فلسفتنا بسيطة:
نحن ال نقدم سوى األفضل.
تم تأسيس فريستام في عام  .1868وفي عام  1909تولى
أعمالها الجد األكبر للمدير التنفيذي الحالي فولفجانج شتامب
والمدير الفني يواخيم فريدش .وفي ذلك الوقت كانت الشركة
الهانزية تقوم بإنتاج جميع أنواع الماكينات المستخدمة في
صناعة منتجات األلبان .وفي عام  1931تم إنتاج أول مضخة
فريستام من الستانلس ستيل الخالص .ومنذ ذلك الحين يقوم
نجاح فريستام العالمي على ثالثة مبادئ:
الجودة والمرونة واالبتكار.

فولفجانج شتامب
المدير التنفيذي

يواخيم فريدش
المدير الفني
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إنها الجودة الحقيقية :نحن نقوم بإنتاج مضخاتنا في الغالب
من أنقى أنواع الستانلس ستيل .L 316

أفضل المواد ألفضل نظافة صحية ممكنة
فريستام معترف بها على مستوى العالم كشركة منتجة للمضخات الستانلس ستيل التي
تتسم بأعلى جودة .ومن خالل خبرتنا التي تمتد على مدار عدة أعوام فإننا نعلم أنه ال
نظرا ألن استخدام مضخات الستانلس ستيل
يوجد بديل عن مادة الستانلس ستيل ،وذلك ً
هو الذي يضمن التمتع بأفضل نظافة صحية ممكنة  -سواء في صناعة المواد الغذائية
ال عن ذلك فإن الفوالذ الذي نستخدمه
أو في التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجيا) .فض ً
يعد بمثابة المادة المثالية لجميع أجزاء الماكينات الثابتة والمتحركة ألية مضخة من
مضخات فريستام وذلك بفضل ما يتمتع به من صالبة وثبات يفوق الوصف .ومن
خالل البنية الضخمة بأقل سمك للجدار والذي يبلغ  6مم تظل بالتالي ثابتة الشكل وآمنة
عند التشغيل ومنخفضة الضوضاء وغير حساسة للصدمات وخاص ًة في حالة وجود
عال.
ضغط إمداد ٍ
يعتمد عليها تمامًا وال تحتاج إلى صيانة من الناحية العملية
أثناء عملية اإلنتاج نصر على الجودة التامة في كل خطوة من خطوات العمل ،وذلك
نظرا ألننا نعلم تمامًا بنا ًء على خبرتنا أنه ال يمكن ضمان العمر االفتراضي الطويل
ً
جدًا ألي مضخة من مضخات فريستام لفترة تربو على  30عامًا إال من خالل اإلتقان
حتى في أدق التفاصيل .وأثناء التشغيل اليومي تضمن متطلبات الجودة العالية تشغيل
المضخة بشكل يعتمد عليه تمامًا وبشكل ال يحتاج إلى الصيانة تقريبًا .وبالتالي فإن
مضخة فريستام تعتبر دائمًا عند النظر إليها على المدى الطويل هي الحل األكثر فعالية
لشركتكم.
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المرونة أمر في غاية البساطة :فنحن ننتج مضخات تلبي
متطلباتكم الفردية على النحو األمثل.

خصيصا
ً
يتم إنتاجها وفقًا الحتياجاتكم وبشكل يتالءم مع نظامكم
ثمة شيء واحد يحتل مرتبة الصدارة بالنسبة لكم ولنا على حد سواء ،وهو المواد
المنقولة .ولذلك فإن فريستام تقدم لكم الحلول التي تتوافق مع نطاق االستخدام الفعلي
في شركتكم على النحو األمثل .فنحن نقدم لكم دائمًا حلول النقل المثالية التي يمكنكم
االعتماد عليها تمامًا بنسبة مائة في المائة .وبنا ًء على تقاليدنا وخبرتنا الممتدة على
مدار عقود من الزمن قمنا بتطوير مكونات مضخات محددة ،حيث يمكن توريد كل
مكون من المكونات بأسعار مناسبة في صورة مجمعة وعلى المدى الطويل بنا ًء
على نظامنا الدقيق المكون من وحدات .عالوة على ذلك فإن التنوع الفريد في أنواع
موديالت فريستام يسمح بالتعديل األمثل بنا ًء على كل وحدة تشغيل والتعديالت المحددة
أيضا بنا ًء على الخصائص الفردية لمنتجاتكم وعملياتكم وأجهزتكم.
ً
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االبتكار هو محركنا :نود أن نتأكد أن مضخات فريستام
هي دائمًا أفضل اختيار لشركتكم.

