FluidMix
Manufacturing and production methods are
continuously developing. Fabrications are automated
and electronically, or informatically controlled.
Nevertheless, there are some processes, like mixing,
that must be done in a mechanical way. Agitators and
mixers are used for that. FluidMix designs and
manufactures mixers for a great range of applications.
Metody
i
procesy
produkcyjne
są
stale
unowocześniane.
Linie
produkcyjne
są
zautomatyzowane i sterowane elektronicznie lub
informatycznie. Niemniej jednak niektóre procesy,
takie jak mieszanie, muszą być wykonywane
mechanicznie. Znajdują tu zastosowanie mieszadła
szybko- i wolnoobrotowe. FluidMix konstruuje
i produkuje mieszadła do wielu zastosowań.
Our mixers are suitable for great different industry
branches and sectors like:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Food and dairy industries.
Wine industry and brewery.
Chemical and pharmaceutical.
Paper industry.
Paint and ink industries.
Minery.
Water treatment plants.
Energy, power plants.
Petrochemical, fuel.

Nasze mieszadła znajdują zastosowanie w wielu
sektorach i różnych gałęziach przemysłu, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The main mixing processes are:
•
Liquid-liquid: homogenization, emulsions
•
Liquid-solid: dissolutions, suspensions.
•
Liquid-gas: dispersions, solutions.
Whatever the process is, FluidMix will design a custom made
agitator for each mix of products, tank characteristics, and
several influence parameters.

Podstawowe procesy mieszania to:
•
Ciecz-ciecz: homogenizacja, emulsje
•
Ciecz-frakcja stała: rozpuszczanie, zawiesiny
•
Ciecz-gaz: dyspersja, roztwory
Niezależnie od procesu, FluidMix zaprojektuje mieszadło,
dobrane indywidualnie w zależności od produktów,
charakterystyki zbiornika oraz innych parametrów.

Przemysł spożywczy i przetwórstwo mleka
Winiarstwo i browarnictwo
Chemia i farmaceutyka
Przemysł papierniczy
Produkcja farb i lakierów
Kopalnie
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Elektrownie
Petrochemie i rafinerie

Effective Mixing
A wide range of models allows to offer a solution to great number of applications.

VHS3 and VHD3 SERIES
For small tanks.
0,18 kW to 1,5 kW.
Fast speed.
Marine propeller.
Shafts up to 1500 mm.
AISI 316 or special coatings.

•
•
•
•
•
•

SERIA VHS3 i VHD3
Przeznaczone do małych zbiorników
0,18 kW do 1,5 kW
Szybkoobrotowe
Wirnik śrubowy
Długość wału do 1500 mm
AISI 316 lub specjalne powłoki

•
•
•
•
•
•

SERIA VPP3 i VPH3

VPP3 and VPH3 SERIES.
•
•
•
•
•

For medium tanks.
0,18 kW to 2,2 kW.
Speed 50 a 300 rpm.
Axial profile propeller.
Shafts up to 1500 mm.

•

AISI 316, or plastic coated.

For tanks from 3000 L.
From 0,35 kW.
Speeds 30 to150 rpm.
4 blades axial turbine.
AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials.

•
•
•
•
•

Przeznaczone do zbiorników
średniej wielkości
0,18 kW do 2,2 kW
Obroty od 50 do 300 rpm
Śmigło o profilu osiowym
Długość wału do 1500 mm
AISI 316 lub powłoka
z tworzywa sztucznego

SERIA VTS4 i VTG

VTS4 and VTG SERIES.
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Do zbiorników powyżej 3000 l
Od 0,37 kW
Obroty od 30 do 150 rpm
Turbina osiowa, 4-łopatkowa
AISI 316, AISI 304, powłoka
ebonitowa, wykonania specjalne

SERIA VPT i VPS

VPT and VPS SERIES.
•
•
•
•
•

Slow speed mixers.
From 0,55 kW.
Speed 3 to 300 rpm.
Axial profile propeller.
AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials.

•
•
•
•
•

Mieszadła wolnoobrotowe
Od 0,55 kW
Obroty od 3 do 300 rpm
Śmigło o profilu osiowym
AISI 316, AISI 304, powłoka
ebonitowa, wykonania specjalne

FluidMix
Szeroki wybór modeli pozwala na dobór urządzeń do pracy w różnych warunkach
SERIES VFT
•
•
•
•
•
•
•

SERIA VFT

For big tanks.
Motor power: 0,25 kW to 3 kW.
Running speed 5 to 40 rpm.
2/3 blades axial turbines.
Diameters 400 to 4000 mm.
Shaft length up to 12000 mm.
Shaft and propeller AISI 316, AISI 304,
carbon steel, rubber coated, special
alloys.

•
•
•
•
•
•
•

Przeznaczone do dużych zbiorników
0,25 kW do 3 kW
Obroty od 5 do 40 rpm
Turbina osiowa, 2/3 -łopatkowa
Średnica od 400 do 4 000 mm
Długość wału do 12 000 mm
Wał i turbina AISI 316, AISI 304, stal
węglowa, powłoka gumowa, stopy
specjalne

VFR and VFV SERIES.
Very slow speed mixers.
Speed 3 to 50 rpm.
Adjustable speed.
Axial profile propeller.
AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials.

•
•
•
•
•

HPS3 SERIE.
•
•
•
•
•
•

Horizontal mixers.
0,37 kW to 11 kW.
Speed 300 rpm.
Axial profile propeller.
Mechanical seal.
AISI 316 or AISI 304.

