
LEWA ecoflow ® 

De innovative doseringspumper

 Nøjagtige

 Sikre

 Økonomiske
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Den petrokemiske industri:
LEWA ecofl ow pumper anvendes f.eks. 
til skånsom dosering af højviskose væsker 
ved produktion af biodiesel.

Den kemiske industri:
LEWA ecofl ow pumper anvendes f.eks. 
til ekstraktionsprocesser ved høje tryk.

For et stort anvendelsesområde:
LEWA ecofl ow et velafprøvet modulært system

Det velafprøvede modulære 
system kombineret med innovativ 
pumpehoved teknologi
LEWA ecofl ow doseringspumpe 
serien er baseret på et velkendt 
modulært system. Kombineret med 
det senest udviklede membranpum-
pehoved, M900 serien, opfylder 
denne serie de høje forventninger 
hos vor kunder.

For endnu bedre økonomi
Et optimalt kundespecifi kt design 
kan opbygges ud fra et stort område 
af standardiserede enheder for den 
enkelte applikation: om det så er for 
kemikalie-, petrokemi-, farmaceutisk-, 
kosmetik- eller fødevareindustrien. 
Den modulære opbygning af serien 
betyder, at LEWA kan tilbyde kvali-
tet, som er prissat efter markedets 
forventninger.

Med endnu mere pålidelighed 
og sikkerhed
LEWA ecofl ow er de mest avance-
rede membrandoseringspumper 
i verden med maksimal beskyttelse 
af både produktionen og miljøet, 
primært i gennem det unikke DPS 
membran beskyttelses system. En 
vigtig fordel for driftssikkerheden 
i din proces!

Plastindustrien:
LEWA ecofl ow pumper anvendes f.eks. 
til polymerisationsprocesserne ved 
produktion af solceller.
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Fordelene: 
 Nøjagtig dosering
 Hermetisk lukkede, lækage fri
 Høj driftssikkerhed
 Økonomisk modulært system
 Lange vedligeholdelsesintervaller
 Laveste levetidsomkostninger
  Opfylder standard regulativer 
(VDMA 24284, 25286-10, API675, 
3A, FDA)

 Faglært global service

Den farmaceutiske industri:
LEWA ecofl ow pumper anvendes f.eks. 
i hygiejnisk design som opfylder de 
strenge krav fra industrien, til ekstrude-
ring af piller m.v.

Den kosmetiske industri:
LEWA ecofl ow pumper anven-
des f.eks. i sanitært design til 
at garantere problemfri rensning 
under produktionen af hudpleje-
produkter.

Madvareindustrien:
LEWA ecofl ow pumper anvendes f.eks. 
til steril og pålidelig produktion af gelatine 
og/eller vingummi.
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Konstruktionsprincippet sikrer, 
at membranen i pumpehovedet 
altid opererer i det optimale 
driftsområde. Dette forklarer 
den ekstremt høje driftsikkerhed 
af LEWA ecofl ow.
 

LEWA ecofl ow:
Fordele gennem det patenterede 
DPS membran beskyttelses system
Membranpumper anvendes, når man 
vil undgå lækager og sikre driftsik-
kerheden, specielt i tilfælde af væsker 
som er farlige, slidende, forurenende 
eller følsomme. For at holde belast-
ningen af membranen på et mini-
mum, er membranen i LEWA ecofl ow 
hydraulisk aktiveret. Sammen med 
DPS membran beskyttelses syste-
met, garanterer dette en lang levetid 
for driften af membranen.

For tæthed og sikkerhed:
LEWA ecofl ow teknologi

Trykbegrænsningsventil
En trykbegrænsningsventil forhindrer 
en mulig overbelastning af pumpen. 
Disse kan indstilles individuelt på 
LEWA ecofl ow. 
 

Ventiler med lavt slid for 
bredeste mulige opgaver
Driftssikkerheden og risikoen for fejl 
er utrolig afhængig af kvaliteten på 
ventilerne. Derfor er ventildesignet 
tilpasset de respektive applikationer. 
Gevinsten af vores erfaringer igen-
nem årtier på dette felt.