حلول مناسبة لليوم والغد
لكي نستطيع أن نقدم لكم جميع الحلول ،ليس فقط الحلول المعدلة وفقًا الحتياجاتكم وإنما
أيضا الحلول المبتكرة ،فتقوم فريستام باالستثمار بشكل ضخم في البحث والتطوير
ً
للتقنيات المستقبلية .وهنا نأخذ بعين االعتبار التأثيرات المتبادلة للمضخة ونظام النقل
أيضا .وفي الوقت نفسه نقوم دائمًا
ونضمن أن يكون الحل األمثل المقدم صديقًا للبيئة ً
بإعادة تعديل الحلول وفقًا لدرايتنا الفنية ومتطلبات الجودة الخاصة بنا .وهذه هي مسألة
بديهية تمامًا بالنسبة لنا لدى فريستام.
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برنامج مضخات فريستام
تعد فريستام بما تحظى به من خبرة ممتدة على مدار مئات األعوام واحدة من أقدم
الشركات المنتجة للمضخات في العالم وتقدم منذ عدة عقود حلول أنظمة معدلة بنا ًء
على احتياجات العمالء .تتميز مضخات فريستام بجودة إنتاج متميزة ولعمر افتراضي
طويل في ظل وجودة عالقة ممتازة بين السعر والخدمة.
مضخات فريستام الدوارة من الفئة FP

مضخات فريستام الدوارة من الفئة FM

مضخات فريستام الدوارة من الفئة FPH

مضخة فريستام ذات القنوات الجانبية من الفئة FZ

مضخات اإلزاحة فريستام من الفئات FL/FL2/FL3

مضخات اإلزاحة فريستام من الفئة FK

مضخات اإلزاحة فريستام من الفئة FKL

مضخات قطع فريستام من الفئة FSP

خالطات مساحيق فريستام من الفئة PM

أنقى تركيبات الستانلس ستيل
مكونات ضخمة بأدنى سمك للجدار يبلغ
 6مم تحقق أفضل الشروط الالزمة
لتشغيل يعتمد عليه.
لضمان المقاومة المطلقة للمواد وخاص ًة
في حالة استخدام مواد نقل مصنفرة يتم
استخدام مواد خام عالية الجودة وذات
مقاومة مطلقة مثل الفوالذ المصنوع
من الكروم والنيكل والموليبدينوم أو
التيتانيوم فقط في مضخات فريستام.
الضمان التام للنظافة الصحية
موانع التسرب الموجية الحلقية المميزة
خصيصا
ً
عالية الجودة مصممة
لالستخدام في ظروف خوائية معينة،
كما أنها تحول دون إلحاق األضرار
بالمنتج عن طريق التلوث واألحمال
البيئية عن طريق عمليات التسرب.
تحقق مضخات فريستام أكثر معايير
النظافة الصحية صرامة على مستوى
العالم ،مثل  3Aو.EHEDG
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االستخدام المتعدد األغراض
منتجات التكنولوجيا الحيوية
وتصنيع البيرة والمشروبات والمواد
الكيميائية ومساحيق التجميل والمواد
الغذائية والحليب والورق والسلولوز
والمستحضرات الدوائية والحلوى
والحلويات .للتفاصيل انظر صفحة .30

للمضخة باإلضافة إلى طول عمرها
االفتراضي.
ويتم فحص المواد الخام االنزالقية
المستخدمة والمواد المرنة ذات الصلة
بأدق صورة ممكنة من حيث االلتزام
بكافة المتطلبات والمعايير المطلوبة.

الخدمة الممتازة
تهدف  17شركة تابعة ومكاتب تمثيلية
البنية القوية
يعني التصميم الصلب لمضخات فريستام متخصصة إلى استخدام مضخات فريستام
الصحية في جميع أنحاء العالم .وفي حالة
باإلضافة إلى ثبات الغطاء بشكل خاص
أيضا
بسالمة التشغيل العالية وقلة فترات التعطل .الصيانة وتسليم قطع الغيار تسري ً
أعلى معايير الجودة.
أسهل صيانة
انخفاض تكاليف دورة الحياة
مضخات فريستام مصممة بشكل يسمح
ال تحتاج مضخات فريستام تقريبًا إلى
بالوصول إلى الجزء الداخلي للمضخة
الصيانة وتتميز بانخفاض استهالك
بسهولة .وبالتالي يمكن نزع األجزاء
الكهرباء .وفي ضوء العمر االفتراضي
البالية واستبدالها بسرعة.
الطويل جدًا ألية مضخة من مضخات
فريستام تعد هذه الميزة بمثابة ميزة
أعلى سالمة تشغيلية
أساسية فيما يتعلق بالتكاليف والتي تنعكس
يضمن تشغيل مضخات فريستام بأدنى
في تحقيق أرباح عالية إلى حد كبير.
حد من االهتزازات أعلى نسبة موثوقية
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مراوح دوارة لمضخة فريستام من الفئة FP
يضمن الشكل المميز للمروحة الدوارة تدفق للمنتج بشكل متسا ٍو مع انخفاض الدوامات
الثانوية بشكل خاص وزيادة الكمية المنقولة .تتميز بأنها قابلة لالستخدام في عدة
أغراض وصديقة للمنتج وقوية وال تحتاج تقريبًا إلى صيانة وذات عمر افتراضي
طويل واقتصادية .كما تضمن البنية الذكية لمضخة فريستام من الفئة  FPأفضل حل
لمهمة النقل.
تعدد األغراض على النحو األمثل
مضخات فريستام  FPهي المضخات
المثالية للحلول المعدلة وفقًا لالحتياجات.
وقد تم تصميم األحجام المختلفة لهذه
الفئة منذ البداية لتكييفها بشكل خاص
وفقًا للمعايير المختلفة تمامًا بالنسبة
للمنتجات والعمليات والتركيبات.
وتسمح قيم صافي علو االمتصاص
اإليجابي المنخفضة للمضخات من
الفئة  FPباستخدامها بشكل خاص في
ظروف التغذية غير المواتية.
تتميز مضخات فريستام الدوارة من الفئة
 FPبأنها قابلة تمامًا للتنظيف في الموقع
والتعقيم في الموقع (.)CIP

