Oferowane przez firmę AKWATECH podnośniki powietrzne PM (potocznie zwane pompami
mamutowymi) są to podnośniki cieczy, które spełniają następujące zadania:
podnoszenia, przerzucania, mieszania z jednoczesnym napowietrzaniem.

Budowa i zasada działania
Podnośnik powietrzny PM składa się z króćca ssącego (dł. L2),
„serca podnośnika”, króćca tłocznego (dł. L1) oraz przewodu
doprowadzającego powietrze.
W „sercu podnośnika” następuje mieszanie powietrza z cieczą.
Wymieszanie
tych
dwóch
mediów
zwiększa
objętość
mieszaniny.
Podnoszenie cieczy następuje w wyniku zwiększenia objętości
mieszaniny cieczy z powietrzem.
Podnośniki wykonane są w całości z materiałów odpornych na
korozję. Dzięki swej prostej budowie, zapewniają dużą
niezawodność pracy i łatwy montaż.
Hz - głębokość zanurzenia
H - wysokość podnoszenia
L1 - króciec tłoczny
L2 - króciec ssący

Innowacyjność podnośników powietrznych PM
Nasze podnośniki powietrzne wyróżniają się istotną cechą – powietrze do „serca
podnośnika” dostarczane jest poprzez perforowaną membranę EPDM, która w czasie
wyłączenia dopływu powietrza pełni rolę zaworu zwrotnego. Zapewnia to oddzielenie
układu zasilającego od strefy pompowania. W praktyce zapobiega to przedostawaniu się
pompowanej cieczy do przewodu powietrznego. Układ zasilający pozostaje zawsze
drożny, co decyduje o niezawodności podnośników PM.

Typy podnośników powietrznych PM:
- PM 50
- PM 75
- PM 110

Wydajność podnośników powietrznych PM
Poniższe wykresy pokazują zależność ilości przepompowanej cieczy (wydatku podnośnika)
od ilości dostarczonego powietrza do podnośników PM 50, PM 75 i PM 110 – przy zmiennej
głębokości zanurzenia „serc podnośnika” Hz

Podnośniki powietrzne PM mogą pracować w układzie zblokowanym, pozwalającym na
zwielokrotnienie wydajności. Możliwość zastosowania węża PVC jako króćca ssącego L2
pozwala na jego swobodne dopasowanie do kształtu ściany komory pompowej.
Długości króćców, ssącego L2 i tłoczącego L1 oraz węża doprowadzającego powietrze
określa zamawiający. Dostępne są same "serca podnośnika”. Montaż króćców żądanej
długości oraz węża (lub innego przewodu) doprowadzającego powietrze do króćca
zasilającego dokonuje użytkownik.




Na specjalne życzenie podnośniki powietrzne mogą być wykonane w stali nierdzewnej
Istnieje możliwość wymiany membran – zaworów zwrotnych
Podnośniki powietrzne typu PM zostały opatentowane.
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