Membran overvågnings system: 
for pålidelig indikation af status
Hvis en membran bliver beskadiget, 
bliver dette pålideligt og omgående, 
som standard indikeret af membran-
brudsindikatoren. Ikke desto mindre, 
kan driften af pumpen fortsætte, såle-
des at produktionsprocessen kan 
afsluttes uden risiko. Signalering kan 
gives med brug af en tryk switch, et 
manometer eller et kontaktmanometer.
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Minimum fri volumen: 
Kort standtid
Gennem optimal strukturering af 
pumpehovedet, holdes procesvæ-
skens frie volumen lavest muligt. 
Væskefl owet er designet for nem-
mest muligt, at kunne udføre skyl-
ning, dræning og tørringsprocesser.

Det rigtige materiale 
for enhver væske
Rustfrit stål 1.4571 (316Ti) anvendes 
som vort standard materiale. Andre 
materialevalg såsom 2.4610 (Hastel-
loy) eller titanium er også mulig.

Høj doseringsnøjagtighed, 
skånsom levering 
Doseringspumperne giver en høj 
doseringsnøjagtighed og skånsom 
levering; slaglængden kan justeres 
(manuelt eller elektrisk), ligeledes 
kan slagfrekvensen reguleres via en 
frekvensomformer. Genskabning af 
justeringerne er bedre end ±1%.

Lækage erstatnings ventil
Enhver intern lækage ved 
hydraulikstemplet erstattes 
via denne snøfteventil.

Separering af 
hydraulik- og drivværkolien
Separering af begge oliekredsløbene 
giver en yderligere sikker barriere, så 
det er umuligt at forurene drivværks-
olien med den pumpede væske. 

Simpel og sikker opstart
Membran beskyttelses systemet 
garanterer problemfri opstart selv 
under ugunstige forhold.

Billede: LEWA ecofl ow M900
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Serie K: Det velkendte og gennem-
testede for uproblematiske væsker
Stempelpumpehoveder anvendes 
gerne i forbindelse med simple og 
uproblematiske væsker, som giver en 
økonomisk og samtidig en høj ydelse.

  Op til 500 bar (7.250 psig) 
og +400°C (750°F)

  Økonomisk design for 
enkle opgaver

  Langtidsholdbar pakdåse med 
keramisk stempel

Serie M200: Det robuste for 
høje tryk og temperaturer
M200 pumpehoveder er specielt 
designet til høje tryk og temperaturer. 
De har metalmembran og blev desig-
net som ”højtryk pumpeserien”.

  Op til 1.200 bar (17.400 psig) 
og +400°C (+750°C)

  Meget høj sikkerhedsstandard
  Sikret mod overbelastning af 
membranen og driftsfejl

  Sikker med fortryk
  Diffusions-tæt metal membran
  Lang membran levetid
  Anbefales for kristiske, giftige, 
brandfarlige eller slidende væsker 
i højtrykssystemer

Serie M900: Det sikre valg 
for alle typer væske
M900 er serien af det universale højt-
ydende hydraulisk drevne PTFE mem-
bran og DPS beskyttede system, som 
garanterer lækage frihed og driftsik-
kerhed – selv ved fejlagtig operation.

  Op til 400 bar (5.800 psig) 
og +150°C (+300°F)

  Til universal anvendelse, 
for alle type væsker

  Højeste driftssikkerhed
  Meget lang membran levetid, 
nem at erstatte

  Høj doseringsnøjagtighed og bredt 
justeringsområde

  Sikker med fortryk 
op til 400 bar (5.800 psig)

  Anbefales til kritiske, giftige, 
brandfarlige eller slidende væsker

Til de mest varierende krav:
Tre LEWA ecofl ow pumpehoveder
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Til alle typer af væsker:
Sikre M900 pumpehoveder

Med deres membran beskyttelses 
system, er M900 serien ikke kun 
en universalløsning, men også en 
driftsikker løsning. Om det er for 
simple eller kritiske, forurenende, 
farlige, følsomme, højviskose eller 
slidende væsker. 

DPS membran beskyttelses systemet 
sikrer at membranen altid opererer 
i det optimale driftsområde. Selv 
eksterne påvirkninger eller ekstreme 
driftsbetingelser vil ikke forstyrre 
dette. Det er dette der gør M900 
serien ekstremt sikker og specielt 
økonomisk. Den ekstremt lange 
levetid på membranen er en meget 
afgørende faktor til forbedring af livs-
cyklus omkostningerne. Yderligere er 
der fordelene ved membran overvåg-
nings systemet, der giver signal 
såfremt membranen beskadiges. Ikke 
desto mindre, kan membranen fort-
sætte driften i en begrænset periode, 
dette giver et højt sikkerhedsniveau 
og dermed større tilgængelighed.

