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Od 1905 roku Yamada Corporation jest wiodącym produ-
centem urządzeń przemysłowych i posiada pond 60 lat 
doświadczeń przy projektowaniu i produkcji pomp służących 
do transportu płynów. Będąc liderem w dziedzinie technologii 
pomp pneumatycznych, Yamada znana jest w wielu branżach 
na świecie z innowacyjności swoich produktów, doskonałej 
jakości i niezawodności. Swoją wysoką pozycję jednogo z 
liderów branży pomp napędznaych sprężonym powietrzem 
uzyskał dzieki ciągłemu postępowi i rozwoju.

Reputacja Yamada jako producenta najwyższej jakości pomp 
w powiązaniu z ciągłymi działaniami badawczo-rozwojowymi 
stworzyły solidne podstawy do bycia liderem na rynku. Posi-
adamy certyfi kat zgodności z normą ISO 9001, dlatego też 
przez cały proces produkcji przestrzegane są ścisłe procedury 
jakości, włączając w to próbę hydrauliczną każdej pompy 
przed jej wysyłką.

Główna siedziba Yamada Corporation mieści sie w Tokio, Ja-
ponia. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Sagamihara 
City natomiast montownie zlokalizowane są w Chicago, Il-
linois, USA oraz w holenderskiej miejscowości Hengelo gdzie 
znajduje się również europejska siedziba fi rmy Yamada.

Yamada Europe B.V., jako podmiot całkowicie zależny od 
Yamada Corporation, została utworzona w 1985 r. w celu za-
pewnienia, poprzez sieć  wysoce wykwalifikowanych dystry-
butorów, sprzedaży i obsługi serwisowej klientom na terenie 
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Profesjonalny personel zapewnia

 ●    Obsługę klienta
 ●    Szkolenia produktowe
 ●    Prace badawczo-rozwojowe
 ●    Części i serwis do wszystkich pomp Yamada
 ●    Doradztwo techniczne
 ●    Wiedzę branżową

Dzięki temu, że Yamada posiada ponad 150 dystrybutorów 
na całym świecie, jest w stanie sprostać potrzebom global-
nego rynku. W celu zlokalizowania najbliższego dystrybutora, 
prosimy o kontakt z Yamada Europe.

Produkowane przez nas pompy charakteryzują się wysoką 
jakością i innowacyjnością. Jest to najważniejszy element 
pro- cesu projektowo-produkcyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, literaturę poświęconą 
pro- duktom i rysunki, proszę wejść na stronę www.yamada-
europe. com lub skontaktować się z naszym zespołem hand-
lowym pod numerem +31 (0)74-242 2032
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Innowacyjna konstrukcja
Konstrukcja w pełni wyko-
nana z połączeń śrubowych, 
pozwalająca na szczelne 
dopasowanie powierzchni
Wszystkie pompy Yamada 
posiadają prawnie zastrzeżoną, 
szczelnie skręconą konstrukcję, 
która ułatwia ponowny montaż 
po konserwacji. 
Podatne na przeciekanie opaski 
zaciskowe nie mają zastoso-
wania.

Jeden zawór powietrzny 
pasujący  do wszyst-
kich modeli Pompy serii 
NDP-40, 50 i 80 korzystają 
z tego samego, wspólnego 
zespołu zaworu powietrznego, 
ograniczając wielkość zapasów 
części i prawdopodobieństwo 
popełnienia pomyłki przy 
montażu. Pompy serii NDP 20 i 
25 również posiadają wspólny 
zawór powietrzny. Ta sama 
koncepcja zaworu powietrz-
nego znajduje zastosowa-
nie we wszystkich pompach 
Yamada serii NDP.

Dostęp z zewnątrz
Przeglądy i serwis każdego 
zaworu powietrznego Yamada 
można przeprowadzać bez 
demontażu pompy z instalacji.

Zawór sterujący
Unikatowa konstrukcja zaworu 
sterującego umożliwia auto-
matyczny rozrząd powietrza, 
doprowadzając je naprzemien-
nie do odpowiednich komór 
napędu membran. Dzięki 
doskonałemu dopracowaniu 
opatentowanej konstrukcji 
zaworu, jego długotrwała praca 
nie wymaga w zasadzie wy-
konywania żadnych czynności 
serwisowych.

Dynamika membrany
Szczegółowe badania 
doprowadziły do opracowania 
optymalnego skoku zespołu 
membran, zapewniając tym 
maksymalną żywotność i dobrą       
dynamikę pracy. Solidne wykonanie

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
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Ujednolicona koncepcja zaworu 
powietrznego
Yamada oferuje dwa typowej wielkości zespoły za-
worów powietrznych dla 5 rozmiarów pomp (pom-
py 3/4” i 1” oraz 1-1/2”, 2” i 3”), jeszcze bard-
ziej ograniczając prawdopodobieństwo 
popełnienia pomyłki przy montażu i 
wielkość zapasów części. Podejmujemy 
próby ujednolicające, aby ograniczyć 
liczbę konstrukcji 
i przeglądów zaworów powietrznych. 
Bez względu na to, czy pompy są eks-
ploatowane ciągle czy też 
od czasu do czasu, czy na wysokie czy 
też na niskie ciśnienie, czy 
wykorzystują brudne czy też czy-
ste powietrze, Yamada oferuje 
jedną sprawdzoną w praktyce 
konstrukcję.

Bezsmarowy zawór powietrza
Opatentowany zawór powietrzny
stosowany we wszystkich pompach
serii NDP nigdy nie wymaga smarowa-
nia. Zaawansowana konstrukcja
eliminuje potrzebę zewnętrznego
smarowania, które może być
przyczyną zanieczyszczenia instalacji 
pneumatycznych
oraz problemów związanych z serwiso-
waniem.
Yamada szczyci się wynalezieniem
technologii nie wymagających smaro-
wania
zaworów powietrznych do dwumem-
branowych pomp napędzanych powie-
trzem. 

Wymienne elementy
Wszystkie zawory powietrzne Yamada można 
regenerować przy użyciu pojedynczych ele-
mentów, bez konieczności wymiany całego zaworu 
i obudowy.

Brak blokowania pracy zespołu
Do każdej pompy sieci NDP wbudowany 
jest opatentowany niecentrujący się sprężynowy 
suwak, pozwalający na rozpoczęcie pracy pompy 
zawsze ze skrajnych pozycji. Uniemożliwia on 
ustawienie się w martwym punkcie zaworu

i membran spowodowanym wyrównaniem ciśnień 
pomiędzy zasilanym powietrzem a pompowa-
nym medium. Tym samym zapobiega przed 
niepożądanym zatrzymaniem i awarią pompy.
Wykonane ze stali nierdzewnej 304 sprężyny          
w kształcie litery C zapewniają niezwykłą trwałość 
i długowieczność, a badania wykazały, że są w 
stanie wytrzymać ponad 300 milionów cykli!

Technologia zaworu powietrznego
         
Oryginalny zawór powietrzny, zwany również dystrybutorem powietrza,
jest sercem dwumembranowej pompy napędzanej powietrzem i decyduje o jej 
niezawodności. Yamada posiada 3 patenty dotyczące swojego sprawdzonego w prak-
tyce zaworu i cieszy się doskonałą reputacją w całej branży.

Typowej wielkości 
zespoły zaworów po-
wietrznych ograniczają 
prawdopodobieństwo pomy-
lenia części.

Zawór powietrzny 
pasujący do pomp serii  
NDP-20 (3/4”)   
NDP-25 (1”)

Zawór powietrzny 
pasujący do pomp serii  
NDP-40 (1 1/2”)  
NDP-50 (2”)  
NDP-80 (3”)

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktów i usług Yamada, proszę odwiedzić www.yamada-europe.com.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
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Elementy konstrukcji pomp
Właściwości i zalety – ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Elementy tworzywowe
Przy projektowaniu konstrukcji części niemetalowych 
inżynierowie Yamada posługują się najnowocześniejszymi 
technikami modelowania ciał stałych i analizy elementów 
składowych, włączając w to metody żebrowo-łupinowego formo-
wania wtryskowego. Ta „opatentowana” technika przyczynia się 
do znacznego zwiększenia wytrzymałości elementów i ogranicza 
zużycie materiałów.

Podstawa pomp serii NDP-40, 50 i 80
Wykonana ze stali nierdzewnej 304 rurowa podstawa za- pew-
nia wysoką sztywność i stabilność konstrukcji zespołu oraz 
umożliwia wygodne posadowienie w miejscu pracy. Czynności 
serwisowe zostały zoptymalizowane poprzez przymocowanie 
podstawy bezpośrednio do silnika pneu- matycznego, tak by 
przez większą część pracy pompa spoczywała pionowo na stole 
warsztatowym. Wykonana z promieniowo wygiętych rur stalowa 
podstawa jest 
w porównaniu z kątowo spawanymi konstrukcjami wyjątkowo 
wytrzymała.

Dziesięć postawowych zalet 
stosowania pompy 
membranowej Yamada

Polipropylen 
NDP-40

1.Transportuje wiele rożnych cieczy z dużą zawartością 
ciał stałych: Z uwagi na brak szczelnie do siebie 
przylegających lub obracających się części nie 
ma problemów z pompowaniem cieczy o dużej 
zawartości i/lub objętości ciał stałych.

