
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

SERA - טכנולוגיות מינון בהתאמה אישית!

משאבות לנוזלים ומדחסים לגזים מסוג דיאפרגמה, מערכות מינון, טכנולוגיות מדידה
ובקרה, אביזרים וחלקי חילוף.
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חברת SERA הגרמנית, אשר מאז הקמתה בשנת 1945, הייתה והינה שם נרדף לאיכות, מומחיות, חדשנות,
אמינות וגמישות.

 SERA כאחת היצרניות הגרמניות המובילות ברחבי העולם של טכנולוגיות מינון, משאבות ומדחסים, מספקת
פתרונות מותאמים אישית, יעילים ומיטביים לכל היישומים הכרוכים במינון, הזנה ודחיסת נוזלים וגזים

מדויקים ומבוקרים. 

SERA יודעת להתאים מוצר באופן מדויק לדרישות הספציפיות של הלקוח, בהעברת נוזלים עם תכונות
אגרסיביות מאכלות, מדיפות ריח חריף, רדיואקטיביות, דליקות, צמיגות או רעילות – ולהגיע לתוצאות

אופטימליות עבורו. 

:SERA המוצרים הבולטים של
סדרה 204.1 - משאבות סולונואידיות- משאבות מינון בממדים קטנים להעברת ספיקות נמוכות ומדויקות

של 0.4-35 ל/ש, לחץ מקסימלי 10 בר במגוון גדול של חומרי מבנה לעמידות כנגד כימיקלים.
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סדרה RF - משאבות מסוג דיאפרגמה ובוכנה למינון והעברת נוזלים בספיקות 0.8-1450 ל/ש, לחץ
מקסימלי 10 בר.

סדרה C409.2  ו-410.2C - משאבות מסוג דיאפגרמה ובוכנה למינון והעברת נוזלים בספיקות 0.8-1450
ל/ש, לחץ מקסימלי 10 בר, עם יחידת בקרה ושליטה אלקטרונית.

סדרה 411.3ZX - משאבות דיאפרגמה מנוע חשמלי לספיקות של 2200-3100 ל/ש לחץ מקסימלי 4 בר.
סדרה MV - מדחס דיאפרגמה מתכתי לגזים רעילים ונפיצים עם מנוע חשמלי, אטום לגמרי, עמידות

גבוהה לקורוזיה לספיקות נמוכות עד בינוניות, לחץ מקסימלי 1000 בר. מגוון גדול של אביזרים לבקרה
ושליטה ומערכות שלמות ליישום מוגדר.

ברלין טכנולוגיות משווקת את מוצרי חברת SERA בישראל. בכל שאלה או צורך, נשמח לשוחח ולסייע לכם.
 

למידע נוסף

נשמח לסייע בהצעה למוצר המתאים ליישום המבוקש.

לשאלות ובקשות הצעת מחיר:

mail@berlinech.co.il | 08-6638100
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