البنية المحددة
تتميز مضخات فريستام من الفئة FP
بمراوح دوارة مفتوحة ذات فتحات
تركيبية ضيقة.
ومع تركيبها مع قناة التغذية المطورة
فنيًا بالنسبة للتدفق فإنها تعني بخفض
الدوامات الثانوية وبالتالي تضمن معالجة
المنتج برفق بشكل خاص حتى مع وجود
معدالت تدفق عالية وتوفير الطاقة بشكل
خاص.
بالنسبة لالستخدامات الصحية تعد هذه
المضخة بمثابة تصميم مثالي .وقد تتميز
وسيلة التغذية بأنها متجانسة وتحتوي
على هواء وغاز أو قد تحتوي على
خالئط.

درجة تأثير عالية
تتميز المضخات من الفئة  FPبالكفاءة
العالية عند انخفاض استهالك الكهرباء
ومن خالل انخفاض تكاليف التشغيل
والصيانة.

التفاصيل الفنية للموديل FP
●  14حجم مختلف
● ضغط النظام يصل إلى  25بار
● ضغط النقل يصل إلى  15بار
● كمية النقل تصل إلى  550م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى  800مل
باسكال ثانية
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مضخة فريستام الدوارة متعددة األطوار من الفئة FM
المضخة المثالية لالستخدام بشكل عام عندما يتعين نقل منتجات حساسة تحت ضغط
عال .تتميز بأنها صحية وهادئة وقوية وال تحتاج تقريبًا إلى الصيانة وعمرها
ٍ
خصيصا إلنتاج كميات كبيرة للنقل وللتشغيل
ً
االفتراضي طويل واقتصادية .تستخدم
مع أحمال ضخمة للغاية.
االستخدامات المعقدة
يمكن استخدام مضخات فريستام من
الفئة  FMفي ظروف صعبة تمامًا
عال،
من الناحية الفنية وتحت ضغط ٍ
على سبيل المثال عند تحميل الفالتر
ووحدات التسخين والحشوات وعند
التغذية والدوران وزيادة الضغط في
أجهزة األسموزية العكسية.
جميع مضخات فريستام من الفئة FM
ال تحتاج تقريبًا إلى الصيانة وتتميز
بطول عمرها االفتراضي.

البنية المحددة
مضخات  FMالدوارة عبارة عن
مضخات متعددة األطوار .وقد تم
خصيصا إلنتاج كميات كبرى
ً
تصميمها
من المواد المنقولة.
تحدث زيادة الضغط من خالل عدة
أطوار بالمضخة تعمل وراء بعضها
البعض.
ويضمن اإلنتاج عالي الدقة مع االلتزام
بأشد نسب تفاوت مسموح بها لكم
الحصول على منتج غير عادي ذي جودة
إنتاج عالية من الناحية الصناعية.
التفاصيل الفنية للموديل FM
●  3أحجام مختلفة
● من طورين إلى  5أطوار
● قطر المروحة الدوارة  250مم بحد
أقصى
● ضغط النقل يصل إلى  45بار
● كمية النقل تصل إلى  80م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى  500مل
باسكال ثانية
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مضخات فريستام الدوارة من الفئة FPH
بوصفها شكل خاص من أشكال تطوير مضخة فريستام من الفئة  FPيربط هذا
الموديل بين جميع مزايا مضخة  FPذات الخصائص المميزة لالستخدام تحت ضغط
عال .تتميز بأنها صحية ومتعددة االستخدامات وصديقة للمنتج وقوية وال تحتاج
نظام ٍ
تقريبًا إلى صيانة وعمرها االفتراضي طويل واقتصادية .يمكن تعديل مضخات
مثال بنا ًء على نموذج تصميمها.
فريستام من الفئة  FPHوفقًا الحتياجاتكم بشكل ٍ
التعديالت الفردية
تم تصميم مضخات فريستام من الفئة
 FPHمنذ البداية إلجراء بعض
التعديالت المحددة بنا ًء على معايير
مختلفة تتعلق بالمنتجات والعمليات
والتركيبات.

البنية المحددة
يعمل تصميم مضخات فريستام من الفئة
 FPHذو المراوح الدوارة المفتوحة
وقناة التغذية المطورة فنيًا بالنسبة للتدفق
على حماية وسيلة النقل حتى مع وجود
معدالت تدفق عالية.

مضخات فريستام الدوارة من الفئة
 FPHمناسبة للمادة المنقولة المتدفقة.
وجميع الموديالت تتميز بأنها قابلة
تمامًا للتنظيف في الموقع والتعقيم في
الموقع.