  Hermetisk lukkede, lækage fri
  Høj doseringsnøjagtighed og stort 
reguleringsområde

  Integreret overtryksbegrænsnings 
ventil

  Membran overvågningssystem
  Meget lang membran levetid, 
nem at erstatte

  Simpel og sikker opstart, 
selv under vanskelige forhold

  Sikker mod betjeningsfejl
  Uovertruffen sugekapacitet, sam-
menlignet med en stempelpumpe

  Kan anvendes til 
vacuumekstraktion

  Op til 400 bar (5.800 psig) 
og + 150°C (+ 300°F)

Ydelsesoversigt:
Tryk:  Op til 400 bar (5.800 psig)
Kapacitet:   fra 1 l/h – 8 m3/h per pumpehoved 

(0,26-2.100 USgph)
Temperatur:  -20 til +150°C (0-300°F)
Viskositet: til 100.000 mPas
For tekniske data, se side 13

Driftsikker takket være DPS:
Den nye membranregulering bevirker, at membranen 
altid befi nder sig i den ideelle position under drift.

Optioner
  Specielle ventiler
  Forskellige tilslutningsmuligheder
  Kan CIP’es
  Hygiejnisk design
  Varme- og kølekapper
 Helt opvarmede hoveder for smelter
  Specielle materialer f.eks. Hastelloy
  Diagnosetilslutning for online og 
offl ine overvågning

  Typegodkendte 
trykbegrænsningsventiler
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Til høje tryk og temperaturer:
De robuste M200 membranhoveder

Lang levetid:
Metalmembranerne modtager et jævnt 
fl owmønster og er sikret imod overlast

Med deres metalmembran og 
solide konstruktion, er M200 
serien ”højtryks pumpeserien” 
til de ekstreme applikationer.

Membranpumper med metalmembra-
ner anvendes hvis høje tryk eller tem-
peraturer er nødvendig, såsom inden 
for kernekraftteknologien. Serien har 
en meget høj sikkerhed, specielt for 
tryk op til 1.200 bar (17.400 psig). 
Selv under disse forhold, forhindrer 
membranens støtteplader på begge 
sider imod overlast ved fejlbetjening. 
En yderligere sikkerhedsbonus er, 
at membran overvågnings systemet 
øjeblikkeligt giver indikation ved 
enhver skade på membranen.
 

Ydelsesoversigt:
Tryk:   Op til 1.200 bar 

(17.400 psig)
Kapacitet:   fra 1 l/h – 2 m3/h 

per pumpehoved 
(0,26-530USgph)

Temperatur:  +200°C (390°F)
Viskositet: Op til 500 mPas
For tekniske data, se side 13

Ikke desto mindre, kan membranen 
fortsætte driften i en begrænset peri-
ode, dette giver et højt sikkerhedsni-
veau og dermed større tilgængelighed. 

  Meget høje sikkerhedsstandarder
  Sikret imod overbelastning af 
membranerne og betjeningsfejl

  Sikker for sugetryk, op til fuldt 
arbejdstryk ved stilstand, og op 
til 300 bar (4.350 psig) under drift.

 Diffusions-tæt metalmembran
  Lang membranlevetid



9

For uproblematiske væsker: De velafprøvede 
og gennemtestede serie K stempelhoveder

Serie K stempelhoveder er den 
velafprøvede og gennemtestede, 
sikre og økonomiske løsning for 
uproblematiske væsker.

Serie K stempelpumper er perfekte 
for et bredt område af doseringsopga-
ver. I denne konstruktion er væsken 
direkte transporteret af stemplet, 
dvs. stempel og pakdåse er væskebe-
rørt. En høj driftsikkerhed opnås gen-
nem brug af høj kvalitets stempelma-
terialer samt pakdåse konstruktioner.

  En økonomisk løsning for 
den enkle doseringsopgave

  Keramiske stempler
  Optimal kemisk 
modstandsdygtighed

  Høj slidmodstand

Optioner
  Varme- eller kølekapper
 Skylletilslutning til væsken
 Pakdåser tilpasset væsken 
  Helopvarmet pumpehoved med 
ventiladgang, for smelter, f.eks.

Til ukritiske væsker:
Stempel pumpehoveder anvendes primært 
for simple , uproblematiske væsker.

