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21-14-01: Homogenisator en pasteur voor room  
Merk: APV, Type: G15-3,0 P

Informatie
Homogenisator en pasteur voor room. Hebben voorheen samen geproduceerd in de fabriek. Details
pasteur: pasteur voor room gemonteerd op een rvs frame, bestaande uit: centrifugaal invoerpomp voor
product (1,5 kW), balanstank en een warmtewisselaar met 4 secties (merk: APV, regeneratie, warmte,
koeling of na-verwarming), centrifugaal boosterpomp (3 kW), flowmeter en 2 warmwatersets (gesoldeerde
warmtewisselaars, stoom/heet water, 2 warmwatercirculatiepompen van 0,75 kW en 2 Bürkert
stoomregelventielen), duurverhitter (1,5'' buis, ± 13 meter = 12 liter = 22 seconden bij 2.000 liter per uur),
koppelbord voor aan- en afvoerlijnen (niet alle leidingen van koppelbord inbegrepen) en schakelkast
(Siemens S7) met HMI-scherm en temperatuurregelaar (Jumo). Temperatuurschema: in (4°C) - regeneratie
- uitlaat naar homogenisator (65 °C) - regeneratie - verwarming - duur verhitten - uitvoer (door koppelbord)
of regeneratie - koelen (4 °C) of opwarmen (45 °C) door dezelfde sectie met handmatige kleppen. CIP
reinigbaar. Details homogenisator: Hogedruk homogenisator. 2 traps met handmatige drukregeling. 3
pistons, piston diameter: 35 mm en slag: 57 mm. Roestvrijstaal bekleed. Aansluitingen: 1,5" DIN.
Vrijstaande schakelkast. Inclusief overdrukklep en bypassklep. Manometer op inlaat. Manometer op de
eerste en tweede trap. Flow schakelaar op koelwater. Aansluiting voor pulsatiedemper op inlaat / uitlaat

(exclusief demper). Inclusief bedieningshandleiding en reserveonderdelenlijst in het Engels.

Omschrijving
Offertenummer 21-14-01 21-14-02

Omschrijving machine Homogenisator Pasteur

Merk APV TEWES-BIS 

Type G15-3,0 P UPS

Capaciteit 2.100 liter per uur 2.000 liter per uur

Bouwjaar 2007 2007

Serienummer 2-07,433 200-4031

Vermogen Current motor power: 15 kW and maximum pressure in current
confirguration with this motor 200 bar.

Total of all pumps: 6 kW

Conditie Goed Goed

Afmetingen (LxBxH) 190 x 130 x 200 cm. 180 x 290 x 240 cm

Terms of delivery FCA

Locatie Nederlandhttps://useddairyequipment.com/nl/aanbod/p/710-Homogenisator_en_pasteur_voor_room_APV_G15_3_0_
P
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