
  

 

  

Kaksoisruuvipumppu 

WANGEN Twin 

Hygieeninen ratkaisu 

elintarvikkeille, kosmetiikalle ja 

kemikaaleille 

 



 

  

 

Kaksoisruuvipumppu 

WANGEN Twin 
 

 
 

WANGEN Twin -pumpulla voidaan välttää aikaa vievä puhdistus, toistuvat korjaukset, voimakas kuluminen ja 

kalliiksi käyvät tuotantokatkokset. Laadukkaiden materiaalien ja älykkään toimintaperiaatteen ansiosta kaikki 

edellä mainitut ongelmat ovat historiaa. Siksi WANGEN Twin on kaikkein taloudellisin ratkaisu tarpeisiisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erityisesti elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden 

käyttöön suunniteltujen pumppujensa myötä 

WANGENilla on älykkäitä ratkaisuja, jotka vastaavat 

näiden alojen tiukkoihin hygieniavaatimuksiin. Yksi 

näistä ratkaisuista on WANGEN Twin -

ruuvipumppu. Se on yksi WANGENin hygieenisistä 

pumppausratkaisuista ja suunniteltiin 

pumppaamaan matala- ja korkeaviskoottisia, 

epävakaita ja kaasupitoisia nesteitä luotettavasti 

sekä sovelluksiin, joissa vaaditaan äärimmäistä 

hygieniaa ja tehokkuutta. Tarvittaessa WANGEN 

Twin -pumppua saa lämmitysvaipalla varustettuna, 

mikä mahdollistaa erikoistuotteiden 

pumppaamisen. 

 

Tekniset ominaisuudet: 

Maksimi virtausmäärä 200 m3/h 

Maksimi lämpötila +130 °C  

Maksimi paine-ero 25 bar 

Viskositeetti jopa 1 000 000 mPas 

 



 

  

 

Sovellukset 

Pumpattavat aineet 
 

 

 

 

 

  

Seuraavia aineita voidaan tyypillisesti pumpata 

elintarvike-, kosmetiikka- ja kemianteollisuudessa 

WANGEN Twin -ruuvipumpulla: 

 

 

• Juomat, kuten täysmehu, tiivisteet, soseet, 

hedelmäliha ja hiiva 

• Maitotuotteet, kuten jogurtti, rahka, juusto, vanukas 

ja voi 

• Ketsuppi, majoneesi, sinappi, keitot, kastikkeet ja 

salaattikastikkeet 

• Makeiset, kuten suklaa, fondantti, siirappi, sokeri, 

kierrätettävät ainekset ja taikina 

• Hedelmät ja marjat, kuten mansikat 

• Lihatuotteet, kuten jauheliha, makkaramassa ja 

eläinten ruoka 

• Kosmetiikka, kuten rasvat, voiteet, saippuat ja 

shampoot 

• Kemikaalit, kuten raakakemikaalisuspensiot, 

jäänestoaineet ja liimat 

 

WANGEN Twin -pumput 

käytössä 

 



 

  

 

Hyödyt 

Huippuhygieniaa 
 

  

WANGEN Twin pääsee huipputuloksiin SIP- ja CIP-

pesuissa. Tämä on mahdollista pääasiassa seuraavien 

tässä yhdistelmässä käytettävien WANGEN Twin -

pumppujen ominaisuuksien ansiosta: 

 

 

• Erittäin laaja kierrosnopeusalue mahdollistaa 

tuotteen tai puhdistusaineen pumppaamisen 

tarpeen mukaan 

• Korkea kierrosnopeus puhdistustilassa takaa, että 

pumpun puhdistuu kokonaan 

• Jopa 25 bar paine mahdollistaa putkien, laitteiden ja 

liitosten tyhjennyksen pesunesteen avulla 

• Valmistettu tiukimpien hygieniavaatimusten mukaan 

– valmistusprosessi on joko EHEDG- tai 3A-sertifioitu  

 



 

  

 

Hyödyt 

Kaksi pumppua yhdessä - 

enemmän säästöjä, lisää tilaa 
 

  
WANGEN Twin -pumppua voidaan käyttää joko 

tuotteiden pumppaamiseen tai CIP-pesupumppuna. 