2.Samozasysanie: Budowa pomp Yamada
  (z wewnętrznymi zaworami zwrotnymi) pozwala na 

dużą wysokość ssania nawet przy uruchomie- niu 
na sucho gęstych i lepkich cieczy.

3.Możliwość pracy na sucho: Ciasno spasowane łączniki 
i części przesuwne nie są zagrożone – pompa 
może bez żadnych uszkodzeń pracować na sucho.

4.Regulowane natężenie przepływu i ciśnienie tłoczenia: 
Pompy Yamada zapewniają dużą wygodę instalacji. 
Wystarczy doprowadzić 

  sprężone powietrze do dystrybutora, 
     a do portów ssania i tłoczenia medium dołączyć 

właściwe przewody instalacyjne. Nie ma potrzeby 
użycia żadnego dodatkowego, skomplikowanego 
układu sterowania.

5.Przenośna/prosta instalacja: Pompy Yamada mogą być 
przenoszone w różne miejsca linii technologicznej. 
Wystarczy podłączyć przewód doprowadzający 
powietrze i przewody z cieczą – pompa jest gotowa 
do pracy. Instalacja i eksploatacja nie wymagają 
użycia skomplikowanego układu sterowania.

6.Wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia: 
Ponieważ ciśnienie tłoczenia nie może nigdy 
przekroczyć ciśnienia zasilania powietrza, 
zamknięcie przewodu wylotowego nie powoduje 
żadnego zużycia lub uszkodzenia. Pompa po prostu 
zwolni i zatrzyma się.

7.Wrażliwość na poślizg: Konstrukcja pomp Yamada 
wyróżnia się również łagodnym sposobem 
przetłaczania cieczy, bez pulsacji ciśnienia i 
uderzeń mogących niszczyć strukturę wrażliwych 
na to substancji.

8.Zabezpieczenie przeciwwybuchowe: Pompy Yamada 
są napędzane sprężonym powietrzem, dlatego też 
mogą pracować w środowisku zagrożenia wybu-
chem. 

9.Zatapialność: Jeśli elementy zewnętrzne pompy  
  są odporne na działanie czynnika pompowanego 

(kompatybilność) można je zatapiać w cieczy pop-
rzez zwyczajne wyprowadzenie przewodu wylo-
towego powyżej poziomu cieczy.

10.Niezmienna skuteczność pompowania: Brak 
wirników, kół zębatych czy tłoków, które w miarę 
upływu czasu zużywają się i prowadzą do stopnio-

wego spadku sprawności/natężenia przepływu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY



5

NDP-5FAT,5FST

Polipropylen NDP-5
Wymiary: 156 mm S x 152 mm W

Waga netto: 1,36 kg (3,7 lb)
Waga wysyłkowa: 1,81 kg (4,0 lb)

Kynar® NDP-5 (PVDF)
Wymiary: 156 mm S x 152 mm W

Waga netto: 1,67 kg (3,7 lb)
Waga wysyłkowa: 2,1 kg (4,7 lb)

Acetal ATEX NDP-5 
Wymiary: 156 mm S x 152 mm W

Waga netto: 1,67 kg (3,7 lb)
Waga wysyłkowa: 2,1 kg (4,7 lb)

Stal nierdzewna NDP-5 
Wymiary: 155 mm S x 149 mm W

Waga netto: 2,68 kg (5,9 lb)
Waga wysyłkowa: 3,1 kg (6,9 lb)

Aluminium NDP-5 
Wymiary: 155 mm S x 149 mm W

Waga netto: 1,5 kg (3,3 lb)
Waga wysyłkowa: 1,9 kg (4,3 lb)

Specyfikacja NDP-5
Wymiary portów
Wlot i wylot medium przetłaczanego: 
    żeński Rc 1/4” 5 mm
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym):
    żeński Rc 1/4” 5 mm
Wylot powietrza (wewnętrzny tłumik):
    żeński Rc 3/8” 10mm

Maksymalna temperatura cieczy
Pompa wyposażona w teflonową® membranę (PTFE)
Materiał pompy  Temperatura
Polipropylen (PPG) 82°C (180°F)
Kynar® (PVDF)  100°C (212°F)
Acetal (ATEX)  82°C (180°F)
Aluminium (ADC-12) 100°C (212°F)
Stal nierdzewna (316) 100°C (212°F)

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszystkich 
modelach) 1,4-7 bar (0,14 - 0,7 MPa) (20-100 psi)

Objętość przetłaczana na cykl
29 cm3 (0,0078 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę: 400

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho:
1,5 m (5 ft)

Silnik pneumatyczny pompy
Standardowy silnik pneumatyczny Ryton®

Nomenklatura numeracyjna modeli
Polipropylen (PPG)  NDP-5FPT
Kynar® (PVDF)   NDP-5FVT
Acetal (ATEX)   NDP-5FDT
Acetal (ATEX)   NDP-5FAT
Stal nierdzewna (316)  NDP-5FST

Charakterystyka pracy

 Seria NDP-5
Maksymalna wydajność 11,7 l/min (3,1 gal/min)

Rozmiar portu pompy 1/4” 5 mm

SERIA NDP-5
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Seria DP-10 / Seria DP-15
Maksymalna wydajność 22 l/min (6 gal/min)

Rozmiar portu pompy 3/8” (10 mm)
Maksymalna wydajność 28 l/min (7,4 gal/min)

Rozmiar portu pompy 1/2” (15 mm)

Polipropylen DP-10
Wymiary: 

196 mm S x 196 mm W
Waga netto: 3,1 kg (6,8 lb)

Waga wysyłkowa: 4,0 kg (8,8 lb)

Aluminium DP-10
Wymiary: 

186 mm S x 241 mm W
Waga netto: 3,6 kg (7,9 lb)

Waga wysyłkowa: 4,5 kg (9,9 lb)

Stal nierdzewna DP-10
Wymiary: 

186 mm S x 241 mm W
Waga netto: 5,3 kg (11,7 lb)

Waga wysyłkowa: 6,2 kg (13,7 lb)

Polipropylen DP-15 
Wymiary: 

246 mm S x 297 mm W
Waga netto: 4,0 kg (9,0 lb)

Waga wysyłkowa: 5,4 kg (12,0 lb)

ATEX acetal DP-15 
Wymiary: 

246 mm S x 297 mm W
Waga netto: 4,0 kg (9,0 lb)

Waga wysyłkowa: 5,4 kg (12,0 lb)

SERIA DP-10 / SERIA DP-15
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DP-10BP□

DP-15Series

0,7 MPa

50 L/min (ANR)

100 L/min (ANR)

200 L/min (ANR)

250 L/min (ANR)

0,6 MPa

0,5 MPa

0,4 MPa

0,3 MPa

0,2 Mpa

150 L/min (ANR)

Charakterystyka pracy pomp serii DP-10

Specyfikacja pomp serii DP-10 / DP-15

Charakterystyka pracy pomp serii DP-15 

Seria: 
Pompa DP-10 

lub pompa 
DP-15

Typ zaworu:
B = Kulowy*
F = Płaskie

Material Korpusu:
P = Polipropylen
D = (ATEX) Acetal
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna
V = Kynar®

Material membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

DP-1X B X X

Nomenklatura numeracyjna modeli

Wymiary portów NDP-10
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) żeński Rc 3/8” 10 mm
Aluminium (ADC-12) żeński Rc 3/8” 10 mm
Stal nierdzewna (316) żeński Rc 3/8” 10 mm

Wymiary portów NDP-15
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) żeński Rc 1/2” 15 mm
ATEX acetal  żeński Rc 1/2” 15 mm
Kynar® (PVDF)  żeński Rc 1/2” 15 mm

Wlot i wylot powietrza
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym):
   żeński Rc 1/4” 5 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
   żeński Rc 3/8” 10 mm

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany: Temperatura
Neopren   82°C (180°F)
Buna M   82°C (180°F)
Hytrel® (TPEE)  120°C (248°F)
Santoprene® (TPO) 100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton® 120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)  100°C (212°F)
* O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp 
wykonanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał membrany. 
Pompy wykonane z polipropylenu i acetalu wykazują maksymalną 
temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu na materiał,   
z którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach) 1,4 - 7 bar (20-100 psi)

Wielkość wypływu na cykl
DP-10: 76 cm3 (0,020 gal amer.)
DP-15: 93 cm3 (0,025 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę 
Wszystkie membrany: 300

Maksymalna wielkość ciała stałego
1,0 mm (1/32”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
Wszystkie membrany: 3 m (10 ft)

Standardowy silnik pneumatyczny z aluminium
Opcjonalnie: powlekane żywicą epoksydową, powlekane 
teflonem® lub niklowane bezprądowo.

Pompy z membraną wykonaną z Hytrel® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i zwilżone pierścienie 
samouszczelniające wykonane z NBR. 
Pompy z membraną wykonaną z Santoprene® 
posiadają kulowe zawory zwrotne i zwilżone pierścienie 
samouszczelniające wykonane z EPDM.

