
LEWA ecodos ®
Højkvalitets membran doseringpumper 

til lavere tryk.

  Hermetisk lukkede

  Lave driftomkostninger

  Sikre og pålidelige
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Til høje krav ved lave tryk:
LEWA ecodos

Kvalitet har aldrig været 
så effektiv og sikker. 
LEWA ecodos membran doserings-
pumper er den ideelle, sikre og ef-
fektive løsning for alle dine specifi kke 
doseringsopgaver i det lave trykom-
råde op til 20 bar. Deres ydelse spæn-
der fra 0,4 til 1500 l/h per pumpeho-
ved; og kan meget nemt kombineres 
for at lave fl er-hovedet pumper. Den 
patenterede 4-lags PTFE membran, 
giver en øget sikkerhed samt en høj 
doserings nøjagtighed. Enestående
fordele der gør, at LEWA ecodos se-
rien skiller sig ud fra konkurrenterne:

  

  Hermetisk lukket membran 
op til 20 bar

  Sikret på grund af 4-lags membran
  Indbygget membranovervågning 
som standard

  Membranens levetid er længere 
end 16.000 timer

  Fortsat drift er mulig selv ved 
brud på membranen

  Stor doseringsnøjagtighed
  Rustfrit stål, PVC eller elektrisk 
ledende PTFE pumpehoveder

  Enestående:Findes i 13 størrelser, 
også som multiplex pumper

  Effektive: Lave 
levetidsomkostninger

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

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

Plastindustrien:
LEWA ecodos pumper anvendes f.eks. 
til polymerisationsprocesserne ved 
produktion af solceller.
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  Kemi og biokemi
  Mad- og drikkevarer
  Farmaceutisk og personlig pleje
  Kraftværker
  Olie og petrokemi
  Papir og pulp
  Miljø og proces

Maksimeret ydelse og effektiv – 
i mange sektorer
Med det fl eksible design, er LEWA 
ecodos serien den ideelle pumpe for 
en lang række industrielle applikatio-
ner; den spænder fra alkoholer til 
suspensioner. LEWA ecodos giver 
den bedste præcision, sikkerhed og 
pålidelighed, når det gælder emulsio-
ner og suspensioner, baser eller 
syrer, maling eller lak, rensemidler 
eller opløsningsmidler, fedt eller olie, 
farlige eller giftige væsker. 
LEWA ecodos serien giver uover-
trufne og velafprøvede resultater 
i følgende sektorer:

Den farmaceutiske industri:
LEWA ecodos 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 ecodos pumper anvendes 
f.eks. i sanitært design til at 
garantere problemfri rensning 
under produktionen af hudpleje-
produkter.

Fødevareindustrien:
LEWA ecodos pumper anvendes f.eks. 
til steril og pålidelig produktion af gelatine 
og/eller vingummi.
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Tilgængeligheden og driftssikkerhe-
den af dine installationer afhænger 
meget af kvaliteten på de enkelte 
komponenter. LEWA ecodos hjæl-
per med til at øge dette.
Med et design uden sidestykke, udvi-
ser LEWA ecodos serien fl ere forskel-
lige specielle membranpumpe træk. 
De er meget mere modstandsdygtige 
end konventionelle membransyste-
mer, mere holdbare, meget tryksikre 
og pålidelige. LEWA ecodos har et 
meget større applikationsområde og 
er ideel for alle typer væsker, opløs-
ningsmidler eller let fl ygtige væsker. 
Ydermere, er LEWA ecodos hermetisk 
lukkede – selv med en beskadiget 
driftsmembran. Denne side giver et 
overblik om fordelene.

For tilgængelighed, sikkerhed og økonomisk 
effektivitet: LEWA ecodos teknologi

4-lags sikerhedsmembran 
for total tæthed
  2 driftsmembraner
  1 overvågningsmembran 
  1 tryksikker sikkerhedsmembran 

To driftsmembraner giver dobbelt 
sikkerhed: Hvis første lag beskadiges, 
tager det næste lag over. Hvis det 
næste lag også beskadiges, bliver det 
signalleret gennem overvågningen. 
Det fjerde, tryksikre lag, giver herme-
tisk tæthed og det sikrer at produktio-
nen kan fortsætte og færdiggøres 
uden risiko.

PFTE for større 
modstandsdygtighed
PFTE er modstandsdygtig over for 
næsten enhver væske, f.eks. opløs-
ningsmidler og let fl ygtige væsker. 
Det giver et større applikationsområ-
de og større sikkerhedsmargin. 
Yderligere, giver det en længere 
levetid.

Længere levetid på membranen; 
mere end 16.000 timers drift
LEWA ecodos sikkerhedsmembraner 
har en levetid på mere end 16.000 
timers drift, dvs. to års kontinuerlig 
drift. Derfor, er garantien på membra-
nerne to år.