Tuotteen pumppaamisen jälkeen, voidaan WANGEN 

Twin täyttää vedellä ja/tai pesunesteellä ja sitä voidaan 

käyttää erittäin suurella pyörimisnopeudella, jolloin 

pumppu puhdistuu. Näin kustannussäästöjä saadaan 

aikaan niin erillisen keskipakoispumpun, 

ohivirtauslinjan, venttiilien sekä mittaus- ja 

säätölaitteiden osalta.  

 

WANGEN Twin -pumpun käyttäminen tuotteen 

pumppaamisessa ja CIP-pesuissa on ihanteellinen 

ratkaisu, kun tuotantotilaa on vähän käytettävissä. 

 

Tuotten pumppaus ja pesu yhdellä pumpulla:  
WANGEN Twin 130 

Virtaus 
m³/h 

Paine 
bar 

55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

1 
  2 

  3 
  4 

  5 
  6 

    7 8 
Puhdistus: 1 460 rpm 2 bar ja 36 m3/h 
 Tomaattisose 380 rpm 8 bar ja 10 m3/h                     
 

Tuotteen pumppaus ja CIP-pesu  
WANGEN Twin -pumpulla 

 

  

Tuotteen pumppaus syrjäytyspumpulla 
ja CIP-pesu keskipakopumpulla                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Optiona:   ◼     vesi 

  ◼     tuote 



 

  

 

Hyödyt 

Alhaiset kustannukset käyttöiän ajalta 
 

  
Pumppua ostettaessa kannattaa kiinnittää huomiota 

käyttökustannuksiin hankintakustannusten ohella. 

Kunnossapitokustannukset ja keskeytykset tuotannossa 

vaikuttavat merkittävästi kokonaiskustannuksiin.  

 

Filosofiamme keskeisin hyöty on selvä: 

kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman 

alhaisina koko laitteen käyttöiän ajan on 

lähtökohtanamme pitää korjaus- ja kunnossapitotarve 

mahdollisimman vähäisenä. Tämä on mahdollista 

pumppujemme vankan rakenteen, kuluvien osien 

korkean laadun ja kulutusta kestävän suunnittelun 

ansiosta. 

 

Kun vältetään keskeytykset tuotannossa, säästetään 

paitsi varaosien hinta, myös kunnossapidosta 

aiheutuvat kulut sekä 

tuotantokatkoksista syntyvät kulut. Tämä säästää rahan 

ohella myös hermoja! 

 



 

  

 

Hyödyt 

Kunnossapidon helppous 
 

  Tiivistettynä WANGEN-pumpuissa on käyttökohde- ja 

huoltoystävällinen rakenne. 

Tämä tekee kaiken kunnossapitotyön helpommaksi 

suorittaa vaikka itse. Kaikki käytöstä johtuva kuluminen 

kohdistuu lähinnä pitkäikäisiksi suunniteltuihin 

laakereihin ja akselitiivisteisiin, koska syöttöruuvit eivät 

ole kosketuksissa toisiinsa.                                                                                           

 

Innovatiivinen, joustava tiivistekonsepti (katso sivu 9) 

auttaa myös alentamaan kustannuksia ja lisäämään 

laitteiston käyttöastetta ja käytettävyyttä. Taloudellisia 

tiivistevaihtoehtoja on kolme. Nämä voidaan hankkia 

joko pakkauksina tai erikseen. Tällä tavalla 

tiivistemateriaalin ja -mallin valinta voidaan aina tehdä 

mahdollisimman suurta kustannustehokkuutta silmällä 

pitäen. 

 

 

Helppo manuaalinen puhdistus 

WANGEN Twin -pumpun älykkään rakenteen ansiosta 

manuaalinen puhdistus sujuu käden käänteessä. Tämä 

johtuu pääasiassa seuraavista rakenteellisista 

ominaisuuksista: 

 

• Koko pumpun pesä voidaan irrottaa vain 

löysäämällä neljää ruuvia 

• Kaikki pumpattavan nesteen kanssa kosketuksissa 

olevat osat ovat tämän jälkeen helposti käsillä 

puhdistusta tai tarkistusta varten 

• Yksittäiset osat ja komponentit voidaan helposti 

irrottaa toisistaan ja liittää taas yhteen 

 



 

  

 

Tekniset tiedot 

Rakenne ja materiaali 
 

Parhaan mahdollisen toimintavarmuuden varmistamiseksi WANGEN PUMPEN käyttää vain kuhunkin 

tarkoitukseen parhaiten sopivia raaka-aineita. Useiden vuosikymmenien kokemus erilaisten aineiden 

pumppaamisesta takaa pumpun rakenteen vastaavan nykyisiä laatuvaatimuksia. 