* Płaskie zawory dostępne tylko z pompami DP-15.
UWAGA: Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

SERIA DP-10 / SERIA DP-15
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Seria NDP-10 / Seria NDP-15
Maksymalna wydajność 22 l/min (6 gal/min)

Rozmiar portu pompy 3/8” (10 mm)
Maksymalna wydajność 51 l/min (13,5 gal/
min) Rozmiar portu pompy 1/2” (15 mm)

Polipropylen NDP-15
Wymiary: 

220 mm S x 298 mm W
Waga netto: 3,5 kg (7,7 lb)

Waga wysyłkowa: 4,3 kg (9,5 lb)

ATEX acetal NDP-15 
Wymiary: 

220 mm S x 298 mm W
Waga netto: 4,0 kg (9,0 lb)

Waga wysyłkowa: 5,0 kg (11,0 lb)

Kynar® NDP-15 (PVDF)
Wymiary: 

220 mm S x 298 mm W
Waga netto: 4,3 kg (9,4 lb)

Waga wysyłkowa: 5,0 kg (11,0 lb)

Aluminium NDP-15
Wymiary:

220 mm S x 272 mm W
Waga netto: 4,0 kg (9,0 lb)

Waga wysyłkowa: 5,0 kg (11,0 lb)

Stal nierdzewna NDP-15
Wymiary: 

212 mm S x 246,4 mm W
Waga netto: 6,2 kg (13,6 lb)

Waga wysyłkowa: 7,0 kg (15,5 lb)

Polipropylen NDP-10 
Wymiary:

185 mm S x 190 mm W
Waga netto: 2,74 kg (6,1 lb)

Waga wysyłkowa: 3,5 kg (7,7 lb)

SERIA NDP-10 / SERIA NDP-15
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NDP-10BP□

NDP-15BA□・15BS□

Seria NDP-10 / Seria NDP-15 Specyfikacja pomp serii NDP-10/NDP-15

Charakterystyka pracy pomp serii NDP-15 

Nomenklatura numeracyjna modeli

Seria: 
Pompa NDP-
10 lub pompa 

NDP-15

Typ zaworu:
B = Kulowy
F = Płaskie*

Materiał korpusu:
P = Polipropylen
D = (ATEX) acetal
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna

Materiał membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

NDP-1X X X X

* Płaskie zawory dostępne tylko z pompami NDP-15.
* Tylko polipropylen NDP-10.
UWAGA: Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

Wymiary portów NDP-10
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) żeński Rc 3/8” 10 mm

Wymiary portów NDP-15
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) żeński Rc 1/2” 15 mm
Kynar® (PVDF)  żeński Rc 1/2” 15 mm
ATEX acetal  żeński Rc 1/2” 15 mm
Aluminium (ADC-12) żeński Rc 1/2” 15 mm
Stal nierdzewna (316) żeński Rc 1/2” 15 mm

Wlot i wylot powietrza
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym):
   żeński Rc 1/4” 5 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
   żeński Rc 3/8” 10 mm

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany: Temperatura
Neopren   82°C (180°F)
Buna M   82°C (180°F)
Hytrel® (TPEE)  120°C (248°F)
Santoprene® (TPO) 100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton® 120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)  100°C (212°F)
*O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp wy-
konanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał membrany. 
Pompy wykonane z polipropylenu i acetalu wykazują maksymalną 
temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu na materiał, 
z którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach)
1,4-7 bar (20-100 psi)

Objętość przetłaczana na cykl
NDP-10: 50 cm3 (0,013 gal amer.)
NDP-15: 128 cm3 (0,034 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę: 400

Maksymalna wielkość ciała stałego
1,0 mm (1/32”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
NDP-10: Wszystkie membrany: 1,5 m (5 ft)
NDP-15: Płaski zawór zwrotny: 2,4 m (8 ft)
 Kulowy zawór zwrotny: 1,5 m (5 ft)

Silnik pneumatyczny pompy
Standardowy silnik pneumatyczny Ryton

Pompy z membraną wykonaną z Hytrel® posiadają kulo-
we zawory zwrotne i zwilżone pierścienie samouszczelnia
jące wykonane z NBR. 
Pompy z membraną wykonaną z Santoprene® 
posiadają kulowe zawory zwrotne i zwilżone pierścienie 
samouszczelniające wykonane z EPDM.

Charakterystyka pracy pomp serii NDP-10 

SERIA NDP-10 / SERIA NDP-15
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Seria NDP-20
Polipropylen Rc 

NDP-20
Wymiary:

316 mm S x 368 mm W
Waga netto: 8,2 kg (17,6 lb)

Waga wysyłkowa: 
10,2 kg (22,6 lb)

Polipropylen 
NDP-20 – kołnierz DIN

Wymiary:
316 mm S x 375 mm W

Waga netto: 8,2 kg (17,6 lb)
Waga wysyłkowa:

10,2 kg (22,6 lb)

Opcjonalnie: 
Boczny port wlo-
towy 
i wylotowy Rc 
1”. Dostępne 
wyłącznie dla 
pomp aluminio-
wych.

Maksymalna wydajność 120 l/min (31,7 gal/min)
Rozmiar portu pompy 3/4” (20 mm)

SERIA NDP-20

Stal nierdzewna NDP-20
Wymiary:

249 mm S x 320 mm W
Waga netto: 13,9 kg (30,8 lb)

Waga wysyłkowa: 
14,5 kg (32,0 lb)

Aluminium NDP-20
Wymiary:

249 mm S x 320 mm W
Waga netto: 9,0 kg (19,8 lb)

Waga wysyłkowa:
10,4 kg (23,0 lb)
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NDP-20BA□,BS□

NDP-20BP□

Specyfikacja pomp serii NDP-20

Charakterystyka pracy dla membran wykonanych 
z PTFE  

Nomenklatura numeracyjna modeli

Seria: 
Pompa NDP-20

Typ zaworu:
B = Kulowy

Materiał korpusu:
P = Polipropylen
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna

Materiał membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

NDP-20 B X X

Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

Wymiary portów
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) żeński Rc 3/4” 20 mm
Aluminium (ADC-12) żeński Rc 3/4” 20 mm
Stal nierdzewna (316) żeński Rc 3/4” 20 mm
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): 
   żeński Rc 1/4” 5 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
   żeński Rc 3/4” 20mm

Również dostępny kołnierz zgodny z DIN i ANSI – proszę  
 o kontakt z Yamada.

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany:  Temperatura
Neopren    82°C (180°F)
Buna M    82°C (180°F)
EPDM    100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)   120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)  100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton®  120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)   100°C (212°F)
*O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp wy-
konanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał membrany. 
Pompy wykonane z polipropylenu i acetalu wykazują maksymalną 
temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu na materiał,   
z którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach)
1,4-7 bar (20-100 psi)

Wielkość wypływu na cykl
Membrana gumowa: 615 cm3 (0,163 gal amer.)
Membrana z PTFE: 539 cm3 (0,143 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę
Wszystkie membrany: 195 cykli/min

Maksymalna wielkość ciała stałego
2,0 mm (1/16”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
Wydajność pompy z gumową membraną: 5,5 m (18 ft)

Silniki pneumatyczne
Standardem w przypadku pomp metalowych są silniki 
pneumatyczne wykonane z aluminium. W przypadku 
pomp plastikowych standardem są silniki pneumatyczne 
wykonane z polipropylenu wypełnionego szkłem.
Opcjonalne silniki pneumatyczne: powlekane żywicą 
epoksydową, powlekane teflonem®, niklowane 
bezprądowo, aluminiowe i wykonane z polipropylenu 
wypełnionego szkłem.

Pompy z membraną wykonaną z Hytrel® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i zwilżone pierścienie 
samouszczelniające wykonane z NBR. 
Pompy z membraną wykonaną z Santoprene® 
posiadają kulowe zawory zwrotne i zwilżone pierścienie 
samouszczelniające wykonane z EPDM.

