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Tekniska data

Prestanda

Utförande Med fri axel

Typ HYGHSPIN 70 HYGHSPIN 90 HYGHSPIN 125

Kapacitet 100 l/h-30 m³/h 1 m³/h-80 m³/h 10 m³/h-300 m³/h

Max. diam. fasta
partiklar 20 mm (30 mm*) 28 mm (45 mm*) 45 mm (67 mm*)

A 615 mm 723 mm 1004 mm

B 124 mm 146 mm 212 mm

C 252 mm 342 mm 491 mm

D 209 mm 275 mm 280 mm

E 199 mm 259 mm 249 mm

G (radiell) DN40–DN80 
1,5"–3"

DN50–DN100 
2"–4" DN65–DN150 2,5"–6"

H (axiell) DN40–DN100 
1,5"–4"

DN50–DN125 
2"–5"

DN80–DN150 
3"–6"

Vikt 65 kg 128 kg 365 kg

Utförande Kompaktmonterat utförande

Typ HYGHSPIN 50 HYGHSPIN 70 HYGHSPIN 90

Kapacitet 30 l/h–15 m³/h 100 l/h-30 m³/h 1 m³/h-80 m³/h

Max. diam. fasta
partiklar 16 mm 20 mm (30 mm*) 28 mm (45 mm*)

A 495 mm 650 mm 785 mm

B 108 mm 200 mm 148 mm

C 224 mm 295 mm 334 mm

D 156 mm 209 mm 275 mm

E 250 mm 350 mm 350 mm

F  149 mm 199 mm 259 mm

G (radiell) DN25–DN50 
1"–2"

DN40–DN80 
1,5"–3"

DN50–DN100 
2"–4"

H (axiell) DN25–DN65 
1"–2,5"

DN40-DN100 
1,5"–4"

DN50-DN125 
2"–5"

Vikt 37 kg 68 kg 150 kg

  För f ytande produkter

* Uppgifter för HYGHSPIN Extended

Flexibel användning –  
maximal effektivitet:
skonsam produkthantering  
plus CIP med endast en pump!

Kompakt Jung-dubbelskruvpump för  
fytande produkter

Jung Process Systems GmbH 

Auweg 2 · D-25495 Kummerfeld 
Tyskland 

Tel.: +49 4101 7958-140 
Fax: +49 4101 7958-142 

info@jung-process-systems.de 
jung-process-systems.de

Kapacitet 30 l/h–300 m³/h (100 l/h–350 m³/h*)
Tryck upp till 35 bar
Sugförmåga NPSHr ner till 0,5 m
Viskositet 0,5–1 000 000 cSt

Produkttemperatur
-10 till 130° C 
(högre temperaturer på förfrågan)

Rengöringstemperatur upp till +140° C
Steriliseringstemperatur upp till +140° C

Mediaberörda delar
1.4404 med 3.1-certifikat 
(andra material på förfrågan)

Elastomerer
HNBR med FDA-godkännande  
(andra elastomerer på förfrågan)
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HYGHSPIN –
en skruvpump för  
flera branscher

HYGHSPIN dubbelskruvpumpar används i 
ett brett spektra av industrier med utmärkta 
resultat:

●	 	Livsmedelsproduktion,  
t.ex. mejeri, choklad och konfektyr,  
ketchup och såser, barnmat, färs,  
korvsmet

●	 	Dryckesproduktion, 
t.ex. bryggerier, fruktjuicer, sirap och 
koncentrat

●	 Läkemedelsindustri

●	 	Kosmetisk industri,  
t.ex. krämer, lotions, tvål, salvor, vaselin

●	 	Kemisk industri,  
t.ex. lim, lösningsmedel, färg, lack, plast

Samt i många andra branscher där vätskor 
med varierande viskositeter behöver trans-
porteras.

Flexibel konstruktion
Tillgänglig i kompaktmonterat utförande eller 
med fri axel

Produkttransport
Skonsam, mjuk och likformig produkt-
hantering utan risk för sönderdelning ger 
maximalt skydd för produkten

CIP-rengöring
Beprövad HYGHSPIN-teknik:  
inga extra pumpar krävs för  
CIP-rengöring

Telfa AB 

Fredriksbergsgatan 2 
SE-573 28 TRANÅS 

Tel  +46 75-2424450 
Fax +46 75-2424495 

info@telfa.se 
telfa.se



Axeltätning

–  Samma monteringsutrymme för: 
– enkel mekanisk tätning

 – dubbel mekanisk tätning 
  (pumpen kan torrköras med  
  spolad tätning)

 –  Läpptätning i patronutförande  
(pumpen kan torrköras utan spolning)

Pumphus

–  Slitstark yta av Jung-kromkarbid 
som standard 

– På förfrågan: kolesteriserade ytor

Pumpelement 

–  Geometriskt balanserade pumpelement

– Varvtalsreglering från 5 till 130 Hz

–  Produkthantering och diskning med  
en och samma pump

–  Utmärkt sugförmåga med lågt värde  
för NPSHr

– Skonsam axiell produktmatning

–  Pumpning av media med fasta  
produkter

–  Pumpning av media med  
gasinblandning

–  Kolesteriserade ytor på förfrågan  
vid slitande mediaFyra dragstänger  

med kupolmuttrar

–  Snabb demontering och  
återmontering vid inspektion  
och manuell rengöring 

–  Dragstängerna fungerar  
som guide minimal risk för  
skador på komponenter vid  
hantering