وقد تتميز وسيلة النقل بأنها متجانسة
وتحتوي على هواء وغاز أو قد تحتوي
على خالئط.

التفاصيل الفنية للموديل FPH
●  9أحجام مختلفة
● ضغط النظام يصل إلى  80بار
● ضغط النقل يصل إلى  13بار
● كمية النقل تصل إلى  550م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى  800مل
باسكال ثانية
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مضخات القنوات الجانبية فريستام من الفئة FZ
مضخة انعكاسية استرجاعية بأعلى دقة للتفريغ المثالي للخزانات والوصالت .تتميز
بأنها صحية ومتعددة األغراض وقوية وال تحتاج تقريبًا إلى صيانة وطويلة العمر
االفتراضي واقتصادية .إنها الحل األمثل عندما تكون قدرة االمتصاص العالية
ضرورية.
قدرة امتصاص عالية
تتميز مضخات فريستام من الفئة FZ
بقدرتها على نقل المنتجات التي تحتوي
على نسبة كبيرة من الهواء أو الغاز
بشكل متواصل وبدون انقطاع.
ويعمل ذلك من ناحية على تقليل
اختالط المنتجات المختلفة ومن ناحية
أخرى يسمح بالتفريغ المثالي للخزانات
والوصالت.
ومن خالل فترات االمتصاص
القصيرة لمضخات فريستام من الفئة
 FZيمكن تفادي فترات توقف بواقي
المنتج في النظام لفترة طويلة.

البنية المحددة
تعمل مضخات فريستام االسترجاعية من
الفئة  FZوفقًا لموديل القنوات الجانبية.
ويتم نقل طاقة الضغط عن طريق شفرات
مرتبة في شكل أشعة باالرتباط مع قنوات
جانبية مطورة من الناحية الديناميكية
المائية إلى وسيلة النقل.
كما تتميز المروحة الدوارة الثابتة
والمزودة بشقوق ضيقة مانعة للتسرب
بقدرة امتصاص ممتازة.
ويسمح التصميم المتماثل للمضخة FZ
بعكس اتجاه الدوران.
التفاصيل الفنية للموديل FZ
●  6أحجام مختلفة
● ضغط النظام يصل إلى  15بار
● ضغط النقل يصل إلى  6.5بار
● كمية النقل تصل إلى  64م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى 5000
مل باسكال ثانية

التفريغ المثالي
باإلضافة إلى ما سبق يمكن للمضخات
من فئة  FZأن تقوم بامتصاص
الرغوة أو بقايا المنتج أو المحاليل
المتبقية من المواسير .وبالتالي فإنها
تزيد من فعالية عملية النقل.

ساعة [م]
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معدل تدفق (م/3ساعة)
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المراوح الدوارة لمضخة فريستام من الفئة FZ
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مضخات اإلزاحة فريستام من الفئات FL/FL2/FL3
تعمل األجزاء الهيدروليكية الخاصة لهذه الموديالت على تقليل إجهاد القص وتضمن
النقل برفق بشكل خاص عند وجود ضغط يصل إلى  12بار .وتتميز بأنها صحية
وصديقة للمنتج وقوية وال تحتاج تقريبًا إلى الصيانة وطويلة العمر االفتراضي
واقتصادية .جميع مضخات فريستام من الفئة  FLتتميز بتصميمها المدمج ،كما تتسم
بأنها قابلة تمامًا للتنظيف في الموقع والتعقيم في الموقع.
التنوع الكبير في الموديالت
تسمح المضخات المختلفة من الفئة FL
بإجراء تعديالت مثالية وفقًا لمجاالت
االستخدام الفردية والمنتجات المنقولة
وعمليات التفريغ واألجهزة المختلفة.
يتميز كل موديل من الموديالت بوجود
عدد كبير من أنواع التصميمات ،من
بينها على سبيل المثال غالف التسخين
وغالف التبريد وتجهيزات فرط التدفق
في الغطاء.
خصائص المضخة من الفئة FL3
تحتوي مضخات فريستام من الفئة
 FL3على وحدات إزاحة ذات بنية
خال تقريبًا
ملفوفة ،مما يسمح بتشغيل ٍ
من الخفق .وتتميز الفئة  FL3بقدرة
امتصاص عالية.
تستطيع مضخة فريستام من الفئة
 FL3نقل المنتج وتنظيف النظام
أيضا.
ً

البنية المحددة
تحتوي جميع المضخات من الفئة FL
على نظام فائق الحداثة بمكابس دوارة
تدور في االتجاه العكسي بدون أي
تالمس .ويسمح ذلك بدرجة فعالية عالية
حتى مع انخفاض نسب اللزوجة أو
ارتفاع درجات الحرارة.
من خالل التصميم المتماثل للمضخات ال
ترتبط المضخات باتجاه دوران محدد،
أي أنها يمكنها أن تقوم بعملية النقل في
االتجاهين.
يسمح الشكل  130 – 50باتخاذ اتجاه
النقل األفقي أو الرأسي .ويمكن اختيار
أشكال الوصالت بحرية تامة ،على سبيل
المثال ،وصلة فالنشة أو وصلة ملقاط
أو وصلة سن لولب .وتضمن لكم هذه
البنية تحقيق أعلى قدر من المرونة في
التركيب.