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego

Charakterystyka pracy dla membran gumowych 

SERIA NDP-20

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego
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Seria NDP-25
Maksymalna wydajność 170 l/min (46,2 gal/

min) Rozmiar portu pompy 1” (25 mm) Polipropylen Rc 
NDP-25

Wymiary: 
366 mm S x 429 mm W

Waga netto: 10,9 kg (29,0 lb)
Waga wysyłkowa: 

12,6 kg (30,0 lb)

Kynar® NDP-25 Rc
Wymiary: 

366 mm S x 429 mm W
Waga netto: 13,4 kg (29,7 lb)

Waga wysyłkowa: 
15,0 kg (33,0 lb)

Kynar® NDP-25 Rc 
Kołnierz DIN

Wymiary: 
366 mm S x 442 mm W

Waga netto: 13,4 kg (29,7 lb)
Waga wysyłkowa: 

15,0 kg (33,0 lb)

Aluminium NDP-25
Wymiary: 

287 mm S x 383 mm W
Waga netto: 13,0 kg (27,0 lb)

Waga wysyłkowa: 
14,0 kg (31,0 lb)

Stal nierdzewna NDP-25
Wymiary: 

287 mm S x 383 mm W
Waga netto: 19,9 kg (42,0 lb)

Waga wysyłkowa: 
21,0 kg (46,0 lb)

Żeliwo NDP-20
Wymiary: 

287 mm S x 383 mm W
Waga netto: 19,9 kg (43,0 lb)

Waga wysyłkowa: 
21,0 kg (46,0 lb)

Polipropylen NDP-25 – kołnierz DIN
Wymiary: 366 mm S x 422 mm W

Waga netto: 10,9 kg (29,0 lb)
Waga wysyłkowa: 12,6 kg (30,0 lb)

SERIA NDP-25
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NDP-25BP□,BV□

NDP-25BA□,BS□,BF□

Specyfikacja pomp serii NDP-25
Wymiary portów
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) żeński Rc 1” 25 mm
Kynar® (PVDF)  żeński Rc 1” 25 mm
Aluminium (ADC-12) żeński Rc 1” 25 mm
Stal nierdzewna (316) żeński Rc 1” 25 mm
Żeliwo żeński Rc 1” 25 mm
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym):
 żeński Rc 3/8” 10 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
 żeński Rc 3/4” 20 mm
Również dostępny kołnierz zgodny z DIN i ANSI – proszę o 

kontakt z Yamada.

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany: Temperatura
Neopren 82°C (180°F)
Buna M 82°C (180°F)
EPDM 100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE) 120°C (248°F)
Santoprene® (TPO) 100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton® 120°C (248°F)
Teflon® (PTFE) 100°C (212°F)
* O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp 

wykonanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał membrany. 

Pompy wykonane z polipropylenu i acetalu wykazują maksymalną 

temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu na materiał, z 

którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach) 1,4-7 bar (20-100 psi)

Wielkość wypływu na cykl
Membrana gumowa: 833 cm3 (0,22 gal amer.)
Membrana z PTFE: 787 cm3 (0,21 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę
Wszystkie membrany: 210 cykli/min

Maksymalna wielkość ciała stałego 4,8 mm (3/16”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
Wydajność pompy z gumową membraną: 5,5 m (18 ft)

Silniki pneumatyczne: Standardem w przypadku 
pomp metalowych są silniki pneumatyczne wykonane z 
aluminium. W przypadku pomp plastikowych standar-
dem są silniki pneumatyczne wykonane z polipropylenu 
wypełnionego szkłem. Informacje dotyczące opcjonal-
nych silników pneumatycznych zostały podane na stronie 
28.

Pompy z polipropylenu, aluminium, żeliwa i stali nierdze-
wnej z membraną Hytrel® posiadają kulowe zawory 
zwrotne i uszczelnienia wykonane z NBR. 
Pompy z membraną Santoprenową® posiadają kulowe 
zawory zwrotne i uszczelnienia wykonane z EPDM. 
Pompy wykonane z Kynar® (PVDF) z membraną 
Santoprenową®, Hytrelową® lub Teflonową® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i uszczelnienia z Teflonu®. 

Charakterystyka pracy dla membran gumowych 

Nomenklatura numeracyjna modeli

Seria: 
Pompa NDP-25

Typ zaworu:
B = Kulowy

Materiał korpusu:
P = Polipropylen
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna
F = Żeliwo 
V = Kynar®

Materiał membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

NDP-25 B X X

Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

Charakterystyka pracy dla membran wykonanych 
z PTFE 

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego

SERIA NDP-25

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego



14

Seria NDP-40
Maksymalna wydajność 405 l/min (107 gal/min)

Rozmiar portu pompy 1-1/2” (40 mm)

Kynar® NDP-40 (PVDF)
Wymiary: 405 mm S x 752 mm W

Waga netto: 32,0 kg (71,0 lb)
Waga wysyłkowa: 40,5 kg (89,0 lb)

Polipropylen NDP-40 
 Wymiary: 
 405 mm S x 752 mm W
 Waga netto: 27,0 kg (60,0 lb)
 Waga wysyłkowa: 
 35,5 kg (78,0 lb)

 Aluminium NDP-40
 Wymiary: 
 412 mm S x 709 mm W
 Waga netto: 27,0 kg (60,0 lb)
 Waga wysyłkowa: 
 35,5 kg (78,0 lb)

Stal nierdzewna NDP-40
 Wymiary: 
 411 mm S x 705 mm W
 Waga netto: 43,0 kg (95,0 lb)
 Waga wysyłkowa: 
 51,5 kg (114,0 lb)

Żeliwo NDP-40-NPT
 Wymiary:
 411 mm S x 704 mm W

Waga netto: 47,0 kg (104,0 lb)
Waga wysyłkowa:

55,5 kg (122,0 lb)

Kołnierz ANSI 150 
dostępny na życzenie.

SERIA NDP-40
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NDP-40BA□,BS□,BF□

NDP-40BP□,BV□

Specyfikacja pomp serii NDP-40
Wymiary portów
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) DIN DN40 PN10 1-1/2” 40 mm
Kynar® (PVDF)  DIN DN40 PN10 1-1/2” 40 mm
Aluminium (ADC-12) DIN DN40 PN10 1-1/2” 40 mm
 (z gwintowanym żeńskim Rc 1-1/2” 40 mm)
Stal nierdzewna (316) DIN DN40 PN10 1-1/2” 40 mm
 lub żeński Rc 1-1/2” 40 mm
Żeliwo żeński Rc 1-1/2” 40 mm
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): 
 żeński Rc 1/2” 15 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
 żeński Rc 1” 25 mm
Uwagi: Złącza kołnierzowe odpowiadają również JIS 10K 40A

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany: Temperatura
Neopren 82°C (180°F)
Buna M 82°C (180°F)
EPDM 100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE) 120°C (248°F)
Santoprene® (TPO) 100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton® 120°C (248°F)
Teflon® (PTFE) 100°C (212°F)
*O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp 

wykonanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał membrany. 

Pompy wykonane z polipropylenu i acetalu wykazują maksymalną 

temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu na materiał, z 

którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach)
1,4-7 bar (20-100 psi)

Wielkość wypływu na cykl
Membrana gumowa: 2,74 l (0,73 gal amer.)
Membrana z PTFE: 1,40 l (0,37 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę
Membrana gumowa: 148 - Membrana z PTFE: 270

Maksymalna wielkość ciała stałego 7,0 mm (9/32”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
Wydajność pompy z gumową membraną: 5,5 m (18 ft)

W standardzie silnik pneumatyczny wykonany z 
aluminium
Opcjonalnie: Powlekany żywicą epoksydową, powlekany 
teflonem® lub niklowany bezprądowo.

Pompy z membraną wykonaną z Hytrel® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i pierścienie samouszczelniające 
wykonane z NBR. 
Pompy z membraną wykonaną z Santoprene® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i pierścienie samouszczelniające 
wykonane z EPDM. 
Pompy wykonane z Kynar® (PVDF) z membraną 
Santoprenową®, Hytrelową® lub Tefl onową® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i uszczelnienia z Teflonu®.

Charakterystyka pracy dla membran gumowych 

Nomenklatura numeracyjna modeli

Seria: 
Pompa NDP-40

Typ zaworu:
B = Kulowy

Materiał korpusu:
P = Polipropylen
V = Kynar®
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna
F = Żeliwo

Materiał membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

NDP-40 B X X

Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

Charakterystyka sprawności membran wykonanych 
z PTFE 

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego

SERIA NDP-40

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego
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Seria NDP-50
Maksymalna wydajność 620 l/min (164 gal/min) 

Rozmiar portu pompy 2” (50 mm)

Żeliwo NDP-50
Wymiary: 450 mm S x 776 mm W
Waga netto: 64,0 kg (141,0 lb)

Waga wysyłkowa: 76,0 kg (168,0 lb)

Aluminium NDP-50 
Wymiary:   

452 mm S x 779 mm W
 Waga netto: 36,0 kg (79,0 lb)
 Waga wysyłkowa:
 48,0 kg (106,0 lb)

Stal nierdzewna NDP-50
 Wymiary: 
 450 mm S x 782 mm W
 Waga netto: 63,0 kg 

(139,0 lb)
 Waga wysyłkowa:
 75,0 kg (165,0 lb)

 Polipropylen NDP-50 
 Wymiary: 
 472 mm S x 821 mm W
 Waga netto: 37,0 kg (82,0 lb)
 Waga wysyłkowa:
 49,0 kg (108,0 lb)

Kynar® NDP-50 (PVDF)
Wymiary:

472 mm S x 821 mm W
 Waga netto: 42,0 kg (93,0 lb)
 Waga wysyłkowa:
 54,0 kg (119,0 lb)

SERIA NDP-50 
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NDP-50BA□,BS□,BF□

NDP-50BP□,BV□

Specyfikacja pomp serii NDP-50
Wymiary portów
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) DIN DN50 PN10 2” 50 mm
Kynar® (PVDF)  DIN DN50 PN10 2” 50 mm
Aluminium (ADC-12) DIN DN50 PN10 2” 50 mm
 (z gwintowanym żeńskim Rc 2” 50 mm)
Stal nierdzewna (316) DIN DN50 PN10 2” 50 mm
 lub żeński Rc 2” 50 mm
Żeliwo żeński Rc 2” 50 mm
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym):
 żeński Rc 3/4” 20 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
 żeński Rc 1” 25 mm
Uwagi: Złącza kołnierzowe odpowiadają również JIS 10K 50A i 

ANSI 150 2

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany: Temperatura
Neopren 82°C (180°F)
Buna M 82°C (180°F)
EPDM 100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE) 120°C (248°F)
Santoprene® (TPO) 100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton® 120°C (248°F)
Teflon® (PTFE) 100°C (212°F)
*O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp 

wykonanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał mem-

brany. Pompy wykonane z polipropylenu i  acetalu wykazują 

maksymalną temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu na 

materiał, z którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach) 1,4-7 bar (20-100 psi)

Wielkość wypływu na cykl
Membrana gumowa: 4,25 l (1,12 gal amer.)
Membrana z PTFE: 2,61 l (0,69 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę
Membrana gumowa: 146 - Membrana z PTFE: 220

Maksymalna wielkość ciała stałego 8,0 mm (5/16”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
Wydajność pompy z gumową membraną:  5,8 m (19 ft)

W standardzie silnik pneumatyczny wykonany z 
aluminium
Opcjonalnie: Powlekany żywicą epoksydową, powlekany 
teflonem® lub niklowany bezprądowo.