Mange muligheder:
f.eks. K500 helopvarmet pumpehoved 
med adgang til ventilerne.

Ydelsesoversigt:
Tryk:   Op til 500 bar 

(17.400 psig)
Kapacitet:   fra 1 l/h – 10 m3/h 

per pumpehoved 
(0,26-2650USgph)

Temperatur:  +400°C (750°F)
Viskositet: Op til 100.000 mPas
For tekniske data, se side 13
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For både lave og høje doseringsvolumener:
Drivværker i fi re forskellige størrelser

På LEWA’s variable excenterdrivværk overføres driftsmomentet 
direkte fra snekkedrevet til hulakslen (1) herefter til krumtap slaget 
herefter til krumtap slaget (2). Gennem aksial forskydning af den 
glidende aksel (3) indstilles slaglængden via den skråt udskårne slids. 
Slaglængden reguleres proportionalt med den aksiale bevægelse. 
Dette for optimal nøjagtig dosering og præcis indstilling af slaglængden.

  Til rådighed som enkelt enhed 
med lodret monteret motor

  Flere drivværker der kan 
kombineres med samme eller 
forskellige ydelser

  Elektrisk, pneumatisk eller manuel 
slaglængderegulering

  Lave driftsomkostninger, langt 
imellem vedligeholdsintervaller

  Høj sikkerhed imod overlast
  Lineær, perfekt reproducérbar 
slaglængderegulering

Fire individuelle drivværker dækker ydelsesområdet fra 
0,1l/h til 10m3/h per pumpehoved (0,26-2645USgph)

Det korrekte LD Serie pumpehoved 
anvendes på baggrund af ydelsen 
og justeringsområdet.

I fi re størrelser og med forskellige 
gearudvekslinger, dækkes et stort 
ydelsesområde. Ved brug af en 
excentrisk justering, kan ydelsen 
justeres meget nøjagtigt inden for 
et stor område; for yderligere trinløs 
regulering, kan LEWA udstyres med 
frekvensomformere.

Fra et- til fl ere-hovedet pumpe:
skal ydelsesområdet øges, kan LEWA 
ecofl ow kombineres på næsten enhver måde
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For optimal konfi guration:
Optionerne for drivværkerne

Optioner for slaglængderegulering
Drivværkerne kan drives med fast 
eller med variabel slaglængde. 
Reguleringen kan foretages manuelt, 
elektrisk eller pneumatisk.

Elektrisk slaglængderegulering
  Integreret endestop og 
overlastsikring

  Tilbagemelding gennem 
et potentiometer eller et 
0/4-20mA signal

  Standard kapslingsklasse er IP67
  Positioner (Option)
  Ex-beskyttelse (Option)

Pneumatisk slaglængderegulering
  Selv-låsende, ingen slip selvom 
lufttrykket forsvinder

  Standard regulering 
0,2 til 1 bar (3-15 psig)

  Kontrol og tilbagemelding 
via 0/4-20mA signal

  Standard kapslingsklasse er IP54
  IP65 er option
  EExiaIICT6 beskyttet

Ventiludførsler
LEWA ecofl ow tilbyder et bredt 
udsnit af meget forskellige 
ventiltyper for ethvert muligt krav.

Kugleventiler
  Standardventiler for 
størrelser op til 15mm

 Højeffektive
  Stor driftsikkerhed, selv med 
urene væsker og suspensioner

Pladeventiler
  Standardventiler for størrelser 
op til 15mm

  Specielt anvendelige ved høje 
slagfrekvenser

Andre ventilmuligheder
  Hærdede eller udført i hårdt stål, 
keramik eller siliciumnitrid for 
meget lave slidværdier

  Dobbelte kugleventiler for endnu 
større sikkerhed

  Suspensionsventiler i forskellige 
udførsler

  Kegleventiler i slidresistent 
design for størrelser over 25mm

Èn fælles oliesump: LEWA ecofl ow fl erhovedet pumper 
klarer sig uden akseltætninger i mellem elementerne

Optioner for drivværk
  Standard motorer iht. IEC 
eller NEMA

  Med eller uden Ex-bestyttelse
  Kan leveres med 
frekvensomformere

 Alle slags specialdrev

LEWA ecofl ow tilbyder et bredt udsnit 
af meget forskellige ventiltyper.

