
PRODUCTOVERZICHT
CHEMISCH-BESTENDIGE POMPEN VOOR  

CORROSIEVE EN GEVAARLIJKE MEDIA

In samenwerking met



WE WILLEN GRAAG …

HELPEN OM TE   
      ZORGEN DAT 
 ALLES VLOT VOOR
    U VERLOOPT.

DE BESTE OPLOSSING VOOR U VINDEN
Waarom is het voor ons niet voldoende om eersteklas pompen 
te produceren? Omdat we niet tevreden zijn totdat ze perfect 
in uw operationele processen zijn geïntegreerd en dus nog effi-
ciënter werken. En we willen dat onze partners in de vakhandel 
ook profiteren van deze optimale prestaties.

ONZE HOOFDEN BIJ ELKAAR STEKEN VOOR U
Waarom steken we altijd ons hart en ziel in ons werk? Omdat u 
zo telkens het beste uit ons haalt: topkwaliteit, perfect op maat 
gemaakte concepten en indrukwekkende service.

DINGEN MOGELIJK MAKEN 
Waarom bestaat het woord ‚onmogelijk‘ niet in onze woorden-
schat? Omdat we je graag te hulp schieten. En omdat uw succes 
altijd onze topprioriteit is.

...



UW PERSOONLIJKE 
CONTACTPERSOON ZIJN:

+32 (0)3 663.86.64

...

WAT KUNNEN 

WE VOOR 

U DOEN 
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VERKOOPSPROGRAMMA
Productoverzicht chemisch bestendige pompen voor agressieve en gevaarlijke media
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Serie Type Materiaal Tmax Qmax Hmax

MPN Hermetisch afgesloten, magnetische 

aandrijving, niet-metalen centrifugaalpompen

PP

PVDF

+80 °C

+95 °C

35 m3/h 32 m

U Niet-metalen centrifugaalpompen, enkele 

mechanische dichting

PVDF +95 °C 32 m3/h 40 m

SMP Zelfaanzuigende kunststoffen centrifugale  

pompen met magnetische aandrijving

PP +80 °C 23 m3/h 24 m

P Normale priming kunststoffen Perifere  

waaierpompen met magnetische aandrijving

PVDF

PP

+60 °C 4,5 m3/h 40 m

UP Roestvrijstalen centrifugaalpompen, enkele 

mechanische dichting

Roestvrij 

staal

+150 °C 28 m3/h 39 m

UP-DO Roestvrijstalen centrifugaalpompen, dubbele 

mechanische dichting

Roestvrij 

staal

+150 °C 28 m3/h 39 m

T Verticale niet-metalen centrifugaalpompen, 

zonder dichting, droogloop veilig

PP

PVDF

+80 °C

+95 °C

29 m3/h 26 m

TE Verticale roestvrijstalen centrifugaalpompen, 

zonder dichting, droogloop veilig  

Roestvrij 

staal

150 °C 31 m3/h 24 m

SMP

MPN

P

U

UP

UP-DO

TET

NIET-METALEN POMPEN ROESTVRIJSTALEN POMPEN

Niveau vloeistof 

(liquid level)



MPN
Hermetisch gesloten, magnetische aandrijving, niet-metalen centrifugaalpompen
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Materiaal pomphuis en waaier: PVDF, PP
Elastomeren:  EPDM, FKM (bv. Viton®), FEP, FFKM (bv. Kalrez®)
Busmateriaal:  PTFE-GF, Al2O3-keramiek, SiC (siliciumcarbide), grafietkoolstof

De pompen uit de MPN-serie zijn bij de meest bewezen kunststoffen magnetische aandrijfpompen 
in de industrie. De afgelopen decennia zijn ze continu verbeterd en wereldwijd zijn er zo‘n tien-
duizend in gebruik. De MPN-serie heeft een contact- en abrasievrij magnetisch aandrijfsysteem, 
waardoor er geen mechanische afdichting vereist is om de pomp af te dichten.