Pompy z membraną wykonaną z Hytrel® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i pierścienie samouszczelniające 
wykonane z NBR. 
Pompy z membraną wykonaną z Santoprene® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i pierścienie samouszczelniające 
wykonane z EPDM. 
Pompy wykonane z Kynar® (PVDF) z membraną 
Santoprenową®, Hytrelową® lub Tefl onową® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i uszczelnienia z Teflonu®.

Charakterystyka pracy dla membran gumowych

Nomenklatura numeracyjna modeli

Seria:
Pompa NDP-50

Typ zaworu:
B = Kulowy

Materiał korpusu:
P = Polipropylen
V = Kynar® (PVDF)
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna
F = Żeliwo

Materiał membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

NDP-50 B X X

Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

Charakterystyka pracy dla membran wykonanych 
z PTFE 

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego

SERIA NDP-50 

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego
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Seria NDP-80
Maksymalna wydajność 814 l/min (215 gal/min)

Rozmiar portu pompy 3” (80 mm)

Stal nierdzewna NDP-80
Wymiary: 521 mm S x 984 mm W
Waga netto: 104,0 kg (229,0 lb)

Waga wysyłkowa: 119,0 kg (262,0 lb)

Aluminium NDP-80
 Wymiary: 
 522 mm S x 998 mm W
 Waga netto: 62,0 kg (137,0 lb)
 Waga wysyłkowa: 
 77,0 kg (170,0 lb)

 Żeliwo NDP-80 NPT
 Wymiary: 
 521 mm S x 984 mm W

Waga netto: 110,0 kg (243,0 lb)
 Waga wysyłkowa: 
 125,0 kg (276,0 lb)

 Polipropylen NDP-80 
 Wymiary: 
 580 mm S x 1044 mm W
 Waga netto: 70,0 kg (154,0 lb)

Waga wysyłkowa:
85,0 kg (187,0 lb)

SERIA NDP-80
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NDP-80BA□,BS□,BF□

NDP-80BP□

Specyfikacja pomp serii NDP-80
Wymiary portów
Wlotowy i wylotowy:
Polipropylen (PPG) DIN DN 80 PN 10 3” 80 mm
Aluminium (ADC-12) ANSI B16.5 #150 3” 80 mm
 (z gwintowanym żeńskim Rc 3” 80 mm)
Stal nierdzewna (316) DIN DN 80 PN 10 3” 80 mm
 lub żeński Rc 3” 80 mm
Żeliwo żeński Rc 3” 80 mm
Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym):
 żeński Rc 3/4” 20 mm
Wylot powietrza (wraz z tłumikiem):
 żeński Rc 1” 25 mm
Uwagi: Złącza kołnierzowe odpowiadają również JIS 10K 80A i 

ANSI 150 3

Maksymalna temperatura cieczy*
Materiał membrany: Temperatura
Neopren 82°C (180°F)
Buna N 82°C (180°F)
EPDM 100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE) 120°C (248°F)
Santoprene® (TPO) 100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton® 120°C (248°F)
Teflon® (PTFE) 100°C (212°F)
*O maksymalnej temperaturze cieczy w przypadku pomp 

wykonanych z metalu lub Kynar® decyduje materiał membrany. 

Pompy wykonane z polipropylenu i acetalu wykazują maksymalną 

temperaturę cieczy 180°F (82°C) bez względu  na materiał, 

z którego wykonana jest membrana.

Ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszyst-
kich modelach) 1,4-7 bar (20-100 psi)

Objętość  wypływu na cykl
Membrana gumowa: 8,57 l (2,26 gal amer.)
Membrana z PTFE: 3,8 l (1,0 gal amer.)

Maksymalna liczba cykli na minutę
Membrana gumowa: 95
Membrana z PTFE: 160

Maksymalna wielkość ciała stałego 
10,0 mm (13/32”)

Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho
Wydajność pompy z gumową membraną: 5,8 m (19 ft)

W standardzie silnik pneumatyczny wykonany z 
aluminium
Opcjonalnie: Powlekany żywicą epoksydową, powlekany 
teflonem® lub niklowany bezprądowo.

Pompy z membraną wykonaną z Hytrel® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i pierścienie samouszczelniające 
wykonane z NBR. 
Pompy z membraną wykonaną z Santoprene® posiadają 
kulowe zawory zwrotne i pierścienie samouszczelniające 
wykonane z EPDM.

Charakterystyka pracy dla membran gumowych 

Nomenklatura numeracyjna modeli

Seria:
Pompa NDP-80

Typ zaworu:
B = Kulowy

Materiał korpusu:
P = Polipropylen
A = Aluminium
S = Stal nierdzewna
F = Żeliwo

Materiał membrany:
C = Neopren (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

NDP-80 B X X

Dodatkowe opcje wymienione na stronie 28.

Charakterystyka pracy dla membran wykonanych 
z PTFE 

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego

SERIA NDP-80

Przy zastosowaniu membran PTFE wykres odbiega  od 
przedstawionego
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Pompy wysokiego 
ciśnienia 2:1
Pompy wysokiego ciśnienia 2:1 są przeznaczone   
do zastosowań, gdy maksymalne ciśnienie robocze 100 psi 
jest niewystarczające, by sprostać wymaganiom systemu.

Natężenie przepływu odpowiada mniej więcej połowie 
wydajności pompy porównywalnej wielkości mimo, że do 
uzyskania maksymalnego ciśnienia wypływu 200 psi wys-
tarczy ciśnienie na wlocie powietrza na poziomie zaledwie 
100 psi. Współczynnik wypływu 2:1 uzyskuje się poprzez 
doprowadzenie ciśnienia powietrza do powierzchni obu 
membran i podwojenie w ten sposób natężenia wypływu.

Rozmiary portów: 3/4”-3” Wydajność: od 1 do 378 l/m
Konstrukcja  Zwilżone materiały

ze stali nierdzewnej, żeliwa lub aluminium

Układ sterowania: Prosty, bez skomplikowanych ele-
mentów sterujących, czy zaworów nadmiarowych. 
Stabilność ciśnienia tłoczenia.

Pompy z kolektorem 
dzielonym
Yamada oferuje również konstrukcję z różnorodną 
konfiguracją portów wlotowych i wylotowych oraz usytuo-
wanie ich w pozycji pionowej rozmieszczonej centralnie.  
Rozwiązanie te idealnie nadaje się do pompowania  
lub łączenia ze sobą dwóch cieczy o podobnym ciężarze 
właściwym.

Rozmiary portów:   1/4” 3/8” ½” 3/4” i 1”
Konstrukcja:   Polipropylen,aluminium  
    lub stal nierdzewna
Membrana:   Wybór 7 elastomerów

Rodzaje pracy: Podwójne zasysanie
z podwójnym lub pojedynczym wypływem
Pojedyncze zasysanie z podwójnym wypływem

Oraz środkowe przyłącza dla pomp PPG serii 05 i 15.

Model NDP-25 HP

Model NDP-40 HP

Model NDP-15FP Z

Model NDP-05FPT Z

Model NDP15BP MPZ

POMPY WYSOKIEGO CIŚNIENIA 2:1 | POMPY Z KOLEKTOREM DZIELONYM
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Seria XDP
Seria XDP ( Xtreme Duty Pro™) została zaprojektowana 
dla specyficznych warunków pracy, takich jak: 
wysokociśnieniowe prasy filtracyjne, wydłużona praca 
bez obecności czynnika, długie przewody wylotowe oraz 
dla wymagań niskiego zużycia sprężynowego powietrza. 
Oszczędność energii pneumatycznej uzyskano dzięki wprow-
adzeniu sterowania mechanicznego zaworu rozrządu. W 
porównaniu ze standardowym sterowaniem pneumatycznym 
uzyskano 20% zmniejszenie zapotrzebowania na sprężone 
powietrze i tą nadwyżkę wykorzystuje się do bezpośredniego 
napędu zespołu membran. Jednostki te są oferowane w 
rozmiarach portów: 1”, 2” oraz 3” a konstrukcja opiera się o 
system modułowy standardowych pomp serii NDP z wyjątkiem 
unikatowego rozwiązania mechanicznego sterowania zaworem 
rozrządu.