Pump utlopp/inlopp

–  Reverserad pumpning är möjlig

–  Horisontell port placerad lågt 
för självdränering 

–  Brett utbud av möjliga  
anslutningsstandarder och 
dimensioner

Den effektiva lösningen 
för flytande produkter 

HYGHSPIN är grundmodellen i den inter-
nationellt beprövade HYGHSPIN-serien 
pumpar i syrafast stål.

HYGHSPIN är lämplig för användning med 
fytande produkter i princip oavsett konsis-
tens (vattenhalt, högvisköst, partikelrikt 
fibröst eller med gasinblandning). Denna 
servicevänliga skruvpump med hög sugför-
måga hanterar skonsamt alla fytande 
produkter vid föden upp till 300 m3/h. 

Då ingen separat pump behövs för CIP- 
diskningen förkortas installationstiden 
samtidigt som kostnader för investering 
och service minskas.

HYGHSPIN står för största möjliga fexibi-
litet och är tillgänglig i kompaktmonterat 
utförande eller med fri axel.

Flera fördelar med HYGHSPIN

●	 	Väsentlig kostnadsbesparing 
Minskade kostnader för investering  
och underhåll

●	 	Bästa kvalitet 
Tillverkad helt i syrafast stål

●	 	Exceptionell servicevänlighet 
Pumpen kan servas utan att plockas 
bort från systemet

●	 	Högsta flexibilitet 
Ett brett spektra av produkter, viskosi-
teter och födesvolymer kan hanteras 
med endast en pump

●	 	Skonsam och homogen hantering  
av produkt 
Låg hastighet, minimal pulsation utan 
tryckspikar 

●  Extremt hög hygienisk standard 
Inga döda utrymmen och effektiv 
renspolning av axeltätningarna

●  CIP och SIP 
Diskning och sterilisering utan demon-
tering. Pumpen används som CIP 
matarpump

Dubbelskruvpumparna har tydliga 
fördelar framför andra pumpprinciper 
som centrifugal-, lobrotor- och kugghjuls-
pumpar, särskilt när det gäller fexibilitet 
och pulsationsfritt föde. 

HYGHSPIN finns i kompaktmonterat 
utförande i storlekar 50, 70 och 90 samt 
med fri axel i storlekar 70, 90 och 125. 
Pumparna kan ge tryck upp till 35 bar 
beroende på storlek och utförande.

Jung Process Systems – 
Erfarenhet och kompetens

Jung Process Systems är sedan 2009 en 
specialiserad tillverkare av syrafasta 
dubbelskruvpumpar i absolut toppklass. 

Alla pumpar i HYGHSPIN-serien är extremt 
kompakta, platsbesparande och lättskötta. 
De ger hög tillgänglighet med minimal 
stopptid för underhåll. 

Alla konstruktioner baseras på principen  
för Hygienisk Design och uppfyller därmed 
kvalitetskraven för användning inom 
livsmedel, bryggeri, kosmetik, bioteknik, 
läkemedel och kemisk industri. Vår egna 
maskinpark för avancerad mekanisk 
bearbetning och vårt fokus på kundvänlig 
lagerhållning av reservdelar möjliggör hög 
fexibilitet och korta ledtider. Företaget är 
certifierat ISO9001:2008.

Mediaberörda ytor

–  Elektropolerad för  
optimal rengöring  
(Ra < 0,8)

– Ra < 0,4 på förfrågan

Pump utlopp/inlopp

–  Reverserad pumpning 
är möjlig

–  Horisontell port  
placerad lågt för  
självdränering 

–  Brett utbud av möjliga 
anslutningsstandarder 
och dimensioner

Anslutningar för 
spolning

–  Lätt tillgängliga 
anslutningar  
för spolning av  
mekaniska  
tätningar

Lagerhus

–  Tillverkat i  
syrafast stål med 
högkvalitativa  
nål- och vinkel- 
kontaktlager

Synkroniseringskugghjul

–  Inspektionslucka med stor 
öppning för enkel åtkomst 
till transmission

–  Inställning av spel mellan 
skruvarna kan göras utan 
att växellådan töms på olja

Växelhus

–  Aluminium ytbehandlat med  
PTFE för hög resistens mot  
nötning och kemisk påverkan

–  Utförande helt i syrafast stål  
på förfrågan

Drivaxel
–  Utförande med fri  

axel eller för kompakt-
montage direkt mot 
drivmotorn

Statiska tätningar

–  Hygieniskt utformade  
formringstätningar

– Inga döda utrymmen 

– FDA-godkända elastomerer

Positionering

–  Exakt positionering av 
pumpdelarna tack vare 
styrstift och tillverkning 
med hög precision
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