PRESTATIECURVE
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Voordelen:
+ Hermetisch afgesloten en absoluut lekvrij (geen mechanische asafdichting)
+ Vooral geschikt voor giftige, milieuschadelijke en corrosieve media
+ Kan kortstondig droogloopomstandigheden aan dankzij glijlagers met grote diameter 

Vaste deeltjes tot 3 mm groot en 10% volume zijn toegestaan. De maximale viscositeit is 150 
mPas, de maximaal toegestane temperatuur is 95 °C. Deze bouwreeks is ook beschikbaar in ATEX
gecertificeerde versies onder de naam MPN-EX voor ATEX zones 1 en 2.



U
Niet-metalen centrifugaalpompen, enkele mechanische dichting
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Materiaal pomphuis en waaier:  PVDF
Elastomeren:   EPDM, FKM (bijv. Viton®), FEP, FFKM (bijv. Kalrez®)
Mechanische afdichtingsmaterialen:  SiC (siliciumcarbide), grafietkoolstof, PTFE-GF, 
  Al2O3-keramiek
Metalen onderdelen:   Roestvrij staal ANSI 316Ti (1.4571), Hastelloy® C4

De U-serie is het SCHMITT-instapmodel om corrosieve media te verwerken. De waaier is recht-
streeks gemonteerd op de motorasverlenging. De pomp is afgedicht met een enkele mechanische 
afdichting die afgekoeld en gesmeerd wordt door de vloeistof. De mechanische asafdichting is 
verkrijgbaar in verschillende versies, met verschillende elastomeer- en afdichtingsmaterialen en 
een optionele PVDF-asbus.

PRESTATIECURVE
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U
Niet-metalen centrifugaalpompen, enkele mechanische dichting
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Voordelen:
+ Economisch en robuust alternatief voor magnetische aandrijfpompen
+ Pompen van magnetische deeltjes is mogelijk
+ Compact monoblok ontwerp
+ Geschikt voor corrosieve media

Verschillende beschikbare versies en materialen zorgen voor een perfecte match met vele bedrijfs-
omstandigheden. Vaste deeltjes tot 3 mm grootte en 10% volume zijn toegestaan. De maximale 
viscositeit is 150 mPas, de maximaal toegestane temperatuur is 95 °C. Deze bouwreeks is ook 
beschikbaar in ATEX gecertificeerde versies onder de naam U-EX voor ATEX zone 2.
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PRESTATIECURVE

Materiaal pomphuis en waaier:   PP
Elastomeren:   EPDM, FKM (bv. Viton®)
Materiaal glijlagers:   grafietkoolstof / Al2O3

De SMP-serie is speciaal ontworpen voor zelfaanzuigende werking. Hij is bijzonder geschikt als de 
pomp uit een lager vat moet trekken en de zuigleiding met lucht is gevuld. De SMP-serie beschikt 
over een contact- en slijtvrij magnetisch aandrijfsysteem, zodat er geen mechanische afdichting 
nodig is om de pomp af te dichten.

SMP
Zelfaanzuigende PP centrifugale Pompen met magnetische Aandrijving
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Voordelen:
+ Zuighoogtes tot 7 m (afhankelijk van de maat)
+ Hermetisch afgesloten en absoluut lekvrij (geen mechanische afdichting)
+ Bijzonder geschikt voor giftige, milieuschadelijke en corrosieve media
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POMPCURVE / STROOMVERBRUIK P 140

Materiaal pomphuis en waaier:  PVDF, PP
Elastomeren:  EPDM, FKM (bv. Viton®), FEP, FFKM (bv. Kalrez®)
Busmaterialen:  PTFE-GF, Al2O3-keramiek, SiC (siliciumcarbide)

De P-serie is ontworpen volgens het perifere waaierprincipe. De speciale geometrie van de waaier 
en behuizing maakt een hoge druk mogelijk. Het motorvermogen wordt via een Magnetische kop- 
peling contactloos en slijtagevrij door de gesloten behuizingswand (omhulsel) op de pompwaaier 
overgedragen.