Ventiler 
til forskellige opgaver
Selv standardventilerne er uimodta-
gelige overfor fejlfunktion. Specielle 
ventiler anvendes ved suspensioner 
for at sikre perfekt drift.
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Membran overvågnings system 
for øget sikkerhed
Det trykregulerede membran 
overvågningssystem er integreret 
som standard. Det indikerer memb-
ranbrud hurtigt og pålideligt. 
Lokal- og/eller fjernmeldere er muligt 
som følger:
  En trykswitch (IE4)
  Et kontaktmanometer (som en 
trykswitch men med visning)

  Et manometer
  En slangenippel for ukritiske væsker

Minimale dødrum:
Kortere standtider 
Den optimerede konstruktion af pum-
pehovedet sikrer, at den mængde væ-
ske, som bliver tilbage i trykkamme-
ret under drift, holdes på et minimum. 
Designet af væskens passage i gen-
nem hovedet resulterer i perfekt skyl-
ning, dræning og tørrings procedurer.

Det ideelle materiale 
for hver væske
Standardmaterialet er rustfrit 
stål 1.4571(316Ti). 
Andre materialer er PVC, PVDF 
og elektrisk ledende PTFE.

Høj doseringsnøjagtighed, 
skånsom levering
Doseringspumperne giver en høj 
nøjagtighed og en skånsom transport. 
Præcis justering af slaglængden 
(manuelt eller elektrisk) og justering 
med frekvensomformer er muligt. 
Gentagelsesnøjagtigheden er bedre 
end +/-1%.

Robuste drivværker for 
kontinuerlig drift
LEWA ecodos drivværker er designet 
for kontinuerlig drift. Fjeder-kam dre-
vet anvendes op til LEWA ecodos 
550; variabel excenter drivværker 
anvendes for større ydelser.

Hermetisk lukkede pumpehoveder
Pumpehovederne er hermetisk 
lukkede og kræver meget lidt 
vedligehold. Membranhovedet 
er isoleret fra drivværket for at 
forhindre olielækager, når man 
udskifter et pumpehoved.

Billede: LEWA ecodos
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Om det er som en enkelt pumpe, 
f.eks. med hovedet udført for CIP/SIP.

Præcis slaglængderegulering:
Manuelt eller elektrisk
Slaglængdereguleringen er 
betjeningsvenlig og kan reguleres 
præcist via:
  Manuel regulering 
  Elektrisk regulering med slag-
længde justeringssignal og ende-
stop op til LEWA ecdodos 350 
med integreret positioner, styresig-
nal og 4-20mA (fabriksindstilling), 
eller 0-20mA.

  LEWA ecodos 750 og op, med 
elektrisk regulering, og nødregule-
ring via håndtag er også mulig.

Præcis hastighedsregulering via 
frekvensomformer
Reguleringsområdet kan nemt udvi-
des via brugen af en frekvensomfor-
mer. Omformer og pumper leveres 
funktionstestet; dette eliminerer 
behovet for besværlig optimering 
hos kunden. LEWA leverer også 
komplette kabinetter for styringen 
på bestilling:
  Frekvensomformere for motor 
effekter på 0,37-7,5 kW

  Kan udføres som enheder for 
1-fase eller 3-faser

LEWA ecodos serien fi ndes i 13 stør-
relser og kan kombineres for at lave 
multiplex pumper. Pumpehovederne 
er fremstillet i rustfrit stål, PVC, PVDF 
eller ledende PTFE. Med deres indivi-
duelle reguleringer og et komplet pro-
gram af tilbehør, kan LEWA ecodos 
serien tilpasses enhver applikation. 
Og naturligvis opfylder LEWA ecodos 
alle specifi kke krav for integration i 
automatiserede installationer.

Høj doseringsnøjagtighed: +/-1%
LEWA ecodos membranpumper er 
karakteriseret ved deres ekstremt 
nøjagtige dosering. Variationerne 
i fl owet er mindre end +/-1% langs 
slaglængdeområdet 5:1.

Variabel justering af ydelsen
Ydelserne kan justeres: slaglængden 
via håndtag eller aktuator, og slagfre-
kvensen via en motor med frekvens-
omformer. Det anbefalede område til 
justering af slaglængden er 5:1 og 
kan derfra yderligere udvides via 
ændring af slagfrekvensen.

For optimal tilpasning til processen:
Forskellige udførsler og muligheder

Eller som multiplex pumpe, 
f.eks. for receptdosering.

Eller som fødepumpe, 
f.eks. for høj ydelse med lav pulsering.

Justérbar slaglængde:
Elektrisk slaglængderegulering EHV.

Perfekt slagfrekvens:
LEWA ecodos med frekvensomformer
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Muligheder for drivværk
Motorerne er velkendte fabrikater 
iht. IEC. De følgende er monteret 
som standard: 
  3-fase motorer 230/400V 50Hz 
eller 460V 60Hz

  Kapslingsklasse IP55, 
isolationsklasse F

   Leveres også som EExeIIT3 
og EExdeIICT4

Andre motorer, spændinger og 
grader af beskyttelse efter aftale.

Muligheder for ventiler
Forskellige indsatse for ventilsæderne 
på den rustfrie pumpe kan leveres for 
at sikre perfekt tilpasning til væsken.
  PTFE
  FPM
  Polyurethan
  Sæder af hærdet stål 1.4122

Muligheder for regulering
LEWA leverer komplette reguleringer, 
f.eks. for proportional- eller batchdo-
sering. Vi kan levere mere detaljeret 
information herom, hvis det ønskes.

