија”, можете да добиете
најнови информации и документи за производите – поделени по категории
на производи или според вашите потреби.
Сите партнери и соработници може да ги поедностават своите процеси со
помош на Alfa Laval e-Business порталот. Alfa Laval ви овозможува
комплетна документација, достапност на залихата во реално време и
можност за порачување и следење на пратките по електронски пат. За
повеќе информации или за демонстративен пристап на порталот, обратете
му се на локалниот застапник на Alfa Laval.

www.alfalaval.com

Накратко за Alfa Laval
Alfa Laval е водечки и глобален
добавувач на специјализирани
производи и инженерски решенија.
Нашата опрема, системи и услуги се
посветени да им помогнат на
клиентите да ги оптимизираат
перформансите на своите процеси.
Време, и повторно време.
Ние им помагаме на нашите клиенти
да ги загреат, изладат, издвојат и
транспортираат производите како што
се масло, вода, хемикалии, пијалаци,
прехранбени производи, скроб и
лекови.
Нашата глобална организација тесно
соработува со клиенти во речиси 100
земји обезбедувајќи им напредни
решенија.
Како да ја контактирате Alfa Lava

ESE002290EN 1411

AlfaNova е трговска марка на компанијата AlfaLaval Corporate AB, Шведска.
Alfa Laval, ThinkTop и Toftejorg се трговски марки регистрирани и во сопственост на Alfa Laval Corporate AB, Шведска.
Tri-Clover е трговска марка регистрирана и во сопственост на Alfa Laval Inc, САД.

Aктуелните контакти на Alfa Laval за
сите земји секогаш се достапни на
нашиот сајт www.alfalaval.com