Przyłącza hydrauliczne  Flaretek®,
          kołnierz DIN/ANSI, BSTP/FNTP

Natężenie przepływu:   od 1 do 130 l/min
Sterowanie powietrzem: wewnętrzny samoczynny zawór 
   trójdrogowy lub zewnętrzne 
      sterowanie z wykorzystaniem czasomierza
Zakres ciśnienia powietrza: od 1,5 do 7 bar
Temperatura:    do 100°C (212°F)

. Pompy proszkowe
Pompy proszkowe Yamada są przeznaczone do efektywniej 
szego w porównaniu z innymi niebezpiecznymi i wymagającymi 
dużego nakładu pracy środkami transportowania luzem prosz-
ków w obrębie procesu technologicznego. Te wysokowydajne 
pompy mogą równomiernie transportować luźne, suche, drob-
noziarniste proszki o małej gęstości bez wywoływania zapy-
lenia. Oferowane są trzy, przedstawione poniżej, typy pomp:

Rozmiary portów: 1-1/2”, 2” lub 3”
Konstrukcja: Aluminium, żeliwo lub stal nierdzewna
Dostępność: Oferowane są 3 serie pomp, w zależności 
      od wymagań
Seria BH-1
• Uruchamiane podciśnieniowo zawory     
 napowietrzające, zamontowane do płyty ssącej

Seria BH-2
• Zapewnia wszystkie cechy zespołu BH-1
• Sprężone powietrze uruchamia system przepływu   
 medium roboczego poprzez wszystkie cztery zawory   
 zwrotne, podczas pracy pompy

Seria BH-3 
• Zapewnia wszystkie cechy zespołu BH-1 oraz BH-2
• Niezależny port zasilania gazem obojętnym systemu   
 rozrządu, w miejsce sprężonego powietrza
• Element opóźnienia czasowego zapewniający    
 przesunięcie o wartość od 1 do 60 sekund aktywacji   
 pracy zaworów zwrotnych przed startem pompy 
 oraz o podobne wartości opóźnienia unieruchomienia   
 rozrządu po zatrzymaniu pompy.

Model 
NDP-80BA-BH-3

Model 
NDP-50BA-BH-2

Seria
XDP

SERIA XDP | POMPY PROSZKOWE
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Pompy beczkowe
Pompy Yamada AODD posiadają zalety konstrukcyjne, 
które czynią je wszechstronnymi i niedrogimi pompami 
beczkowymi.

Dostępne modele są wykonane z polipropylenu, 
PVDF (Kynar®), aluminium i stali nierdzewnej.

Pompy beczkowe są dostępne z portami w rozmiarze 3/8”, 
1/2” i 3/4” (z rozmiarem 3/8” dostępne są tylko pompy 
metalowe, a z rozmiarem 1/2” tylko pompy plastikowe). 
Ich natężenie przepływu dochodzi do 105 l/min.

Dodatkowych danych eksploatacyjnych należy szukać  
w informacjach technicznych poświęconych pompom 
DP-10, NDP-15 i NDP-20. Należy posługiwać się 
odpowiednią nomenklaturą NDP z dodatkiem „D” na końcu 
numeru modelu. Dostępne są inne rozmiary i materiały – 
proszę skonsultować się z Yamada.

Wymiary portów
Wlotowy i wylotowy:
Aluminium (ADC-12) żeński Rc 3/8” lub 3/4”

obejmuje aluminiowy męski Rc
Adapter zatyczki i rura ssąca

Stal nierdzewna (316) żeński Rc 3/8” lub 3/4”
obejmuje aluminiowy męski Rc

Adapter zatyczki i rura ssąca

Polipropylen (PPG) żeński Rc 1/2” lub 3/4”
obejmuje rurę ssącą PCV, kolanko 

i adapter zatyczki (dostępne również PPG)

Uwaga: Z pompami polipropylenowymi serii NDP-15 
Yamada zaleca stosować płaskie zawory zwrotne.

Kynar® (PVDF) żeński Rc 1/2” 
obejmuje rurę ssącą PCV, kolanko i adapter zatyczki 

Przyłącze wlotu beczki zatyczka 2”

Seria NDP-32
Pompa serii NDP-32 jest niewielką, lekką i łatwą do 
przenoszenia jednostką z portami przełączeniowymi: 
wlotowym, poziomym i wylotowym, pionowym.

Model ten jest zbliżony kształtem, gabarytem i ułożeniem 
portów przyłączeniowych do wielu jednostek tego typu 
występujących na rynkach światowych, głównie przemysłu 
morskiego i wydobywczego (statki, kopalnie, platformy 
wydobywcze). Pompy takie znajdują zastosowanie do 
przepompowywania ścieków wód technologicznych, 
usuwania wody i szlamu z kopalni oraz realizacji tego typu 
procesów.

Oferowana pompa posiada standardowo korpus alumi-
niowy oraz membranowy z NBR, ale na życzenie może 
być wykonywana z innych materiałów. Dzięki znacznej 
unifikacji wymiarowej tego typu zespoły mogą być wymie-
nione, 
w razie potrzeby bez konieczności modyfikacji podłączeń 
instalacyjnych.

Zakres ciśnień sprężonego powietrza: od 1,4 do 7 bar.

Pompy beczkowe 
z portami w rozmiarze 

3/8”, 1/2” i 3/4”

NDP-32BAN

Dostępne są pompy 
beczkowe zgodne 
z zaleceniami FDA. 
Odnośnie szczegółów 

proszę skonsultować się z 
zakładem produkcyj nym.

POMPY BECZKOWE | SERIA NDP 32 
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Pompy zgodne z 
zaleceniami FDA 
Pompy Yamada zgodne z zaleceniami FDA są przeznaczone 
przede wszystkim do przemysłu spożywczego, farmaceu-
tycznego i kosmetycznego, gdzie zgodność z normami 
3A czy USDA nie jest wymagana. W skład pomp wchodzą 
zwilżone elementy wykonane ze stali nierdzewnej 316 z 
pasywowanym wykończeniem satynowym, silnikiem pneu-
matycznym powlekanym żywicą epoksydową, sanitarną 
armaturą zaciskową i zgodnymi z zaleceniami FDA elasto-
merami Hytrel®, EPDM I PTFE.

8 rozmiarów portów od 3/4” do 4”

Zakres natężenia przepływu od 1 do 800 l/m

Zakres ciśnienia powietrza od 1,5 do 7 bar

Opcje dodatkowe
Silnik pneumatyczny   Powlekany teflonem® 
          lub niklowany bezprądowo

Wykończenie  W większości modeli dostępny 
wewnętrzny układ mechanicznego polerowania.

Proszę skonsultować się z Yamada.

Uwaga: Pompy serii FDA są wyposażone w ponadgaba-
rytowe porty sanitarne – specyfikacja: patrz yamada-
europe.com 
lub ulotka poświęcona pompom serii FDA.

Seria DM[X]
Pompy Yamada DM(X) (Bezpośredni montaż) są elektrycz-
nie sterowane i zaprojektowane do pracy wymagającej 
dokładnego zmiennego dozowania i pełnej kontroli 
nad przepływającym czynnikiem. Pompy te wyróżniają się 
wysoką niezawodnością pracy i żywotnością części. 
Nadają się do intensywnych zastosowań technologic-
nych. Wszystkie pompy DM(X) mogą być sterowane przez 
stacjonarny bądź przenośny sterownik PLC (sprzedawane 
oddzielnie) i są dostępne w dwóch standardach (DM) and 
EX (DMX). Zaletami serii DM są:

 • Redukcja pulsacji,
 • Delikatniejsza kontrola nad przepływem 
   i dozowaniem,
 • Wydłużona żywotność ruchomych ele  
   mentów, wliczając membranę, 
 • Nieporównywalna niezawodność funkcji 
   „Start-Stop”,
 • Zdalny monitoring oraz kontrola,
 • Zmienna wydajność pompowania.

Pompy DM(X) mogą współpracować z czujnikami (zale-
cane) albo poprzez system sterowania czasowego. Pompy 
wyposażone są w elektryczny przewód sterujący, przyłącze 
pneumatyczne i instalacje, powietrzną. Pompy Yamada 
DM(X) są do dyspozycji w rożnych rozmiarach i we 
wszystkich dostępnych, dla korpusów i membran, rod-
zajach materiałów. Dla dokładniejszych informacji o serii 
DM(X) prosimy o kontakt z firmą Yamada lub z lokalnym 
autoryzowanym przedstawicielem firmy Yamada

Zgodna z zaleceniami FDA 
stal nierdzewna 316

Seria DM(X)

POMPY ZGODNE Z ZALECENIAMI FDA | SERIA DM(X)
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Pompy do hydrotransportu 
ciał stałych
Pompa z zaworem klapowym przeznaczona do pom-
powania ciał stałych

Nowa pompa z zaworem klapowym Yamada została za-
projektowana i wykonana, tak by zaradzić problemom, 
jakie przy pompach z zaworami klapowymi się pojawiają. 
Zazwyczaj ze względu na ciężkie warunki eksploatacyjne 
trzeba wyłączać pompę z eksploatacji, by ją naprawić, 
przeczyścić lub wymienić w niej części.

