DEWAELE TECHNICAL AGENCIES n.v.
Oude Desselgemstraat 1

CONTACT :

8790

Bernard Callens

WAREGEM

/ BELGIUM

www.dta-pompen.com
www.dta-roerwerken.com
www.dta-ventielen.com

+32 (0)56 735680

bernardcallens@dta-industrial.be
Pascal Gavart

+32 (0)56 735676

pascalgavart@dta-industrial.be

Pneumatische afsluiters, haaks of schuinzit

Elektrisch- of pneumatisch

Veiligheidskleppen

Kogelkleppen

Vlinderkleppen

Flenzen

De GIOTTO klepstandregelaar

De hogedruk afsluiter is ontworpen
voor voor de zwaarste en meest veeleisende applicaties. Elke component dat
in contact staat met het product of met
de pneumatics wordt uit één stuk massief RVS vervaardigd. De dimensie van
de pneumatische onderdelen, de selectie van het type verbinding en andere
karakteristieken kunnen wij naar wens
voor u aanpassen.

De hygiënische terugslagklep voldoet volledig aan de
steeds hogere eisen van de markt met betrekking tot
hygiëne. De terugslagklep wordt uit één stuk massief
RVS 316L vervaardigd. Dankzij de gladde afwerking en
het ontwerp zonder veer en dode hoeken is deze afsluiter zeer goed te reinigen.
De hygiënische terugslagklep is speciaal ontworpen
voor bedrijven in de farmacie en de voedingsmidde-

De kogelafsluiter heeft een volledige doorlaat.
Toepasbaar voor producten waarbij geen enkele belemmering van de productstroom gewenst is. De kogel afsluiter is leverbaar als
twee-of als drieweg afsluiter.

De overdrukbeveiligingen zijn o.a. te gebruiken om apparatuur zoals lobbenpompen te beschermen voor te
hoge drukken. Let op! De overdrukbeveiligingen zijn niet bedoeld als een veiligheidsmaatregel zoals de wet deze voor
drukapparatuur voorschrijft. Het is dus
raadzaam om goed op te letten bij het
gebruik van deze overdrukbeveiliging.
Neemt u bij vragen omtrent de toepasbaarheid gerust contact met ons op.

De mixproof afsluiter is ontworpen voor het
gescheiden houden van twee verschillende
vloeistoffen, evenals het voorkomen van verontreiniging met een niet-sanitaire vloeistof.
Het toepassen van mixproof afsluiters bij het
fabrieksontwerp zorgt voor een afname van
het aantal enkelzittingafsluiters waardoor er
minder fabrieksruimte nodig is. Hierdoor is
ook de automatisering efficiënter.

De vlinderkleppen worden uit één stuk
massief RVS vervaardigd. Mede hierdoor is
deze vlinderklep zeer robuust en bestand
tegen grote krachten en temperatuurschommelingen. De vlinderkleppen zijn
leverbaar als lucht- of handbediend. De
handbediende vlinderklep kan in zeven
standen vergrendeld worden.

De afsluiterhuizen van de regelafsluiter worden uit één
stuk massief RVS vervaardigd. Mede hierdoor zijn de afsluiters zeer robuust en bestand tegen grote krachten en
temperatuurschommelingen. De regel
afsluiter is leverbaar met verschillende positioneeringssystemen, pneumatisch 0,2 tot 1 bar of elektro/

Voor klantspecifieke
toepassingen bouwt
BARDIANI complete
manifolds.

U vindt bij D T A ook technisch adequate oplossingen voor het nat en droog mengen van allerlei substanties. Wij leveren
mengers en roerwerken voor de chemische, farmaceutische en cosmetische industrie , maar ook voor voedingsmiddelen
en ruime industriële toepassingen. Ook statische mengers horen tot het aanbod. Onze IBC menger is een economische
menger waarmee u van een IBC een procesmenger maakt.

Om te voorkomen dat pompen vastlopen door vaste bestanddelen in het te verpompen medium, wordt in de aanvoerleiding een versnijder voorzien die de vaste
bestanddelen tot kleinere delen reduceert die door het pomp kunnen verwerkt
worden.
JWC biedt een uitgebreid gamma van versnijders voor allerhande toepassingen :
verwerking van groenten, slachthuizen, ziekenhuizen, scholen, pompstations voor
water, slibbehandeling, visverwerking, …. Overal waar grotere stukken afval in de

Met onze pompen range waarin verschillende vooraanstaanden fabrikanten vertegenwoordigd zijn bieden wij adequate oplossingen voor het verpompen van allerhande
media en een ruim scala van debieten en
opvoerhoogtes en voor zowel industriële als
hygiënische toepassingen.
Hiernaast een greep uit ons aanbod.
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