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UITVOERINGUITVOERINGUITVOERINGUITVOERING    

Gietijzer 
Pomphuis / Persflens: Gietijzer G25 
- De modellen uit gietijzer zijn standaard voorzien van een 
inspectie poort. 
Leverbare aansluit flenzen: 
- Flenzen volgens DIN 2501 
- Flenzen volgens  ANSI RF150 
- Schroef aansluitingen 
Roestvast staal 
Pomphuis / Persflens RVS 304 / 316 
- CIP uitvoering op verzoek 
Leverbare aansluit flenzen : 
- BSP (Gas) /  Flenzen volgens DIN 2501/ - Flenzen volgens  
ANSI RF150/ DIN 11851/ SMS / RJT /  Macon/Clamp/anderen 
op verzoek. 
Aandrijving montage: 
Direct gekoppeld type “D” 
- Flens Diam.160 /200 /250 /300 mm afhankelijk van pomp 
grootte. 
- Holle as in RVS 304 / RVS 316 /420B 
- Diameter 24 /30 /35  /40 /50 mm  afhankelijk van pomp 
grootte. 
Lagerhuis uitvoering met flexibele verbinding koppeling  
type “J” 

VERSIONVERSIONVERSIONVERSION 
Cast iron 
Body pump / outlet flange: cast iron G25 
- Inspection ports standard in all the sizes cast iron 
Available connection: 
- Flanges DIN 2501 
- Flanges ANSI RF150 
- Spherical connections 
Stainless steel 
Body pump / outlet flange: S.S. 304 / 316 
- CIP on request 
Available connections: 
- BSP (Gas) /Flanges DIN 2501 /Flanges ANSI RF150  /DIN 
11851/ SMS / RJT (BMS) / Macon/Clamp/Other if requested 

MOTOR COUPLING:  
CLOSE COUPLED TYPE “D” 
- Flange diam. 160 / 200 / 250 / 300 mm related to the 
pumps sizes 
- Female drive shaft S.S. Aisi 304 / Aisi 316 / 420B 
- Diam. 24 /30 /35 /40 /50 mm related to the pumps sizes 
BEARING HOUSING FLEXIBLE JOINT TYPE “J” 

       DIAMOND SERIES 

Progressing cavity Pumps 
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BESCHIKBARE UITVOERINGEN / TYPES AVAILABLE 

 
FLENS / FLANGED 

 
OENOLOGISCHE TRANSPORT SCHROEF/ OENOLOGICAL HOPPER 

 

 
BY PASS / INDUSTRIAL BY PASS 

 
BREKER TEGEN BRUGVORMING/ BRIDGE BREAKER 

 

 
DRUIVEN TRANSPORT / WINE TRANSFER 

 
TRANSPORTSCHROEF PEDDELS / HOPPER WITH PADDLE 

 

 
VERWARMINGS MANTEL / HEATING JACKET 

 

VERGROOTTE TRANSPORTSCHROEF / ENLARGED AUGER - 

HOPPER 

 

 
TRANSPORT SCHROEF / HOPPER 

 
VERTIKAAL/ VERTICAL 

 

 

 

DIAMOND SERIES RANGE 

 Size Model m3/h at 

2 bar 

BAR 

MAX 

RPM 

MAX 

SIZE025 
2L1 6,9 6 1000 

1K2 9,4 12 1000 

05K4 1,5 24 800 

SIZE030 

4L1 11 6 800 

2K2 5,6 12 800 

1K4 2,2 24 600 

 05K8  1  48  500 

SIZE 040 

10L1 16,5 6 600 

4K2 8,5 12 600 

2K4 3,7 24 500 

1K8 1,5 48 400 

16L1 23,5 4 600 

8K2 12 8 600 

SIZE 060 

20L1 28 6 500 

10K2 14 12 500 

4K4 5,7 24 400 

2K8 2,6 48 350 

30L1 33 4 500 

16K2 16,5 8 500 

SIZE 120 

40L1 43 6 400 

20K2 20 12 400 

10K4 10 24 350 

4K8 5 48 350 

60L1 63,5 4 400 

30K2 32 8 400 

SIZE 300 

80L1 76 6 350 

40K2 38 12 350 

20K4 15,4 24 300 

10K8 8,5 48 300 

120L1 110 4 350 

60K2 55 8 350 
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 ROTOR – ROTOR 
Een excentrische schroef welke in een stator rond draait zorgt voor de pompwerking. De druk wordt bepaald door het aantal 
gangen. Iedere gang/spoed levert een druk van ongeveer 6 bar. BPI heeft twee uitvoeringen wat betreft vorm van de rotor. De 
eentraps heeft een lange spoed geometrie. Uitgaande van de zelfde diameter en exentriciteit geeft deze een dubbele opbrengst. 
MATERIALEN: staal Aisi 420B, RVS 304/316 en RVS 304/316 HCP. Gehard staal, keramisch gecoat staal, duplex . 
 