Optioner for instrumentering/
regulering
  Pumpeovervågning og integration 
i procesreguleringen

  Færdige reguleringer af f.eks. 
batch doseringer
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For mere driftssikkerhed:
LEWA ecofl ow tilbehør

Condition Monitoring System
For mere procveskvalitet, nøjagtighed 
og problemfri drift, anbefaler LEWA 
systemet CMS Condition Monitoring 
System. Det giver en fordel perma-
nent, at optage og evaluere pumpe-
data. Dette betyder ikke bare over-
vågning af pumpen, men også 
optimering af hele applikationen. 
Vi har både mobile offl ine enheder 
og stationære online systemer.

Filter
Mange væsker indeholder urenheder. 
Disse kan give problemer for ventiler-
ne i en doseringspumpe - fra lettere 
udsving i doseringen til komplet ned-
brud. For effektivt at modvirke dette, 
anbefaler LEWA at montere fi ltre 
i sugeledningen.

Trykholdeventiler
LEWA trykholdeventiler modvirker 
ukontrolleret fl ow gennem pumperne 
(for høj ydelse). Dette sker når trykket 
på sugesiden er højere end på tryksi-
den, det kan være statisk eller dyna-
misk, For det meste er modtrykkene 
lave. 
 
Ekspert installation
Lad LEWA rådgive dig i valget af 
pumper og installation. Vi vil også 
meget gerne være behjælpelige med 
færdige løsninger, som er fuldt-funkti-
onsdygtige eller tilbyde anvendelige 
komponenter eller en komplet færdig 
installation med rørføringer og det 
hele.

Pulsationsdæmpere   
Doseringspumper arbejder i pulser; 
for hvert eneste pumpeslag 
accelereres og bremses væsken.
Pulsationsdæmpere kan være 
nødvendige af to årsager:
  For at forhindre voldsomme 
tryksvingninger

  For at sikre et næsten helt 
jævnt fl ow

LEWA har ekspertisen såvel som 
tilbehøret til optimalt, at tilpasse 
pumpe og installation til hinanden.

Sikkerhedsventiler
LEWA sikkerhedsventiler forhindrer 
overlast som følge af for højt tryk i 
pumpen og installationen. Doserings-
pumper, som leverer ved tryk, skal 
altid beskyttes med sikkerhedsventil 
hvis der er mulighed for at afgangen 
fra pumpen kan lukkes under drift 
(kan eks. også være sedimentering 
i røret).
De hydrauliske drevne LEWA ecofl ow 
membranpumper er, som standard, 
udstyret med en overtryksventil til 
beskyttelse af pumpen.
 

Sikkerhedsventiler

Pulsationsdæmpere

Intelligent tilbehør, såsom 
LEWA CMS pumpeovervågning, 
giver dig mere ud af din 
applikation eller installation. 
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Et hurtigt overblik:
Tekniske data for LEWA ecofl ow

Ydelsesoversigt
For at afgøre størrelsen 
af drivværket. Hver kurve 
repræsenterer én enkelt 
pumpe. Ydelsen er per 
pumpehoved.

Doserede væske

 Krævede ydelse [l/h]

 Driftstryk ved afgangsflange [bar] abs

 Driftstryk ved tilgangsflange [bar] abs

 Driftstemperatur (OT) maks./min. [° C]

 Densitet ved OT [g/cm3]

 Viskositet ved OT [mPa · s = cP]

 Tørstof indhold/Tørstof densitet [%/g/cm3]

 Tørstof størrelse/Tørstof hådhed [mm/Mohs]

Motor data

 Ex-beskyttelse

 Kapslingsklasse

 Spænding [V]

 Strømtype

 Netfrekvens

 

Nødvendige data for dimensioneringen 
af en pumpe

For at vælge den rette pumpe til dig, 
skal vi bruge nogle detaljer som vist 
her til højre.

LEWA GmbH
Telefon. +49 7152 14 - 0 
Telefax +49 7152 14 - 1303
lewa@lewa.de
Vi behandler Deres forespørgsel omgående.