التفاصيل الفنية للموديالت FL/FL2/FL3

●  11حجمًا مختلفًا
● ضغط النقل يصل إلى  12بار
● كمية النقل تصل إلى  70م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى 100000
مل باسكال ثانية

يمكن صيانة مضخات فريستام من
الفئة  FLبسهولة شديدة بنا ًء على بنيتها
الدقيقة.

معدل تدفق (ل/ساعة)
100.000
FL 130L
FL 130S
FL 100L
FL 100S
FL 75L

10.000

FL 75S
FL 55L / FL 58L
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[مل باسكال ثانية]*
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مضخات اإلزاحة فريستام من الفئة FK
قدرة االمتصاص المثالية والنقل المتساوي حتى للمنتجات األعلى لزوجة حتى ضغط
عال يصل إلى  20بار .تتميز بأنها صحية وصديقة البيئة قوية وال تحتاج تقريبًا
نقل ٍ
إلى صيانة وعمرها االفتراضي طويل ومتعددة الجوانب واقتصادية .يضمن التصميم
المميز للمكابس الدوارة إزاحة للمنتج بدون اإلضرار به تقريبًا ونقله برفق
درجة التأثير العالية
تتميز مضخات فريستام من الفئة FK
بفعالية عالية .ويسمح مبدأ منع التسرب
بين وحدات اإلزاحة والمبيت المزود
بمحاور ثابتة والغطاء نقل المنتج
لضغط يصل إلى  20بار عند توافر
خصائص امتصاص ممتازة.

البنية المحددة
تتميز مضخات المكابس الدوارة من الفئة
 FKبوجود شق ضيق جدًا في الجزء
الداخلي للمضخة ومانع تسرب سطحي
دوار .وبنا ًء على هذه السمة المتعلقة
بالبناء فإنها تتميز بخصائص امتصاص
متميزة وتصل إلى كميات نقل كبيرة.

يمكن للمضخات من الفئة  FKأن تنقل
المنتجات التي تتميز بدرجة لزوجة
عالية جدًا تصل إلى  1000000مل
باسكال ثانية.

وبنا ًء على بنائها المدمج وجودة الصنع
العالية لفريستام فإنها تضمن درجة عالية
من الموثوقية وفترات تعطل أقل وعمر
افتراضي طويل.

ومن خالل بنيتها التي تخلو من أي
مساحة فارغة تعد مضخات فريستام
من الفئة  FKقابلة تمامًا للتنظيف في
الموقع والتعقيم في الموقع

يمكن استبدال األجزاء البالية بشكل موفر
للوقت وبتكلفة زهيدة من الناحية الفنية.

التفاصيل الفنية للموديل FK
●  5أحجام مختلفة
● ضغط النقل يصل إلى  20بار
● كمية النقل تصل إلى  25م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى
 1000000مل باسكال ثانية

معدل تدفق (ل/ساعة)
100.000
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مضخات إزاحة فريستام من الفئة FKL
مصممة لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية والموثوقية في الظروف القاسية ،وتتميز
بقدرة هائلة على االمتصاص عندما يصل ضغط النقل إلى  35بار .تتميز بأنها
صحية وصديقة للمنتج وقوية وال تحتاج تقريبًا إلى صيانة وعمرها االفتراضي طويل
واقتصادية .مضخات فريستام من الفئة  FKLمناسبة لكميات نقل كبيرة تصل إلى
 120م/3ساعة وتتميز بأنها قابلة للتنظيف في الموقع والتعقيم في الموقع.
البنية المحددة
أقصى ضغط نقل
تتميز مضخات فريستام من الفئة  FKLتتميز مضخات المكابس الدوارة من الفئة
 FKLببنيتها الضخمة والمزودة بشقوق
بقدرتها على االمتصاص الذاتي ،كما
تعد مناسبة بشكل ممتاز لالستخدام عندما منع تسرب ضيقة جدًا.
يصل ضغط النقل إلى  35بار.
وفي الوقت نفسه تقلل البنية المتوازنة من
تلف وحدة اإلزاحة.
وبفضل بنيتها القوية ذات أقصى قطر
موجي وطول موجي قليل ووحدة إزاحة
ذات شكل متماثل يمكن للمضخة فريستام يتم صيانة مضخات فريستام من الفئة
من الفئة  FKLأن تعمل تحت أعلى
 FKLبسهولة في أقصر وقت ممكن
ضغط دون إحداث تشوه في الشكل.
بفضل الشكل الدقيق ألجزائها الدوارة.
حماية مثالية للمنتج
من خالل الشكل المحدد للمكابس الدوارة
للموديل  FKLيتم تقليل خطورة السحق
أو اإلضرار بالمادة المنقولة إلى أدنى
حد ممكن.