It’s a screw shape rotating into the stator, allows the pumping of the fluid. The pressure of the pump depends on the number of 
stages. Every stage gives a pressure of 6 bar. BPI has two types of rotors: standard and long pitch geometry that, considering 
the same diameter and eccentricity, doubles the capacity increasing  pump performance. 
MATERIALS: steel Aisi 420B, st.steel 304/316 and st.steel 304/316 HCP, hardened steel, ceramic steel, duplex. 

STANDAARD ROTOR - STANDARD ROTOR

 

LANGE SPOED GEOMETRIE – LONG PITCH GEOMETRY

 

 STATOR – STATOR  
Vormt het stilstaande gedeelte, een stalen mantel  welke in het algemeen inwendig gevulcaniseerd is en waarvan het rubber de 
negatieve vorm heeft van de rotor, maar dan dubbelgangig. De schroef draait in deze stator. Rubber soorten: NBR, EPDM, NBR 
of EPDM zgn. Foodgrade, FKM, H-NBR, NR, PTFE en andere op verzoek. 
 
It is the fixed part of vulcanized rubber, contained or less on the metal tube, shaped like a circular screw quarry where rotates the 
rotor. Rubber type: NBR, EPDM, NBR or EPDM food grade, FKM, H-NBR, NATURAL, PTFE  and other on request. 
 
 

 DE AANDRIJF AS MET PEN VERBINDING – SHAFT AND PIN JOINT  
De laatste ontwikkeling voor kracht overbrenging in deze pomp typen, welke de axiale krachten en de draaimomenten tussen de 
rotor en de aandrijving opneemt. De krachten zijn volkomen omkeerbaar door gebruik te maken van een nieuwe pen verbinding 
waarvoor Patent is aangevraagd. MATERIALEN : AISI 304, AISI 316, 420B ( duplex ,super duplex, hastelloy ). 
 

The new state-of-the-art transmission, supports the axial force and the transmitted torque between the rotor connection and the 

drive. They are completely reversible (pin  joint Patent pending). MATERIALS: AISI 304, AISI 316, 420B (duplex, super duplex 

hastelloy).. 

 
 
 
 
 
 

 

 POMP HUIS – PUMP BODY 
Vervaardigd uit RVS 304/316 of uit gietijzer G25, het pomphuis is de basis van de pomp, waarmee de vloeistof verpompt wordt. 
 
Made of stainless steel 304/316 or in cast iron G25, it is the principal part of the pump, where the fluid is pumped. 

 
  

 KOPPELING – COUPLING 
Er zijn twee montage uitvoeringen voor de aandrijving: De kort gesloten of direct gekoppelde en die met lagerhuis en 
verbindingskoppeling.  
 
There are two possible coupling types: close coupled and bearing housing modular type. 

 
Directe koppeling “D” 
Close coupled “D” 

 
Lagerhuis  “J” 

Bearing housing “J” 

    

 
BPI presenteert de nieuwe serie van excentrische schroef pompen, de 
Diamond Serie. 
Volledig nieuw geconstrueerde uitvoering voor een betere werking, 
vriendelijker onderhoud, minimaal aantal onderdelen. 
De pompen zijn volledig in draairichting omkeerbaar. Te leveren in vele 
uitvoeringen. 
 

• Statoren met een lange spoed geometrie voor een betere functie. 

• Standaard met omkeerbare vloeistof stroming en druk tot 3 bar, 
daarboven met hydraulische balancering. 

• De aandrijving wordt gefixeerd d.m.v. een pen, waardoor de 
draairichting omkering mogelijk is. 

• Koppelas verbindingen: Sterk en compact met een geometrie en 
afmetingen welke een maximale NPSH waarborgt. 

• Koppelas met een universele pen/bus koppeling (patent 
aangevraagd). De nieuwe uitvoering geeft een extra levensduur en is 
zeer betrouwbaar. De slijtage van de pen is tot een minimum beperkt. 

• De bussen voorkomen dat de as de krachten direct opneemt en 
daardoor de onderhouds kosten sterk reduceren. 