Indbygningsmål
Type L B ∆B H
 [mm] [mm] [mm] [mm]
LDB 400 400 185 260
LDC 450 500 220 320
LDD 700 750 280 610
LDE 800 900 350 690

Dimensionerne varierer afhængigt af det monterede pumpehoved.
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Flow Qteori pr pumpehoved ved maksimal slaglængde
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Til enhver lejlighed:
LEWAs produktprogram

Til høje tryk:
LEWA proces membran pumper
De lækage fri LEWA proces membran 
pumper for høje ydelser er standar-
den inden for højtryks proces teknolo-
gien. Ved anvendelse af LEWA triplex 
proces pumper, kan selv kritiske, 
giftige eller brandfarlige væsker pum-
pes sikkert. Selv ekstremt lav viskose 
væsker, ikke-smørende eller slidende 
væsker, kan håndteres på betryggen-
de vis.

Til lukkede styresystemer:
LEWA doseringspumper
LEWA er de førende på markedet for 
højt ydende, dog økonomiske, desig-
nede doseringspumper. Kombinatio-
nen af pumper som opbygges modu-
lært, med ventiler og regulering af 
slaglængde og hastigheder, med 
fl owmetre (volumen eller masse) 
og styringer. Doseringsmængden 
kan derfor reguleres i et lukket styre-
system.

Til procesautomation:
LEWA doseringsanlæg
LEWA doserings- og blandeanlæg 
til procesautomation, tilbydes enten 
som en standard variant, klar for 
tilslutning, eller designet af LEWA 
specifi kt til den opgave kunden 
ønsker. LEWA kan levere komplette 
løsninger til en given opgave. Vores 
service omfatter fra enkel dimensio-
nering og frem til kompliceret idrift-
sættelse af komplette anlæg, som 
kan indeholde individuelle styringer, 
proces visualisering, logning af drifts-
data og eksterne reguleringspaneler 
for styring af processen.

LEWA doseringssystemer 
og doseringsanlæg

Til laboratorier & pilotanlæg:
LEWA micro-fl ow pumper
Disse micro-fl ow doseringspumper 
med hydraulisk aktiverede metal-
membraner bliver primært anvendt 
i laboratorier og for testbrug i 
pilotanlæg.

Til lave tryk:
LEWA ecodos
Standard membran doseringspumper 
til lavere tryk, anvender en mekanisk 
aktiveret 4-lags PTFE membran for høj 
sikkerhed. Kan også kombineres som 
fl erhovedet pumpe.

Til sterile applikationer:
LEWA Sanitary & Hygienic
LEWA leverer specielle sanitære 
og hygiejniske pumper for dosering 
i hygiejniske, aseptiske eller sterile 
procedurer, det være sig fødevarer 
og drikkevarer eller for farmaceutisk 
eller kosmetisk brug.

LEWA micro-fl ow doseringspumper

LEWA triplex proces membranpumper

LEWA ecodos
Ydelsesområde

Ydelse op til 1,5 m3/h per pumpehoved
 (400 USgph)
Afgangstryk op til 20 bar (300 psig)

Ydelsesområde

Ydelse op til 4,5 m3/h per pumpehoved
 (1.200 USgph)
Afgangstryk op til 350 bar (5.100 psig)

Ydelsesområde

Ydelse op til 180 m3/h (790 USgph)
Afgangstryk op til 1.200 bar (17.400 psig)

Ydelsesområde

Ydelse op til 0,04 m3/h (10,6 USgph) 
Afgangstryk op til 560 bar (8.100 psig)
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Til de højest stillede krav:
LEWA engineering & services

Globalt service netværk 
for større tilgængelighed.
LEWA følger kunderne rundt om hele 
kloden. Med 15 datterselskaber og 
en masse autoriserede agenter, kan 
du fi nde os i alle de vigtigste lande. 
Denne lokale tilstedeværelse er 
yderst vigtig for implementeringen 
af de internationale projekter. Regel-
mæssig vedligeholdelse garanterer 
driftsikkerheden, og specielt det øko-
nomiske aspekt i et pumpesystem. 
Det er her vi kan være behjælpelig 
med vore omfattende ekspertise. 
Vi ser efter LEWA installationer - over 
hele kloden. Og vi sikrer, at originale 
reservedele når frem og kan leveres 
i mange år fremover.

Konsultation & engineering 
for de enkelte opgaver
Med over 10.000 succesrige applikati-
oner, besidder LEWA en stor eksper-
tise omkring forskellige opgaver rundt 
om på kloden. Profi tér af vores erfa-
ringer. Vi ser os selv som en leveran-
dør af løsninger og systemer for en-
hver applikation som involverer 
fl ytning, dosering og blanding af gas-
ser og væsker. Vi er derfor i stand til 
at levere skræddersyede løsninger, 
fra den mindste enkeltenhed til de 
største installationer, såvel som vi er 
konsulenter for komplicerede proces-
ser for ingeniører. Løsninger som op-
fylder kravene til de enkelte opgaver 
tilfredsstillende.