التفاصيل الفنية للموديل FKL
●  10أحجام مختلفة
● ضغط النقل يصل إلى  35بار
● كمية النقل تصل إلى  120م/3ساعة
● معدالت اللزوجة تصل إلى
 1000000مل باسكال ثانية
معدل تدفق (ل/ساعة)
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الفئة FKL 15-150
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مضخات قطع فريستام من الفئة FSP
عملية قطع ثالثية األبعاد لعمليات مزج مثالية بجودة قابلة للتكرار بشكل مستمر.
تتميز بأنها صحية وفعالة وقوية واقتصادية جدًا .تساعد مضخات القطع فريستام على
الحصول على منتجات نهائية متجانسة تمامًا مع تقليل استخدام المواد الخام وتوفير
الوقت إلى حد كبير.
تجانس فريد
مع مضخة فريستام من الفئة  FSPيمكن
مزج المنتجات المتعددة األطوار بأعلى
قدر من الكفاءة ،وعندئذ ستكون النتيجة
هي الحصول على مستحلبات غير قابلة
للفصل ومنتجات نهائية متجانسة تمامًا.
تحول المضخة  FSPدون نشأة أية
تكتالت أو كتل وتحقق نتائج ثابتة قابلة
للتكرار .ومن خالل تحسين اكتشاف
المكونات تساعد مضخات قطع فريستام
على توفير المواد الخام بصورة هائلة.
وبالمقارنة بحل المواد في خزانات أو
قدور كبيرة بالطرق التقليدية يمكنكم من
خالل استخدام مضخة فريستام من الفئة
 FSPتوفير الوقت إلى حد كبير.

البنية المحددة
تم تصميم مضخات قطع فريستام على
أساس المضخات الدوارة المثبتة من
ال من المروحة الدوارة
الفئة  .FPوبد ً
يقوم هنا نظام دوار ساكن بسرعات
محيطية تصل إلى  38م/ثانية بسحب
وسائل غير متجانسة من خالل شقوق
قطع تبلغ  0.5مم فقط.
وبنا ًء على سرعات التدفق العالية في
نظام الدوار الساكن ومعدالت القطع
العالية التي تصل إلى /1 125000ثانية
فيتم مزج المنتجات المتعددة المراحل
بأعلى قدر من الكفاءة.

كما أنها مناسبة ألحجام الدفعات المتنوعة
وقابلة تمامًا للتنظيف في الموقع.
االستخدامات الفردية
من أجل مواجهة إمكانيات االستخدام
المتنوعة نقدم لكم استشارات فنية إجرائية
لحلول معدلة وفقًا لالحتياجات بدءًا من
الوحدات الفردية الصغيرة وحتى األجهزة
الخطية الكبيرة.

التفاصيل الفنية للموديل FSP
●  5أحجام مختلفة
● قطر الدوار من  130إلى  250مم
● معدالت القطع تصل إلى 125000
/1ثانية
● سرعة الدوران تصل إلى  5800لفة/
دقيقة
● معدالت اللزوجة تصل إلى 100000
مل باسكال ثانية
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خالط مساحيق فريستام من الفئة PM
الحل الفعال لجميع المشاكل تقريبًا والتي تظهر عند خلط المساحيق والسوائل –
مثال ومتساوٍ .تتميز بأنها صحية وفعالة واقتصادية تمامًا.
للحصول على تماسك ٍ
خالطات المساحيق فريستام عبارة عن أجهزة متعددة األغراض لحل مكونات
المساحيق والمكونات السائلة في السوائل واستحالبها وتجانسها.
خفض أوقات اإلنتاج
تعمل خالطات المساحيق فريستام من
الفئة  PMفي دورة عمل واحدة على
حل المسحوق في السائل ،وبالتالي تساعد
على توفير وقت اإلنتاج إلى حد كبير.
وتجعل طريقة التجانس الجيدة جدًا والبنية
الكاملة لخالط المساحيق على جعلها قابلة
لالستخدام بشكل عام عند حل ما يلي على
سبيل المثال:
● المثبتات في منتجات األلبان المخمرة
مثل الجيالتين في القشدة والبكتين في
الجبن الطازج.
● مسحوق الحليب إلنتاج المشروبات
المخلوطة واأليس كريم والحليب بالفواكه
● مركزات بروتين الحليب والزيوت
والدهون لزيادة محتوى البروتين و/أو
الدهون بالحليب في عملية إنتاج الجبن.
● النشا والملح والسكر واألسبرتام وبدائل
السكر األخرى.
● النكهات وحمض الليمونيك.
● مسحوق بياض البيض المجفف بالرش
إلنتاج المخبوزات.
● دقيق القمح أو الجاودار أو برغل
الجاودار عند إنتاج الخميرة المتخمرة
إلنتاج حبوب اإلفطار وخالئط
المخبوزات.
● بكتين ،كربوكسي ميثيل سلولوز،
كربوبول ،صمغ عربي ومساحيق
مغلظة أخرى مثل مسحوق صمغ حبوب
الخرنوب ودقيق جوار أو زانثان.
● المعادن مثل الكلس أو البنتونيت
أو كربوكسي ميثيل سلولوز إلنتاج
مستحلبات الحفر المستخدمة كمواد
مساعدة في عمليات استكشاف النفط
والغاز.