  

• Pumpattavan aineen kanssa kosketuksissa 

olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4404 

• Pumpattavan aineen kanssa kosketuksissa 

olevat pinnat: RA < 0,8 μm 

• Pinnat hiottu tai elektrolyyttisesti kiillotettu 

(optio) 

• CIP (Cleaning In Place) - tai SIP (Sterilisation In 

Place) -pesut 

• Kumiosat vastaavat standardien FDA ja 

EC1935/2004 vaatimuksia 

• Valmistettu ja sertifioitu EHEDG- ja 3A-

ohjeistuksen mukaisesti 

• Laaja valikoima laippaliitäntöjä 

• Käyttöyksiköt valitaan joustavasti 

 

Varaosat 
 
Kun pumpuissa käytetään alkuperäisiä WANGEN 

PUMPENin varaosia, voimme taata pumppujen 

suorituskyvyn pysyvän yllä.  

Asiakkaat hyötyvät vuosikymmenien 

kokemuksestamme pumppuvalmistajana, mikä takaa 

pumpuille ensiluokkaisesta laadun ja pitkän käyttöiän. 
 



 

  

 

Tekniset tiedot 

Optiot ja lisävarusteet 
 

 
 

Tarjoamme perusvalikoimaamme täydentävää kattavaa lisävarustevalikoimaa, jonka avulla voidaan vastata 

yksilöllisiin tarpeisiin. Näin saadaan aikaan räätälöityjä ratkaisuja. Myös tässä neuvomme mielellämme 

asiakkaitamme, sillä yksilöllisiä ratkaisuja on monenlaisia. 

 
 

• WANGEN Twin -pumppuun on saatavilla kaikkia 

hygienialiittimiä 

• Aluslevy ruostumattomasta teräksestä 1.4301;  

saatavana myös erikoismalli säädettävillä jaloilla 

(katso kuva oikealla) 

• Siirrettäviä malleja joko kiinto- tai kääntöpyörillä 

• Käyttöyksikön suoja (1.4301) 

• Pitakarkaistut syöttöruuvit 

• Laakeriöljyn jäähdytin jopa 150 asteen 

lämpötiloihin 

• Lämmitysvaippa pumpun pesälle 

• Käytössä oleviin laitteistoihin jälkiasennettavat 

erikoisrakenteet mahdollisia 

  

Mekaaninen tiiviste 

tuotteen puolella  

Mekaaninen tiiviste 
ilman puolella  

Mekaaninen tiiviste 

tuotteen puolella  

Korkein hygienia  

2  x silikonikarbidi tai   
 x volframikarbidi 2 

ei mitään 

 x silikonikarbidi 2 

1  x hiili 
1  x volframikarbidi 

Aseptinen 

FPM-, EPDM- tai PTFE  
pinnoitettu silikonirengas 

Yksitoiminen 

mekaaninen tiiviste  

Kaksitoiminen 

mekaaninen tiiviste  

FPM-, EPDM- tai PTFE  
pinnoitettu silikonirengas 

Tiivistekonsepti 

Vaatimukset: 

Tiivistetyyppi:  

Materiaali tuotteen 
puolella: 

Materiaali  
ilman puolella: 

Sijainti pumpussa: 

Muut tiivisteet: 



 

  

 

Tekniset tiedot 

Ominaisuudet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hyvä imuteho 

Pumpussa olevan nesteen aksiaalinen pumppaus 

ja hidas kiihtyvyys mahdollistavat erinomaisten 

NSPHR-arvojen < 2 m saavuttamisen. 

• Säiliöiden tyhjennykseen 

• Matala imukorkeus pumppuun 

• Viskoottisille aineille tai aineille, joiden 

kiehumispiste on alhainen 

 

 

Pumpun kiertosuunta muutettavissa 

Pumppaaminen molempiin suuntiin on 

mahdollista kiertosuuntaa muuttamalla. 