  Vurdering af væsken
  Installationsberegninger  
  Sammenligning af 
styringsprocessen

  Individuelle løsninger 
  Idriftsættelser og service
  Seminarer og undervisninger 
på stedet

Hurtigt på stedet: Om det drejer sig om konsulentbi-
stand, vedligeholdelse eller service, har vores lokale 
tilstedeværelse top prioritet hos LEWA.

Profi tér af LEWA’s ekspertise under planlægningen, 
gennem designet og under driften.

For de barskeste miljøer: Høje niveauer for driftsik-
kerheden selv under anvendelse i meget barske 
områder.



Til korte distancer:
LEWA er til rådighed over hele kloden

Brasilien
  LEWA Bombas Ltda.

04378-400 São Paulo - SP
Telefon +55 11 56770466
info@lewa.com.br
www.lewa.com

Bulgarien
  LEWA – Technical Offi ce Sofi a

1421 Sofi a
Telefon +359 2 8654088
lewa.bg@lewa.at
www.lewa.at

Kina 
  LEWA Pumps (Dalian) Co., Ltd.

116600 Dalian
Telefon +86 411 8758 -1477
sales@lewa.cn
www.lewa.cn

Frankrig
  LEWA S.A.S.

78500 Sartrouville
Telefon +33 1 308674 - 80
info@pompes-lewa.fr
www.lewa.fr

Italien
  LEWA S.R.L.

20020 Arese (Mi)
Telefon +39 02 935826 - 60
info@lewa.it
www.lewa.it

Østrig
  LEWA Pumpen GmbH

1150 Vienna
Telefon +43 1 8773040 - 0
info@lewa.at
www.lewa.at

Polen
  LEWA Sp. z o.o.

00-159 Warsaw 
Telefon +48 22 6358204
info@lewa.pl
www.lewa.pl 

Rumænien
  LEWA Romania s.r.l.

050579 Bucharest
Telefon +40 21 4107340
info@lewa.ro
www.lewa.at

Schweiz
  LEWA Pumpen AG

4153 Reinach 1
Telefon +41 61 7179400
info@lewa-pumpen.ch
www.lewa-pumpen.ch

Singapur
  LEWA PTE LTD

Singapore 629492
Telefon +65 686 17127
info@lewa-asia.com.sg
www.lewa.com

Spanien
  LEWA Hispania, S.L

08020 Barcelona
Telefon +34 93 2247740
info@lewa.es
www.lewa.es

Tjekkiet
  LEWA Pumpen spol. s.r.o.

602 00 Brno
Telefon +420 5 43236052
offi ce@lewa.cz
www.lewa.at

 Ukraine
  LEWA Ukraine LC

03039 Kiev
Telefon +380 44 52796 - 31
lewa.ua@lewa.at
www.lewa.at

Ungarn
  LEWA Kft.

1012 Budapest
Telefon +36 1 2240403
lewa.hu@lewa.at
www.lewa.at 

USA / Nord- und Mellemamerika
  LEWA, Inc.

Holliston, MA 01746
Telefon +1 508 429 - 7403
sales@lewa-inc.com
www.lewa-inc.com

Joint Venture Ægypten, Kairo
  LEWA Egypt Pumps S. A. E.

11241 Cairo 
Telefon +20 2220 562 70
info@al-farid.com
www.lewa.com 

Joint Venture Dubai UAE
  LEWA FZCO

Jebel Ali, Dubai - UAE
Telefon +971 4883 3184
lewadxb@emirates.net.ae
www.lewa.com

Tyskland / Hovedsæde
 LEWA GmbH

Ulmer Str. 10
71229 Leonberg
Telefon +49 7152 14 - 0
Telefax +49 7152 14 -1303
lewa@lewa.de
www.lewa.de

  LEWA HOV GmbH + Co KG 
Ulmer Str. 12
71229 Leonberg
Telefon +49 7152 6091- 0
Telefax +49 7152 6091- 59
hov@hov.de
www.hov.de

Flere kontaktadresser fi nder De 
under www.lewa.com
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