P
Normale priming PVDF of PP turbinepompen met magnetische aandrijving
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Voordelen:
+ Zeer nauwkeurige pompcontrole dankzij lineaire pompcurve
+ Hermetisch afgesloten en absoluut lekvrij (geen mechanische afdichting)
+ Bijzonder geschikt voor giftige, milieuschadelijke en corrosieve media
+ Zeer geschikt voor het verpompen van laagkokende vloeistoffen

De maximaal toegestane temperatuur is 60 °C. Alle maten zijn ook verkrijgbaar in ATEX gecertifi-
ceerde versies onder de naam P-EX voor ATEX zone 2.



UP
Roestvrijstalen centrifugaalpompen, enkele mechanische dichting
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Materiaal pomphuis en waaier:   Roestvrij staal ANSI 316Ti (1.4571)
Elastomeren:   EPDM, FKM (bv. Viton®), FEP, FFKM (bv. Kalrez®)
Mechanische afdichtingsmaterialen:  SiC (siliciumcarbide), grafietkoolstof, PTFE-GF, 
  Al2O3-keramiek
Metalen onderdelen:   Roestvrij staal ANSI 316Ti (1.4571)

De UP-serie is geschikt voor toepassingen waarbij een niet-metalen pomp niet kan worden gebruikt 
of niet gewenst is, bv. voor temperaturen tot 150 °C. De waaier is rechtstreeks op het verlengstuk 
van de motoras gemonteerd. De pomp is afgedicht met een enkele mechanische afdichting die 
wordt gekoeld en gesmeerd door de vloeistof.

PRESTATIECURVE
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UP
Roestvrijstalen centrifugaalpompen, enkele mechanische dichting
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Voordelen:
+ Robuuste pomphuisonderdelen gemaakt met een grote wanddikte
+ Compact monoblok ontwerp
+ Eenvoudige installatie
+ Geschikt voor hoge temperaturen

Vaste deeltjes tot 3 mm grootte en 10% volume zijn toegestaan. De maximale viscositeit is 150 
mPas, de maximaal toegestane temperatuur is 150 °C. Deze bouwreeks is ook beschikbaar in ATEX 
gecertificeerde versies onder de naam UP-EX voor ATEX zones 1 en 2.



UP-DO
Roestvrijstalen centrifugaalpompen, dubbele mechanische dichting
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Materiaal pomphuis en waaier:   Roestvrij staal ANSI 316Ti (1.4571)
Elastomeren:   EPDM, FKM (bv. Viton®), FEP, FFKM (bv. Kalrez®)
Mechanische afdichtingsmaterialen:  SiC (siliciumcarbide), grafietkoolstof, PTFE-GF, 
  Al2O3-keramiek
Metalen onderdelen:   Roestvrij staal ANSI 316Ti (1.4571)

De UP-DO-serie is geschikt voor toepassingen waarbij een niet-metalen hermetisch gesloten pomp 
vereist is voor temperaturen tot 150 °C. Een dubbele mechanische afdichting in back-to-back con-
figuratie dicht de pompen af en voorkomt dat schadelijke media in de atmosfeer terecht komen. 
De dubbele afdichting wordt gekoeld en gesmeerd door een barrière vloeistof, waarvoor een apart 

PRESTATIECURVE
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UP-DO
Roestvrijstalen centrifugaalpompen, dubbele mechanische dichting
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afdichtingsondersteuningssysteem vereist is. Afdichtingen en elastomeren zijn in verschillende 
materialen verkrijgbaar.

Voordelen:
+ Droogloop veilig bij gebruik van een onder druk staand afdichtingssysteem
+ Geen verdamping van schadelijke media naar de atmosfeer
+ Geschikt voor hoge temperaturen

Vaste deeltjes tot 3 mm grootte en 10% volume zijn toegestaan. De maximale viscositeit is 150 
mPas, de maximaal toegestane temperatuur is 150 °C.



T
Verticale niet-metalen centrifugaalpompen, zonder dichting, droogloop veilig
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Materiaal pomphuis en waaier:  PP, PVDF
Elastomeren:  EPDM, FKM (bv. Viton®), FEP, FFKM (bv. Kalrez®)

De T-serie heeft een verticale asverlenging die de waaier rechtstreeks aandrijft. De roterende as 
werkt volledig contact- en slijtvrij binnenin het pomphuis („cantilever“ design). Met dit designcon-
cept zijn asafdichtingen en extra lagers overbodig. Optioneel kan de T-serie besteld worden met 
een asafdichting als dampbarrière.