SERIA VFR i VFV
Mieszadła wolnoobrotowe
Obroty od 3 do 50 rpm
Regulowana prędkość obrotowa
Śmigło o profilu osiowym
AISI 316, AISI 304, powłoka
ebonitowa, wykonania specjalne

•
•
•
•
•

SERIA HPS3
•
•
•
•
•
•

Mieszadła o osi poziomej
0,37 do 11 kW
Obroty 300 rpm
Śmigło o profilu osiowym
Uszczelnienie mechaniczne
AISI 316 lub AISI 304

VTA SERIE.
•
•
•
•
•
•

For IBC tanks.
Power 0,37 to 2,2 kW.
Foldable turbine blades
Tank supporting frame.
Up to 2 m3 volume.
For viscous fluids.

SERIA VTA
•
•
•
•
•

Przeznaczone do zbiorników IBC o
objętości do 2 m3
0,37 do 2,2 kW
Składane łopatki turbiny
Podstawa do montażu na zbiorniku
Do cieczy o zwiększonej lepkości

Effective Mixing
Certificación ATEX.
Certyfikat ATEX

MIESZADŁA SPECJALNE
•
•
•
•
•
•

Dowolna moc silnika
Do zbiorników ciśnieniowych
Do pracy w wysokiej temperaturze
Chłodzone uszczelnienie
mechaniczne
Projekty indywidualne
Dodatkowe uszczelnienie
pozwalające na demontaż napędu
bez opróżniania zbiornika

SPECIAL AGITATORS.
•
•
•
•
•
•

MIESZADŁA Z PODNOŚNIKIEM
•
•
•
•
•

Podnośnik ręczny
Podnośnik elektryczny
Podnośnik hydrauliczny
Konstrukcja dostosowana do potrzeb
Projekty indywidualne

AGITATORS WITH LIFTING DEVICE.
•
•
•
•
•

Manual lifting device.
Electric lifting device.
Hydraulic lifting device.
Design according to application.
Special designs.

For any needed power.
For vessels under pressure.
For high temperatures.
Cooled mechanical seal.
Special designs.
Full tank maintenance.

FluidMix

Analiza hydrodynamiczna wykorzystująca CFD
CFD aided hydrodynamic study.
Obliczenia wytrzymałościowe
poszczególnych elementów
Finite elements strength
calculation.

MIESZACZE STATYCZNE

STATIC MIXERS.
•
•
•
•
•
•

SL and SR SERIES.
•
•
•
•
•
•
•

Submersible mixers.
0,55 kW to 13 kW.
Speed 360 - 1450 rpm.
Flow 100 – 900 l/s.
Axial profile propeller.
Mechanical seal.
AISI 316, AISI 420, AISI 304.

Mixing of liquids and gases.
Available in each size.
In AISI 316, PVC or special
materials.
Customized designs.
Large number of connections.
Heat exchangers.

SERIA SL i SR
•
•
•
•
•
•
•

Mieszadła zatapialne
0,55 kW do 13 kW
Obroty 360 - 1450 rpm
Przepływ 100 – 900 l/s
Śmigło o profilu osiowym
Uszczelnienie mechaniczne
AISI 316, AISI 420, AISI 304

•
•
•
•
•
•

Mieszanie cieczy i gazów
Dostępne w każdym wymiarze
W AISI 316, PVC, lub
wykonaniach specjalnych
Projekty indywidualne
Szeroki wybór podłączeń
Wymienniki ciepła

Effective Mixing
AUTOFLOC automatic polyelectrolite preparing units.
FluidMix manufactures automatic units to prepare powder or liquid polimers. Available in sizes from 300 up to 5000
litres and made in stainless steel, polypropilene or polyethilene.

Stacje automatycznego przygotowania polielektrolitu AUTOFLOC
FluidMix produkuje stacje automatycznego przygotowania sypkiego lub ciekłego polielektrolitu. Dostępne wielkości
zbiorników od 300 do 5000 l, wykonanie ze stali nierdzewnej, polipropylenu lub polietylenu.

Water treatment.
Water is getting more and more precious each day and our life depends on it. To its potabilisation, clearence and
treatment, mixers are needed for several process. FluidMix offers decades of experience in designing and selecting mixers
for such applications.




Coagulation, precipitation.
Neutralisation.




Homogenisation.
Flocculation.




Reactives preparing
Biologic reactors

Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków
Zasoby czystej wody kurczą się każdego dnia. Woda staje się coraz cenniejsza, a nasze życie zależy od jej obecności.
W wielu procesach związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków używa się mieszadeł. Oferta FluidMix to
dziesiątki lat doświadczeń w konstrukcji i doborze mieszadeł do takich zastosowań.



Koagulacja, strącanie
Neutralizacja




Homogenizacja
Flokulacja




Przygotowanie reagentów
Reaktory biologiczne

is a company of
jest częścią

www.fluidmix.es

Group

Zone distributor – Dystrybutor
FluidMix
C / Tineo 17
28031 Madrid
Tel.: + 34 91 170 19 24
Fax: + 34 91 494 25 56
sales@fluidmix.es

IPB Consulting
Piotr Długosz
tel. (+48) 885 104 008
ipbconsulting@ipbconsulting.pl
www.ipbconsulting.pl
Effective Mixing