• Pumppaamiseen ja sitä seuraavaan linjan 

tyhjennykseen 

• Käytettäväksi täyttö- tai tyhjennyspumppuna 

 

 

Laaja viskositeettialue  

Viskositeetit jopa 1 000 000 mPas:iin asti ovat 

mahdollisia aksiaalisen pumppauksen ja aineen 

alhaisen hankausvaikutuksen ansiosta. Hyvä 

suorituskyky korkeiden kierrosnopeuksien 

ansiosta myös matalaviskoottisilla tuotteilla aina 

0,5 mPas:iin asti. 

• Kaikille nesteille matalaviskoottisista 

korkeaviskoottisiin. 

• Useita aineita pumppaaminen yhdellä 

pumpulla on mahdollista. 

 

                                               

60 %:n kaasupitoisuus mahdollinen  

Korkea pyörimisnopeus mahdollistaa 

kokoonpuristuvien tuotteiden pumppaamisen 

pumpulla. 

• Pumppaamiseen ja tuotelinjan tyhjennykseen 

• Käytettäväksi lastaus- tai purkupumppuna 

 

Matalasykkeinen 

Pumpussa olevan nesteen aksiaalinen 

pumppaus ja hidas kiihtyvyys tekevät 

pumppauksesta matalasykkeistä. Nesteissä 

mahdollisesti ilmenevä syke saadaan nopeasti 

tasoitettua nostamalla pumpun kierrosnopeutta.  

• Alhaiset leikkausvoimat auttavat pitämään 

tuotteen ainesosien rakenteen ja ulkonäön 

ennallaan 

• Varmistaa herkkien tuotteiden hellävaraisen 

pumppauksen 

• Sovelluksiin, jotka vaativat hyvää 

annostustarkkuutta    

• Pumppausmatkaa on mahdollista pidentää 

kytkemällä pumppuja sarjaksi 

 

 

Kuivakäynti mahdollista  

Koska syöttöruuvit eivät  

koske toisiinsa ja koska  

mekaaniset tiivisteet ovat  

huudeltuja/lukittuja,  

ei kuivakäynti vaikuta  

pumppuun mitenkään.  

• Pumppu toimii normaalisti,  

vaikka kaasupitoisuus linjassa olisi korkea                

 



 

  

 

Tekniset tiedot 

WANGEN Twinin suorituskyky 
 

 

 

Pumpun koko 

 

Maksimi 

partikkelikoko 

(mm) 

 

Maksimi virtausmäärä 

(m3/h) 

1 mPas:n viskositeetilla 

 

Maksimi painepiikki 

(bar) 

Twin 70 20 25 (4 000 min-1:lla) 30 

Twin 104 25 60 (3 600 min-1:lla) 30 

Twin 130 30 100 (3 000 min-1:lla) 25 

UUTUUS Twin 180 40 200 (2 600 min-1:lla) 20 

 

Maksimi lämpötila +130 °C (erikoisrakenteisia pumppuja korkeampiin lämpötiloihin myös saatavana),  

viskositeetti jopa 1 000 000 mPas. 

  

WANGEN Twin 130 pumppu 

ruostumattomalla 

aluslevyllä, jossa 

säädettävät jalat ja pumpun 

runko ruostumatonta 

terästä 

 

Versio, jonka runko  

valurautaa 

 



 

  

 

Testattua laatua 
 
WANGEN PUMPENin laadunvalvonnalla on ISO 9001:2008 -sertifiointi 
 
Kestävää kehitystä 
 
WANGEN PUMPENin ympäristöhallinnalla on  
ISO 14001:2004 -sertifiointi. 
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   FIN-01610 Vantaa 
 
   Puhelin: +358 (0)20 792 0630 
   Faksi: +358 (0)9 454 4434 
   sales@flowexperts.fi 
   www.flowexperts.fi 
 

Pumpenfabrik Wangen GmbH 
 
Simoniusstrasse 17 
88239 Wangen im Allg. 
Germany   Service Hotline: +49 7522 997-997 
www.wangen.com  Spare parts: +49 7522 997-896 
 

http://www.wangen.com/