(يسارا) ،المروحة الدوارة لمضخة فريستام FZ
ً
دوار المضخة فريستام FSP

البنية المحددة
تتصل أية مضخة دوارة تعمل
باالمتصاص الذاتي من الفئة FZ
بمضخة قطع عن طريق وصلة
أنبوبية على إطار أساسي .ويتم سحب
المسحوق عبر قادوس تغذية إلى
خط تدفق المنتج السائل ويتم تجانسه
بمساعدة مضخة القطع.
ويسهل وجود منضدة على ارتفاع
مالئم لالستخدام من التحميل اليدوي
للمسحوق.

التفاصيل الفنية لخالط المساحيق
●  5أحجام مختلفة
● قدرة سحب تصل إلى  10طن/ساعة

ونظرا ألن خالط المسحوق مزود بتقنية
ً
تحكم مالئمة يمكن دمجه في جهاز آلي
تمامًا.
ومن الممكن توريد مهايئات في أي
وقت للتغذية اآللية ونصف اآللية
بمساعدة أكياس كبيرة أو أنابيب نقل
حلزونية أو أنظمة نقل أخرى.

التجربة العملية
باإلضافة إلى االستشارات الفنية
أيضا خالطات المساحيق
اإلجرائية نوفر ً
كأجهزة لإليجار إلجراء التجارب.
29

أفضل وسيلة ألفضل الحلول :الحل األمثل
لكل مهمة.
تستخدم مضخات فريستام الستانلس ستيل في جميع أنحاء العالم في أشهر شركات
صناعات المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الدوائية والصناعات الكيميائية.
وتجعل الجودة العالية للبنية واإلنتاج من مضخاتنا االختيار األول ألعمال النقل في
جميع العمليات التي يمكن تصورها.
التقنيات
تحميل الفالتر ووحدات التسخين
والحشوات
التغذية والدوران وزيادة الضغط في
أجهزة الترشيح الفائق وأجهزة األسموزية
العكسية لمعالجة المياه وإزالة الكحول
وفصل السوائل التي تحتوي على مواد
ضارة واستعادة بقايا المنتجات.
التغذية في أجهزة المعالجة بالبخار
والتسخين فائق الحرارة.
التعجيل وتوليد الضغط في أجهزة الكربنة
والخلط والمعايرة والتنظيف.
مجموعات المنتجات
مشروبات خالية من الكحول :الشراب،
المركزات ،عصير الفاكهة ،المياه
المعدنية ،المشروبات المخلوطة التي
تحتوي على ثاني أكسيد الكربون
والمركزات المحتوية على لب الفاكهة.
مشروبات كحولية :مسكرات معطرة،
نبيذ ،نبيذ فوار ،جريش البيرة ،سوائل
مقطرة وكحولية.
التكنولوجيا الحيوية :معلقات خاليا،
محاليل تغذية وإنزيمات
صنع البيرة :جريش البيرة ،بيرة ،محلول
للتنظيف في الموقع ،خميرة ،توابل
ساخنة وباردة
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التعبئة والمعايرة
الكربنة
التقطير والتبخير
الديلزة
االستحالب والتجانس
إزالة الكحول
إزالة الغاز
التسخين وزيادة الضغط
االستخالص
التخمر
الترشيح
بقايا بيرة
الكيمياء :المستحلبات الضوئية،
األحماض ،القلويات ،مياه الصرف
المحتوية على بلورات ،مواد التنظيف،
محاليل التنظيف ،سوائل قليلة التلوث،
مياه صرف تحتوي على أحماض
وقلويات ،مياه صرف ناجمة عن عمليات
إنتاج وملوثة كيميائيًا.
منتجات ألبان :زبد ،زبادي ،قشدة ،لبن
منزوع الدسم ،لبن مركز ،خثارة لبن،
مصل لبن ،مصل لبن مركز ،لبن خام،
جبن طري.
مواد غذائية :صلصلة ،منكهات

تفريغ القوارير والبراميل والحاويات
والحفر والمستنقعات
خلط داخل األنابيب
فصل ميكانيكي
أخذ عينة في عمليات صنع البيرة
()FZP
تقنية التنظيف /التنظيف في الموقع
تفريغ بقايا المواسير
ملء شاحنات الخزانات وتفريغها
نقل
أسموزية عكسية
معالجة المياه
مرق ،خل ،عصير فواكه وعصير
خضراوات ،مايونيز ،زيت ،سمن ،بيض
كامل ،محلول ملحي وعجين
ورق وسلولوز :صمغ ،محاليل نشا
وصمغ وكاولين
صيدلة :ماء فائق النقاء ،محاليل تسريب،
دم ،غسول ،خالصة نباتات ،عطور،
معلقات ،إيثانول ،إنزيمات ،محاليل
تغذية ،محاليل سمية وكحولية ،معاجين
خاصة ،معجون أسنان
سكر/حلويات :شراب سكر ،دبس سكر
ومحاليل نشا