Zbudowana na bazie sprawdzonych w praktyce pomp 
Yamada serii NDP, pompa posiada wszystkie właściwości 
i zalety typowe dla każdej pompy Yamada.

Genialna budowa zaworu klapowego pozwala na przecho
dzenie dużych ciał stałych o średnicy do 50 mm.

Łatwy dostęp do komór zaworu ułatwia przeprowadzanie 
czynności serwisowych, gdy są one najbardziej potrzebne, 
bez potrzeby demontowania pompy i odłączania jej 
od instalacji. 

Wentylowane komory membrany służą do usuwania pro-
blemów związanych z uwięzionym powietrzem/gazem.

Właściwości i zalety 
● Naprawy/czyszczenie bez demontażu pompy, 
 ponieważ jej budowa umożliwia szybkie 
 serwisowanie

● Transport ciał stałych o średnicy do 50 mm

● Porty wentylacyjne usuwające nagromadzenie 
 powietrza/gazu w komorze cieczy

● Łatwe w demontażu zawory klapowe

● Pompa zalewana od góry – konstrukcja dolnego  
 wypływu nie pozwala na osadzanie się w pompie  
 ciał stałych

● Zawór powietrzny w ogóle nie wymagający smaro 
 wania

● Konstrukcja całkowicie skręcana

● Krótki skok tłoka wydłużający żywotność mem- 
 brany

● Dostęp do zaworu powietrznego z zewnątrz

● Modułowa budowa zaworu sterującego

● Brak dynamicznych pierścieni    
 samouszczelniających, które trzeba byłoby   
 wymieniać lub naprawiać

Tylko 4 śruby, by dostać 
sip do zaworów klapowych

Budowa umożliwiająca 
przeprowadzanie nap-
raw / czyszczenia bez 

demontażu

Wysokowydajne modułowe klapowe zawory 
zwrotne

Porty wentylacyjne usuwające nagromadzenia 
oparów i ułatwiające zalewanie

NDP-50FAN

POMPY DO HYDROTRANSPORTU CIAŁ STAŁYCH
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Kontroler poziomu cieczy
Kontroler poziomu cieczy Yamada LLC-2Y jest całkowicie 
pneumatycznym systemem zaprojektowanym do auto-
matycznego uruchamiania i zatrzymywania dwumem-
branowych pomp Yamada napędzanych powietrzem, gdy 
poziom cie
czy w zbiorniku, studzience, itp. osiągnie ustalony 
wcześniej poziom. Kontroler LLC-2Y można wykorzystywać 
do zastosowań zarówno z jedną jak i dwoma pompami 
Yamada dowolnej wielkości lub modelu. W przypadku 
konfiguracji z jedną pompą automatycznie steruje 
napełnianiem lub opróżnianiem zbiornika lub innego 
naczynia. Gdy zostanie natomiast podłączony do dwóch 
oddzielnych pomp, będzie sterował zarówno napełnianiem 
jak i opróżnianiem zbiornika. Dzięki możliwości wykor-
zystania dwóch pomp jest on szczególnie przydatny przy 
magazynowaniu ścieków, oczyszczaniu zanieczyszczonej 
wody i innych 
zastosowaniach, w przypadku których ciecz jest regularnie 
transportowana do i z pojedynczego naczynia. 

LLC-2Y składa się z zaawansowanego zaworu powietrz-
nego wyposażonego w układ sterowania logicznego, który 
jest umieszczony w odpornej na uderzenia plastikowej 
obudowie wzmocnionej włóknem szklanym. Gdy poziom 
cieczy
w zbiorniku podnosi się lub opada, niewielkie zmiany 
ciśnienia są przenoszone zanurzanymi rurami wysokiego 
i niskiego poziomu do sterowanego logicznie zaworu po-
wietrznego. Gdy poziom cieczy osiągnie ustaloną wcześniej 
wartość (przewody rurowe są docinane 
do żądanych punktów WYSOKIEGO i NISKIEGO poziomu 
w terenie), następuje w zależności od potrzeby włączenie 
lub wyłączenie zaworu mocy doprowadzającego do pompy 
ciśnienie powietrza.
LLC-2Y jest w stanie utrzymywać poziom cieczy w prak-
tycznie każdym naczyniu nie będącym pod ciśnieniem. 
Obsługiwany przez niego zakres sterowania poziomem 
cieczy waha się od kilku centymetrów do kilkunastu 
metrów. Dla jeszcze większej wygody można go 
zamontować w odległości do 6 metrów od pompy.

Wykrywanie pracy na 
sucho
Detektor suchobiegu DRD-100

Yamada DRD-100 wykrywa zwiększenia objętości powie-
trza w razie braku zalania pompy lub pracy na sucho 
i automatycznie wyłącza pompę, aby zapobiec wykony-
waniu nadmiernej liczby cykli i zwiększonemu zużyciu 
membran, w szczególności teflonowych.

Wydłuża żywotność membrany

Eliminuje zużycie powietrza w przypadku pracy na sucho

Zapobiega przedwczesnej awarii zaworu powietrznego

Bezpieczne działanie ze względu na rodzaj konstrukcji

Współpracuje ze zdalnymi systemami ostrzegawczymi

KONTROLER POZIOMU CIECZY | WYKRYWANIE SUCHOBIEGU
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Tłumiki pulsacji
Seria AD

Odmierzanie/wtryskiwanie/dozowanie
Zwiększa dokładność poprzez wyrównywanie skoków        
ciśnienia wypływu.

Praca filtracyjna/wbudowane filtry
Zwiększa skuteczność i żywotność filtra poprzez zapewnie-
nie ujednoliconego przepływu.

Rozpylanie: Gładki, spójny wzorzec rozpylania

Napełnianie
Eliminuje nierówne napełnianie i rozlewanie.

Transport
Usuwa szkodliwe uderzenia cieczy, zapobiegając uszko
dzeniu rur i zaworów.

Tłumiki pulsacji Yamada mają budowę przeponową, która 
utrzymuje ciała stałe w zawieszeniu, przy zachowaniu 
efektywności tłumika.

W razie spadku ciśnienia tłoczenia całkowicie automaty-
czny silnik pneumatyczny odciąża się samoczynnie.

Rozmiary portów:  3/8”, 1”, 1 1/2” i 2”

Model butli  Pasuje do modeli pomp
AD-10 (port 3/8”)  NDP-5, DP-10/15 i 

NDP-15
AD-25 (port 1”)  NDP-20 i NDP-25
AD-40 (port 1-1/2”) NDP-40
AD-50 (port 2”)  NDP-50 i NDP-80

Materiał
Aluminium (ADC-12) Wszystkie modele
Stal nierdzewna (316) Wszystkie modele
Żeliwo   AD-25, AD-50 i AD-50
Polipropylen (PPG) Wszystkie modele
Kynar®   AD-25 i AD-50

Membrana
Do wyboru 7 elastomerów.

Opcje powłoki po stronie powietrza
Po stronie powietrza powłoka epoksydowa, teflonowa® 
lub niklowana bezprądowo.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę zapoznać się 
z ulotką Yamada „Tłumiki pulsacji AD”. Schemat instala-
cyjny został zamieszczony po wewnętrznej stronie okładki.

Model AD-25

Model AD-10

Model AD-40

Model AD-50

TŁUMIKI PULSACJI

PSI   With Pulsation Dampener

45

30

15

0

PSI   Without Pulsation Dampener

45

30

15

0
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Membrany do pomp
Na co zwracać uwagę przy wyborze materiału 
membrany
● Na odporność chemiczną
● Na koszt
● Na szacunkowy czas zachowywania   
 elastyczności
● Na ograniczenia temperaturowe
● Na odporność na ścieranie

Związki termoplastyczne
Hytrel® (TPEE)
Doskonała membrana ogólnego przeznaczenia do niekoro-
zyjnych zastosowań ściernych i długiego czasu zachowy-
wania elastyczności.
Materiał zgodny z zaleceniami FDA.
Identyfikacja: Brązowawo-kremowy materiał bez kropki
Zakres temperatur: od -18°C do 120°C
Santoprene® (TPO)
Doskonała do kwasów lub środków żrących oraz o bardzo 
długim czasie zachowywania elastyczności.
Identyfikacja: Tworzywo termoplastyczne w kolorze czar-
nym
Zakres temperatur: od -23°C do 120°C
Teflon® (TPEE)
Doskonały wybór w przypadku przepompowywania cieczy 
charakteryzujących się dużą agresywnością, w tym rozpu
szczalników.
Identyfikacja: Membrana w kolorze białym bez kropki
Zakres temperatur: od 4,5°C do 100°C

● Proszę zwrócić uwagę na to, że nadmierne ciśnienie na wlo cie 
lub nadmierna wysokość ssania może skrócić żywotność mem-
brany. Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę skontaktować 
się z Yamada.

