


P ednosti proudových míchadel  
             Proudová míchadla jsou konstruk n   
             vybavená vým nnou turbinkou. Tím je  
             umo�n no míchání �iroké �kály produkt   
             od t �ce rozpustných su�in, a� po vysoce  
             viskózní kapaliny.  
 

             Proudová míchadla nejen, �e míchají  
             ale sou astn  emulgují rozpou�tí,  
             homogenizují suspendují, dispergují,  
             defibrují, zavzdu� ují a rozvlák ují  
 

              Mohou pracovat jak v otev ených, tak i v  
             uzav ených nádobách a to bez tlaku, pod  
             tlakem nebo ve vakuu.  
 

             Pracovní poloha míchadel:  
                - vertikální  
             - bo ní (tangenciální)  
             - pod úrovní hladiny  
 

             Rotor a stator míchadla vytvá í   
             v míchaném médiu p íznivé podmínky pro  
             vertikální proud ní, p i em� je potla eno  
             p n ní i radiální zví ení média.  
 

             Míchadla podstatn  zvy�ují ergonomii  
             práce, enormn  zvy�ují výkon, zrychlují  
             proud ní média a tím zna n  redukují  
             tradi ní míchací asy.  
             V pono ené ásti míchadla nejsou �ádná  
             lo�iska, ucpávky, co� je p edností zvlá�t   
             v potraviná ském pr myslu.  
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Proudová míchadla 

Optimální systém pro míchání tekutin 

Výhody proudových míchadel  

Všechny části  jsou integrovány v jeden celek což usnadňuje  čištění.

Možnost dávkování přímo při míchacím procesu v turbíně (stator/rotor)

Zvýšený míchací účinek tekutiny i při snížené hladině přímo v turbíně

s dávkovací trubici v systému rotor/stator.  

Flexibilní montáž umožňuje výměnu statorových turbín a statoru pro 

různá média. 

Jednoduchá montáž na stativ, nebo komínek míchací nádoby.

Proudová míchadla pracují s vysokým účinkem proudové rychlosti,

čímž se podstatně snižují konvenční časy míchání.
Všechny ponořené části proudových míchadel jsou bez ložisek a těsnění. 

Tím jsou předurčena k použití v potravinářském průmyslu a dalších

oblastech, kde je třeba dbát čistoty při míchání.  

Nejčastější uživatelé proudových míchadel jsou:

chemické, farmaceutické a kosmetické závody,  nápojový průmysl,

potravinářský průmysl: -  mléčné výrobky,

-  lihoviny, 
- konzervovány zeleniny, ovocných šťáv, čokolády

papírenský průmysl,

inženýrství odpadních vod, 

léčiva,  

zpracování plastů, flotační činidla,  

průmysl pracích prostředků.  



 

 

Proudová míchadla 100% 



 



Před mícháním 

Pro nejrůznějších  problémy,  jako

mixování, drcení či zavzdušnění,

používáme  různé dispergační

turbínky  
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Před mícháním 

Extrémní rozdíly mezi 
výchozím hrubým a 

suchým mediem a tekutým 
konečným produktem je 

možné snadno překonat 
dispergátorem s různými 

poměry statoru a rotoru 
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Proudová míchadla 


Optimální systém pro míchání tekutin 


Výhody proudových míchadel  


Všechny části  jsou integrovány v jeden celek což usnadňuje  čištění. 


Možnost dávkování přímo při míchacím procesu v turbíně (stator/rotor)


Zvýšený míchací účinek tekutiny (viz také úroveň) přímo v turbíně  


s dávkovací trubici v systému rotor/stator.  


Flexibilní montáž, která umožňuje výměnu statorových turbín a statoru


pro různá média, 


Jednoduchá montáž na stativ, nebo komínek míchací nádoby,  


.  


Proudová míchadla pracují s vysokým účinkem proudové rychlosti  


čímž se podstatně snižují konvenční časy míchání.  
Všechny ponořené části proudových míchadel jsou bez ložisek a těsnění. 


Tím je usnadněno 


použití v potravinářském průmyslu a dalších oblastech, kde je třeba dbát 


čistoty při míchání.  


Nejčastější uživatelé proudových míchadel jsou:  


chemické, farmaceutické a kosmetické závody,  nápojový průmysl,  


potravinářský průmysl: -  mléčné výrobky,  


                                  -  lihoviny, 
                                  - konzervovány zeleniny, ovocných šťáv, čokolády  


papírenský průmysl  


inženýrství odpadních vod, 


léčiva,  


zpracování plastů, flotační činidla,  


průmysl pracích prostředků.  
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