PRESTATIECURVE
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T
Verticale niet-metalen centrifugaalpompen, zonder dichting, droogloop veilig
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Voordelen:
+  Absoluut droogloopveilig dankzij  

contactloze as- en waaierrotatie
+  In de vloeistof komt geen gruis te 

recht, daardoor goed geschikt voor  
toepassingen met hoge zuiverheid 

+  Onderhoudsvrije werking dankzij de 
afwezigheid van slijtageonderdelen 
zoals glijlagers of mechanische 
dichtingen

Vaste deeltjes tot 
3 mm grootte en 10% 
volume zijn toegestaan. 
De maximale viscositeit 
is 150 mPas, de maximaal 
toege-stane temperatuur 
is 95 °C.



TE
Verticale roestvrijstalen centrifugaalpompen, zonder dichting, droogloop veilig  
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Materiaal pomphuis en waaier:  Roestvrij staal ANSI 316Ti (1.4571)
Elastomeren:  PTFE

De TE-serie is voor toepassingen waarin een niet-metalen pomp niet kan worden gebruikt of niet 
gewenst is, bv. voor temperaturen tot 150 °C. Deze serie beschikt over een verticale asverlenging 
die de waaier rechtstreeks aandrijft. De roterende as werkt volledig contact- en slijtvrij binnenin 
het pomphuis („Cantilever“ design). Met dit designconcept zijn asafdichtingen en extra lagers over-
bodig. Optioneel kan de TE-serie besteld worden met een asafdichting als dampbarrière.

PRESTATIECURVE
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TE
Verticale roestvrijstalen centrifugaalpompen, zonder dichting, droogloop veilig  
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Voordelen:
+  Absoluut droogloopveilig dankzij  

contactloze as- en waaierrotatie
+  In de vloeistof komt geen gruis terecht, 

daardoor goed geschikt voor toepassin-
gen met hoge zuiverheid 

+ Geschikt voor hoge temperaturen
+  Onderhoudsvrije werking dankzij af- 

wezigheid van slijtageonderdelen zoals 
glijlagers of mechanische dichtingen

 

Vaste deeltjes 
tot 3 mm grootte 
en 10% volume zijn 
toegestaan. De 
maximale viscositeit 
is 150 mPas, de maxi- 
maal toegestane  
temperatuur is 150 °C.
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MOTOREN EN FITTINGEN
 

SCHMITT-pompen zijn standaard uitgerust met driefasige asynchrone motoren:
230/400 V (3 fasig), 50/60 Hz, IP55, IE3 vanaf 0,75 kW.

De volgende uitvoeringen zijn ook beschikbaar:

– Eénfasige asynchrone motoren 115 V of 230 V (tot 1,1 kW)
– Met PTC’s voor gebruik met omvormers
– Geïntegreerde omvormeraandrijving
– Multi-range en aangepaste spanningen
– Speciale frequenties
– ATEX versies
– UL, CSA, NEMA, CCC gecertificeerde versies
– Gelijkstroommotoren (DC of BLDC)

Andere versies zijn beschikbaar op aanvraag.

MOTOREN



SCHMITT biedt een uitgebreid assortiment fittingen om de installatie van de pomp in uw 
systeem te vergemakkelijken:

– Flensadapters
– Slangconnectoren
– Lasverbindingen voor roestvrijstalen buizen
– Reductiestukken
– NPT-adapters met schroefdraad
– Zuigkorf voor verticale pompen
– Verlengbuizen voor verticale pompen

FITTINGEN

21



BOWI Pumps & Levels bvba

Schriekbos 90

B-2980 Zoersel, België

Telefoon: +32 (0)3 663.86.64

Fax: +32 (0)3 663.86.69

GSM: +32 (0) 460 97.10.80

E-Mail: info@bowipumps.be

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen 
in de technische informatie in deze brochure. Alle gegevens zijn vrijblijvend en niet bindend.

Laatste update: 10/2020

www.bowipumps.be

www.schmitt-pumpen.de

In samenwerking met




