PURDOS DOSEERSYSTEEM
Nauwkeurige dosering met een eenvoudige opbouw

De PurDos elektromagnetische doseersystemen zorgen voor nauwkeurige doseringen
tegen een uitstekende prijs-prestatie verhouding. De werking met geavanceerde
technologie zorgt voor effectieve en betrouwbare prestaties. De hoogwaardige
materialen die worden gebruikt, het energie-en milieuvriendelijke gebruik
in combinatie met het zeer eenvoudig te bedienen besturingssysteem,
garanderen een lange levensduur.

Compact formaat
De PurDos doseersystemen kenmerken zich door het
geringe formaat, de nagenoeg geluidloze werking en
het geringe gewicht. Hierdoor is het ook ideaal te
gebruiken als systeem component.
Hoge pompfrequentie
Door de toepassing van maximale slagfrequenties
vermindert dit het aantal pomptypes en zorgt het
tevens voor een constante en juiste mengverhouding.
Dubbele kogelventielen
Twee geoptimaliseerde kleppen aan de zuig-/drukzijde verminderen drukverliezen en verbeteren het
aanzuig- en pomp gedrag
Duurzame membraan
Op een vaste kern is een PTFE gecoat EPDM geperst,
waardoor de levensduur van de membraan optimaal
is. Een versterkingsplaat zorgt voor een constante
druk en volumestroom.
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PurDos Doseersystemen
Besturing:
• LED-verlicht LC-display
• 3 toetsen bediening
• Volautomatische bediening
• Handmatige bediening
• Droogloop beveiliger
• Aansluitpunt voor watermeter
• Aansluitspanning 230 VAC, éénfasige 50Hz
Met vloeistof in contact komende onderdelen:
• Pompkop
: PVC/PVDF/GFRPP
• Ventiel
: aluminium keramisch
• Ventielzitting : FKM/EPDM
• Klepgeleiding : PVC/PVDF/GFRPP
• Afdichting
: PTFE
• O-ring
: FKM/EPDM
• Membraan
: PTFE gecoate EPDM
Specificaties:
• Dosering van 0,0001% tot 10%
• Maximale debiet snelheden tot 24 L/u
• Max transportdruk tot 10.0 bar
• Handmatige en volautomatische ontluchting
• Water toevoer en/of computer gestuurd
Doseerpomp PurDos stand-alone
Afzonderlijk bedienbare doseerpomp PurDos
Watermeters
De watermeters kunnen worden geleverd volgens de diameter
van de aanwezige waterleiding. Van 4 liter tot 2500 kubieke
meter water per uur. Tevens zijn alle watermeters voorzien van
een pulsenteller / signaalgever waardoor de gedoseerde
vloeistof precies en gelijkmatig
wordt verdeeld.

Ihr Ansprechpartner:
Bedrijfsnaam
Straatnaam 12 - 12345 Plaats
telefoon: +49(0)123456789
www.bedrijsnaam.de
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