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Ihr Ansprechpartner:
Bedrijfsnaam

Straatnaam 12 - 12345 Plaats
telefoon: +49(0)123456789

www.bedrijsnaam.de

Doseernauwkeurigheid
Bij PurDos-doseersystemen wordt het te verpompen medium 
gescheiden van de aandrijving door een membraan. De hoge 
pomp frequenties zorgen voor een constante druk en een  
extreem hoge doseernauwkeurigheid, hierdoor zijn ze voor 
vele toepassingen geschikt.

Gebruiksvriendelijke bediening
De gewenste instellingen worden gemaakt via een meertalig, 
gebruiksvriendelijk LED-display. Door het gewenste percen- 
tage in te stellen, kan het debiet worden gewijzigd en zelfs bij verschillende tegendrukken geeft dit een 
constante dosering. De doseernauwkeurigheid ligt binnen ± 1%.

Bevochtigde componenten van hoge kwaliteit
Naast hun hoge doseernauwkeurigheid is de vrijheid van lekken van PurDos-doseersystemen cruciaal 
voor veel toepassingen, vooral wanneer product zuiverheid essentieel is.

Extra functies voor procesveiligheid
Functies zoals automatische ontluchting, kalibratie of batch dosering maken 
het werk eenvoudiger en zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van de 
systemen. Zo hebben de PurDos-doseersystemen bijvoorbeeld een 
waarschuwingsfunctie bij laag niveau, wat zorgt voor de operationele 
veiligheid.

Speciaal voor de kleinste 
tot middelgrote hoeveelheden vloeistoffen
Vanwege een hoog regelbereik kunnen de doseersystemen flexibel 
worden gebruikt. De gepresenteerde doseersystemen PurDos zijn 
speciaal ontwikkeld voor het continu en nauwkeurig doseren van 
kleine tot middelgrote hoeveelheden vloeistoffen.

Milieuvriendelijke en energiezuinige werking
Last but not least voldoen de PurDos-doseersystemen aan belangrijke milieu-  

en energie-efficiëntie-eisen. Omdat deze systemen de dosering precies op de 
toepassing afstemmen, zijn de componenten niet alleen beter gemengd, maar 
kunnen ze ook een aanzienlijke hoeveelheid chemicaliën besparen. De aan-
drijving zorgt ervoor dat alleen de hoeveelheid energie die nodig is voor de 
daadwerkelijke dosering wordt geleverd. Dit bespaart aanzienlijk energie en 

daardoor ook kostten.

Pureko
Het hoofdkantoor van Pureko is gevestigd in Nederland en daarnaast is er een 
vestiging in Duitsland. In de loop der jaren is Pureko leverancier geworden  
van doseersystemen voor een breed scala aan toepassingen. In meerdere  
Europese landen worden de doseersystemen in verschillende sectoren  
toegepast, zoals industrie, landbouw, scheepvaart, autowasserettes, zwem- 
baden, gebouwen, food- en non-food sectoren etc.. De PurDos doseersystemen 
zijn voor vele doeleinden toepasbaar.

De focus ligt op de klant
De klant en uiteindelijk de wensen van de klant staan bij ons centraal. 
Samen zoeken we naar de juiste oplossing, altijd gebaseerd op de 
volgende gedachten:

Kwaliteit - Eenvoud - Milieuvriendelijkheid -  
Lange levensduur - Onderhoudsvriendelijk

Al deze elementen zijn te vinden in de PurDos-doseersystemen. 
Heeft u speciale wensen? Of wenst u maatwerk? We bespreken graag de 
mogelijkheden en wellicht kunt u of uw klant in de toekomst ook vertrouwen 
op de doseersystemen van Pureko. Voor meer informatie kunt u uiteraard 
vrijblijvend contact met ons opnemen.

De digitale doseersystemen PurDos
De PurDos-doseersystemen zijn klein, stil en licht. Drukverliezen worden voorkomen door de strakke 
klepeenheid. De combinatie van elastomeer en PTFE-coating garandeert een lange levensduur.

Nauwkeurige dosering
Als het gaat om het nauwkeurig doseren van verschillende media, zijn 
PurDos-doseersystemen vaak onmisbare hulpmiddelen. Deze vloeistof-
doseerpompen worden op grote schaal gebruikt vanwege hun hoge 
nauwkeurigheid, veiligheid en betrouwbaarheid. 

Pureko BV   l   Gaffelwijk 3   l    7701 PN Dedemsvaart
info@pureko.nl   l    www.pureko.nl   l    Tel: (+31) 523 61 20 10



www.pureko.nl
Pureko BV  l   Gaffelwijk 3   l    7701 PN Dedemsvaart 

info@pureko.nl   l    www.pureko.nl   l    Tel: (+31) 523 61 20 10

www.pureko.nl
Pureko BV  l   Gaffelwijk 3   l    7701 PN Dedemsvaart 

info@pureko.nl   l    www.pureko.nl   l    Tel: (+31) 523 61 20 10