ستجدنا عندما تحتاج إلينا :دائمًا بجانبك
أيضا على الصعيد الدولي .ومن ثم
نهجا عالميًا وتعمل ً
فريستام عبارة عن شركة تنتهج ً
فإنه من البديهي بالنسبة لنا أن نقدم لكم خدماتنا في كل موقع صناعي بالعالم من خالل
شبكة الخدمات والتوزيع المتكاملة الخاصة بنا.
المعرفة المتعلقة بالدولة
من خالل الشركات التابعة لنا والعديد
من مكاتب التمثيل الخاصة في الخارج
تضمن لكم فريستام الرعاية المثالية
للعمالء في جميع أنحاء العالم.
وال تتميز الدراية الفنية الشاملة لموظفينا
بالخبرة الممتدة على مدار عدة أعوام في
مجال السوق والمجاالت المتخصصة
أيضا لتشمل المعرفة
فحسب ،وإنما تمتد ً
العميقة بالخصائص المحلية لكل دولة
على حدة.
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الدعم الفعلي
إن التواجد العالمي لشركة فريستام
يضمن لكم إمكانية اللجوء إلى خدماتنا
الفعالة في كل مكان.
فيقف الخبراء المتخصصون والمؤهلون
بجواركم ويدعموكم بالقول والفعل في
جميع الدول الصناعية في العالم ،ومن
ثم فإنه من البديهي أن يكون اإلمداد
المحلي بالمضخات وقطع الغيار
مضمونًا.
وهكذا فإن فريستام تمثل شريكًا يعتمد
عليه للمضخات الستانلس ستيل عالية
الجودة في أي مكان بالعالم.

ستجدون عناوين فروعنا في الموقع
اإللكترونيwww.fristam.de :

معلومة جديرة بالمالحظة :نستطيع أن نتعرف على
مضخاتكم حتى على مدار  50عامًا
نحن نرى أنفسنا كمقدمي خدمات متعاقبين .فكل مضخة من مضخات فريستام يتم
خصيصا بنا ًء على المتطلبات الفردية لمستخدمها .ومن ثم فتنشأ نماذج
ً
تصميمها
موحدة دقيقة للغاية من الناحية الفنية وذات جوهر فريد  -ومكونات محددة.
التوثيق الدقيق
أثناء عملية اإلنتاج يتم توثيق خطوات
إنشاء كل مضخة من مضخات فريستام
بكافة خصائصها بدقة شديدة من خالل
عملية تفصيلية دقيقة.
ويتم االحتفاظ بالمواصفات المحددة
مرورا بشكل
ً
بدءًا من النموذج األساسي
الموجات والمراوح الدوارة وحتى كل
حلقة من الحلقات المانعة للتسرب بدقة
شديدة في نظام أرشيف خاص بنا.

خدمة قطع غيار ممتازة
يتم إنشاء مضخات فريستام وبناؤها
بنا ًء على مبدأ يعني بأعلى درجة من
الموثوقية وطول العمر االفتراضي
وإمكانية الصيانة ببساطة .وعلى الرغم
من ذلك ،فإذا احتجتم في أي وقت إلى
أي قطعة غيار ،يمكننا أن نرسل لكم
القطعة المطلوبة بسرعة ودقة شديدة.
فنحن نحتفظ في مخزننا بعدد كبير من
األجزاء الخاصة لمثل هذه الحاالت.
وإذا لم يتوافر أي جزء لدينا ضمن
المخزون فنحن نستطيع أن نعيد إنتاجه
لكم بنفس جودة فريستام األصلية في
أقصر وقت ممكن بنا ًء على مخططات
النماذج المحفوظة في األرشيف ،حتى
وإن مر عليها  50عامًا.
لقد أثبت هذا النظام كفاءته منذ عدة
أيضا أعلى
عقود ،وهو يضمن لكم ً
درجة من سالمة التشغيل.

34

ال يتم توريد قطع الغيار األصلية
لفريستام إال في العبوات األصلية
فحسب.

الضمان :جودة معتمدة من فريستام.
جميع مضخاتنا تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية .وال ينطبق ذلك على النظافة
أيضا على الكفاءة الوظيفية وجودة التصنيع.
الصحية فحسب ،وإنما ً
معايير الجودة العالمية
تحقق كل مضخة من مضخات فريستام
جميع معايير ومقاييس الجودة ذات
الصلة .ويتم توفير شهادات الجودة ذات
الصلة في أي وقت لدى فريستام.
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أيزو 9001
فريستام هي شركة معتمدة وفقًا للمعيار
 .ISO 9001:2000وبالتالي ،يمكنكم
أن تنتظروا منا أعلى جودة في كل شيء.

خدمة مبيعات فريستام
يسر موظفي خدمة المبيعات لدينا أن
يردوا على كافة األسئلة التي تتبادر إلى
أذهانكم دائمًا.

مروحة دوارة خاصة لمضخة فريستام من الفئة FP

شركة فريستام للمضخات „شركة توصية بسيطة“ (ش.ذ.م.م).
)Fristam Pumpen KG (GmbH & CO.
Postfach 80 08 80
21008 Hamburg

ستجدون عناوين
هاتف+49 (0)40 725 56-0 :
فاكس +49 (0)40 725 56-166 :فروعنا على الموقع
اإللكتروني:
بريد إلكتروني:
www.fristam.de
info@fristam.de