Muligheder for instrumentering
Kontaktorerne installeres på det 
sidste drivværk og afgør antallet af 
pumpeslag, f.eks. for batchregulering 
og som opsummering.
  Induktiv aftaster efter 
NAMUR (DIN19234)

  Eksplosionssikring Exi
  Kapslingsklasse IP65

Hårdføre ventiler for forskellige applikationer

Velafprøvede styringer:
f.eks. for proportional- eller batchdosering
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For mere driftssikkerhed:
LEWA ecodos tilbehør

Filter
Mange væsker indeholder urenheder. 
Disse kan give problemer for ventiler-
ne i en doseringspumpe - 
fra lettere udsving i doseringen til 
komplet nedbrud. 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-funktionsdygtige eller tilbyde 
anvendelige komponenter eller en 
komplet færdig installation med 
rørføringer og det hele.

Pulsationsdæmpere  
Doseringspumper arbejder i pulser; 
for hvert eneste pumpeslag accelere-
res 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. Dose-
ringspumper, som leverer ved tryk, 
skal altid beskyttes med sikkerheds-
ventil hvis der er mulighed for at 
afgangen fra pumpen kan lukkes 
under drift (kan eks. også være 
sedimentering i røret).

Flere muligheder 
Mere tilbehør (f.eks. indsprøjtningsdy-
ser, DIN og ANSI fl anger eller sliddele) 
kan også tilbydes, hvis det ønskes. 

Pulsationsdæmpere

Intelligent tilbehør udgør det 
meste af din applikation eller 
dit anlæg.

Ekspert installation

Sikkerhedsventiler
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Et hurtigt overblik:
Tekniske data for LEWA ecodos

LEWA ecodos-Tekniske data

LEWA ecodos-indbygningsmål

LEWA ecodos Typ  L
[mm]

 B
[mm]

 ∆B
[mm]

 H
[mm]

2 - 50 360 220 85 480
90 - 350 425 220 120 570
550 595 270 175 660
750 - 1500*1 500 400 –      800
750 - 1500*2 500 900 250 450

*1 = Lodret motorløsning
*2 =  Vandret motorløsning (for multiplex pumper eller simplex pumper med tilbehør, 

elektrisk slaglængde regulator og/eller kantaktor)
Dimensionerne kan variere afhængigt af det monterede pumpehoved, motoren og instrumenteringen

Type/effektiv ydelse (Qmaks ved Pmaks) 2 4 6 12 25 50 90 180 350 550 750 1100 1500 l/h

Slagfrekvens ved 50Hz 27 54 80 160 80 160 80 160 160 145 113 170 228 min -1
Ydelse, simplex pumpe 0,18 0,25 0,18 0,25 0,18 0,25 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 1,5 1,5 kW
Cirka vægt (simplex m. motor) 15 15 15 15 15 15 23 23 30 60 76 76 76 kg
Version S, rustfrit stål 1.4571(316Ti) pumpehoved
Driftstryk 20 20 20 20 10 10 10 10 7,5 7,5 5 5 5 bar
Driftstemperatur -10/+80 °C

Ventiltype kugle plade
Standard tilslutninger G3/8“ IG G1/2“ IG Flange DN25 PN40 Triclamp
Alternative tilslutninger Mejerirørgevind, Triclamp, DIN + ANSI Flange
Version P, PVC-H plast pumpehoved
Driftstryk 12 12 12 12 10 10 10 10 7,5 7,5 5 5 5 bar
Driftstemperatur 0/+60 °C
Ventiltype                 kugle plade**
Standard tilslutninger Slange/Muffe Ø 12 Slange/Muffe Ø 20 Flange DN25 PN40 Triclamp
Alternative tilslutninger DIN + ANSI Flange
Version F, PVDF plast pumpehoved
Driftstryk 12 12 12 12 10 10 10 10 7,5 7,5 5 5 5 bar
Driftstemperatur -10/+80 °C
Ventiltype                 kugle plade**
Standard tilslutninger G3/8“ IG Slange/Muffe Ø 20 Flange DN25 PN40

Alternative tilslutninger DIN + ANSI Flange
PTFE sandwich membran
Kugleventiler med keramiske kugler. Gylon eller PTFE tætningsringe
** Hastelloy ventilfjedre
IT = Internt rørgeving
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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 
styresystem.

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 høje tryk:
LEWA ecofl ow
LEWA ecofl ow tilbyder de mest avan-
cerede membran doseringspumper 
med lækagefri sikkerhed for mediet 
og for høje tryk-ikke mindst takket 
være det unikke Diapragm Protection 
System (DPS). 

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.

For yderligere information, 
spørg venligst efter vor brochurer.

LEWA micro-fl ow doseringspumper

LEWA triplex proces membranpumper

LEWA ecofl ow

Ydelsesområde

Ydelse op til 10 m3/h per pumpehoved
 (2.650 USgph)
Afgangstryk op til 1.200 bar (17.400 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 
processer for ingeniører. Løsninger 
som opfylder 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.

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

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



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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