• De rubber manchetten zijn ontworpen voor een lange levensduur 
middels een speciale geometrie en zijn geschikt voor vloeistoffen 
welke kleine scherpe deeltjes bevatten. 

• De universele koppelingen zijn voor de hele nieuwe pomp range, RVS 
en gietijzer, gelijk van uitvoering. Het enige verschil tussen de 
verschillende pomp  grootten is afmetingen en materiaal keuze. Alle 
roterende delen zijn standaard uit RVS, maar kunnen ook in andere 
materialen uitgevoerd worden 

• Onderhoud is gemakkelijk en prijs gunstig. Middels optimalisering 
konden minder delen met geringere afmetingen gebruikt worden. 

• De stator afdichting aan beide uiteinden maakt deel uit van de stator 
zelf. Er zijn geen “O-ringen meer nodig. 

• Voldoende ruimte tussen huis en roterende delen voor een optimale 
aanzuiging. 

• De standaard uitvoering heeft een enkelvoudige mechanische as 
afdichting. Veel andere afdichting oplossingen zijn beschikbaar: 
Stopbuspakking, dubbele mechanische as afdichting alsmede 
cartridges. 

• De modulair gebouwde lagerhuizen zijn voorzien van taper rol lagers 
met afstel moer voor een perfecte voorspanning. 

• Makkelijk lager onderhoud. Compacte maatvoering. Makkelijke en 
efficiënte smering. 

• Veel oplossingen voor pomphuis fabricage en daarmee aanpassing 
voor flenzen en afmetingen. 

• Rotor: speciale bescherming of thermische materiaal behandeling  
voor de zwaarste toepassingen. 

• Certificatie: Atex en API; food grade EHEDG certif.2012 

• Basis grootten voor de Diamond serie zijn uitgelegd naar opbrengst bij 
400 tr/min. Een compact ontwerp met een uitstekende verhouding 
kwaliteit/prijs. Door kleinere afmetingen is makkelijkere montage 
bereikt. 

 

 
BPI presents  its new range of progressing cavity pumps called 
the Diamond Series. 
Completely renewed mechanics  to increase the performance 
with a new aggressive design. These pumps are completely 
reversible. Available a wide pumps range. 
 

• One stage stator  with long pitch geometry to improve the 
performance. 

• Reversible flow up to 3 bar as standard: Up to 12 bar with 
hydraulic balance.  

• Pump fixed to motorization with a pin to permit the 
reversibility. 

• Joints: strong and compact with geometry and dimensions 
projected to enable the max NPSH.   

• Transmission shaft with universal pin joint  patented pending  
with bushing guide and transmission guide to enable long 
endurance and reliability . This is to reduce to a minimum 
wearing of the pin. 

• The bush prevents the substitution of the transmission shaft, 
reducing maintenance costs and times. 

• Rubber sleeves: designed to increase the long activity, with 
special geometry. Suitable in case of sharp solids in the 
medium.  

• The universal joint is the same for all the range both for cast 
iron and SS versions. Only difference is the dimensions and 
materials. 

• The rotating parts are in SS. Can also be produced in other 
materials.  

• Is easy to maintenance but not expensive. Fewer components  
of smaller dimension under wearing.  

• The stator seal is integrated at both ends. No O-ring needed. 
stator positioned to prevent rotation, thanks to the body parts. 

• Large cross section between stator and body, with smooth 
design, to increase medium suction 

• The standard version has a single mechanical seal. Large 
spectrum of seal solutions: packing seal, double mech.seal 
and cartridge. 

• Modular bearing housing with taper roller bearings. With 
blocking nut to regulate the perfect preload. 

• Easy maintenance of the bearing, considering the compact 
dimensions. Integrated lubrication system easy and efficient. 

• Large solution range for the pump body, outlet flange in order 
to insert any measuring devices. 

• Rotor: available coating and thermal treatments for the 
management of heavy applications. 

• Certifications: Atex and API; food grade EHEDG certif. 2012. 

• Rational codes for Diamond series refer to the capacity at 
400rpm. 
Compact design with a good relationship quality/price. Easy 
installation thanks to the reduced dimensions. 

SIZE 030SIZE 030SIZE 030SIZE 030    

SIZE 040SIZE 040SIZE 040SIZE 040    

SIZE 060SIZE 060SIZE 060SIZE 060    

SIZE 120SIZE 120SIZE 120SIZE 120    

SIZE 300SIZE 300SIZE 300SIZE 300    

SIZE 025SIZE 025SIZE 025SIZE 025    