Opcjonalne powłoki*
Powłoki epoksydowe i teflonowe® oraz niklowane 
bezprądowo płytki silników pneumatycznych są dostępne 
w przypadku pomp Yamada z dwóch podstawowych 
powodów:
Środowisko: Instalacja pompy w miejscu chemicznie agr-
esywnym, gdzie z silnikiem pneumatycznym mogą mieć 
kontakt materiały lub opary niekompatybilne z aluminium. 
Awaria membrany: Jeśli powłoka lub płytki zostaną 
odpowiednio dobrane, będą one chronić podstawowe alu-
miniowe elementy zaworu powietrznego przed pompowaną 
cieczą.
Dla zapewnienia ochrony wewnętrznej i zewnętrznej, 4 
podstawowe elementy silnika pneumatycznego 
są niezależnie zabezpieczane powłokami lub płytkami, 
a następnie montowane.

Związki gumowe
Neoprene® (CR)
Doskonała do niekorozyjnych zastosowań ściernych.
Identyfikacja: W kolorze czarnym bez kropki
Zakres temperatur: od -18°C do 82°C
Buna-N® (NBR)
Doskonała do cieczy na bazie ropy naftowej.
Identyfikacja: W kolorze czarnym z czerwoną lub 
różową kropką
Zakres temperatur: od -12°C do 82°C
Nordel® (EPDM)
Doskonała do niskich temperatur, substancji żrących i 
niektórych kwasów.
Identyfikacja: W kolorze czarnym z zieloną kropką 
Zakres temperatur: od -40°C do 100°C
Viton® (FKM)
Doskonała do agresywnych cieczy i zastosowań wyso-
kotemperaturowych.
Identyfikacja: W kolorze czarnym ze srebrną lub 
niebieską kropką Zakres temperatur: od -29°C do 
120°C

Płytki niklowane 
bezprądowo

Powłoka teflonowa®

MEMBRANY DO POMP | OPCJONALNE POWŁOKI



28

Opcje dodatkowe
Nomenklatura numeracyjna modeli

POMPA SERII 
NDP / DP

ROZMIAR PRZYŁĄCZA

TYP ZAWORU 
ZWROTNEGO

MATERIAŁ KORPUSU

MATERIAŁ 
MEMBRANY

STANDARD OPTIONS

Opcjonalne materiały zaworu kulowego/gniazda
 C:  Neopren (CR)
 N:  Buna N (NBR)
 E:  Nordel™ (EPDM)
 T:  Teflon® (PTFE)
 V:  Viton® (FPM)
 S:  Santoprene® (TPO)
 S1:  Stal nierdzewna 316 kula
 S2:  Stal nierdzewna 316 gniazdo
 SS:  Stal nierdzewna 316 kula i gniazdo

Opcje dodatkowe

  Opcje przyłącza
 I: Rozdzielony kolektor ssący
 O:  Rozdzielony kolektor tłoczący
 Z:  Oba kolektory rozdzielone
 MPI:  Kolektor ssący środkowy
 MPO: Kolektor tłoczący środkowy
 MPZ: Kolektory ssący i tłoczący w pozycji środkowej
 FLG:  Kolektor kołnierzowy
 NPT:  Gwint żeński NPT
 RC:  Gwint żeński w kołnierzu 40/50/80 ALU
 CR:  Adapter kołnierza Rc serii 40/50/80

  Opcje silnika pneumatycznego
 PP:  Silnik PP rozmiar 20/25
 X2:  Silnik pneumatyczny niklowany
 XS:  Silnik pneumatyczny z powłoką PTFE
 XDP: *****

  Opcje sterowania elektronicznego
 P2:  Czujnik zbliżeniowy 20-240 V AC
 PX:  Czujnik zbliżeniowy Atex
 DM:  Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego   
  montażu
 DMX:  Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego   
  montażu EX
 DMB: Bezpośredni montaż do korpusu (TYLKO DLA   
  20/25)
 DMBX: Bezpośredni montaż korpusu
 RM:  Zawór elektromagnetyczny zdalnego montażu
 RMX:  Zawór elektromagnetyczny zdalnego montażu  
  EX
 Q:  Zestaw czujników szczelności
  
  Specjalne pompy
 A:  Pompy Atex
 BH-1: Pompa proszkowa seria 1
 BH-2: Pompa proszkowa seria 2
 BH-3: Pompa proszkowa seria 3
 HP:  Pompa wysokociśnieniowa 2:1, tylko metal
 D:  Pompa beczkowa (serii 10/15/20/25)
 FDA:  Zgodne z zaleceniami FDA
 EP-20RA:  Polerowane elektrolitycznie 20RA
  (tylko stal nierdzewna 05/10/15/20/25)
  
  Akcesoria
 U:  Wysokowydajny tłumik
 J:  Tłumik z kontrolą prędkości
 L:  Zerowanie skoku pompy od NDP-20 do NDP-80
 K:  Gniazda zaworu kontrolnego ze stali nierdzew
  nej 316 (seria 20/25)
 AP:  Podkładka ścierna

Prawidłowa specyfikacja pompy 
Yamada wymaga podania 
następujących informacji
● Pompowany materiał (lepkość i 
ciężar właściwy)
● Temperatura pompowania (°C lub 
°F)
● Sprawność i warunki eksploatacyjne
● Ciśnienie wypływu (bar, psi)
● Korozja i/lub ścieranie
● Szczegóły dotyczące przewodu 
zasysającego
● Dostępna ilość sprężonego powi-
etrza
Dostępny jest kompletny formularz 
specyfikacji i program doboru pomp.

NOMENKLATURA NUMERACYJNA MODELI | OPCJE DODATKOWE

XXX XXXXXXXX

5: 1/4" 12 Ltr/Min
10: 3/8" 22 Ltr/Min
15: 1/2" 51 Ltr/Min
20": 3/4" 120 Ltr/Min
25: 1" 170 Ltr/Min
40: 1,5" 405 Ltr/Min
50: 2" 620 Ltr/Min
80: 3" 814 Ltr/Min

B:  BALL VALVE
F:  FLAT VALVE 5 AND 15  
      PLASTIC SERIES
F:  FLAT VALVE 50 FAN  
 SERIES

A:  ALUMINUM
S:  SS316
F:  CAST IRON
P:  PPG
V:  PVDF
T:  PTFE

C:  NEOPRENE
E:  EPDM
N:  NBR
H:  HYTREL
S:  SANTROPENE
T:  PTFE
TU:PTFE/EPDM
V:  VITON

Yamada®, SolidPRO®, Xtreme Duty 
Protm XDP are registered trademarks 
of Yamada America, Inc
Hytrel® & Teflon® are a registered 
trademarks of  
E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.
Kynar® is a registered trademark of 
Arkema.
Nordel™is a registered trademark of 
Dupont Dow Elastomers.
Ryton® is a registered trademark of 
Chevron  Phillips ChemicalCompany.
Santoprene® is a registered trade-
mark of Monsanto Co.
Viton® is a registered trademark of 
Dupont  Performance Elastomers
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Opcje dodatkowe
Idealna instalacja pompy dwumembranowej napçdzanej powietrzem

 

Jak interpretować charakterystyki pracy
Do określenia wymagań dotyczących sprężonego powi-
etrza i odpowiedniego rozmiaru dwumembranowej pompy 
napędzanej powietrzem Yamada potrzebne są dwie infor-
macje:

1. Wymagane natężenie przepływu (l/min lub gal/min)
2. Całkowite ciśnienie dynamiczne (ciśnienie wsteczne) 
przy wysokości wody 10 m wynosi 1 bar (0,1 MPa)

Dla przykładu proszę rozważyć charakterystykę pompy 
serii NDP-40 z membranami gumowymi pompującą z 
wydajnością 250 l/min (66 gal/min) (|) przy 10 m (33 ft) 
(—). Punkt pracy na krzywej charakterystyki znajduje się 
w miejscu przecięcia żądanego natężenia przepływu (L/min 
lub gal/min) i całkowitego ciśnienia dynamicznego. Punkt 
ten określa wymagania dotyczące sprężonego powietrza 
dla danej pompy.

W punkcie pracy pompa będzie potrzebowała ok. 3 Bar 
(0,3 MPa lub 45 PSI) ciśnienia na wlocie powietrza. Aby 
tę wartość uzyskać, proszę odczytać z zaznaczonej ciągłą 
linią krzywej charakterystyki (—) po lewej stronie ciśnienie 
znamionowe w MPa. Patrząc na linię przerywaną (...) ustala 
się, że pompa będzie potrzebowała objętości powietrza ok. 
1500 L/min

0,1 MPa    = 1 Bar
1 Bar     = 14,5 PSI
1 l     = 0,26 Galonów (gal)
1 m     = 3,28 Stóp (ft)
1 m3/h    = 0,58 SCFM
1000 L/min(ANR)  = 34 SCFM - standardowa liczba  
       stóp sześciennych na minutę

SCHEMAT INSTALACJI | JAK INTERPRETOWAĆ CHARAKTERYSTYKI PRACY
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