Hadičkové dávkovacie čerpadlo descon® vision pre
dávkovanie flokulantu s odolným krokovým motorom

Hadičkové dávkovacie čerpadlo descon® vision pre dávkovanie flokulantu prevedenie s
odolným krokovým motorom s displejom
Univerzálne, mikroprozesorom riadené hadičkové dávkovacie čerpadlo pre automatické
dávkovanie tekutých prostriedkov pre oblasť úpravy bazénovej vody,
tiež v najmenších množstvách. Špeciálne vhodné pre dávkovanie flokulantu. Dávkovacie
čerpadlo s krokovým motorom, max. výkon dávkovania 16 ml/min. LCD-Display s 2x16 znakmi,
6 tlačítok pre jednoduchú prevádzku, LED-ka napájania, dávkovania/želaná hodnota, porucha.
Bezpotenciálový výstup ovládania príp. spracovania analógového signálu, kontrolka alarmu,
bezpotenciálový relé kontakt ako výstup poruchového hlásenia, tlačítko rýchleho nasatia,
tlačítko ZAP-/ VYP-, IP 65, včetne pripájacieho kábla dĺžky 2m.
Špecifikácia:
• otáčkami riadený krokový motor do 1,0 l/h
• prevádzka podľa hodín / 100 % doba zapnutia
• LCD - Display
• Napätie 230 V, 50/60 Hz
BEZ hadičky čerpadla - prosím objednajte samostatne.

LV – Text Art.-Nr. 13002
Hadičkové dávkovacie čerpadlo descon vision s
otáčkamiovládaným krokovým motorom s Display-om
Univerzálne, mikroprozesorom riadené hadičkové dávkovacie
čerpadlo pre automatické dávkovanie tekutých prostriedkov
v oblasti úpravy bazénovej vody, aj najmenších množstiev.
Špeciálne vhodné pre dávkovanie flokulantu.
Dávkovacie čerpadlo poháňané pomocou krokového motora,
max. výkon dávkovania 16 ml/min.
LCD-Display 2x16 znakmi, 6 tlačítok pre jednoduchú prevádzku,
LED-ky pre napájanie, dávkovanie/želanú hodnotu, poruchu.
Bezpotenciálový výstup ovládania príp. spracovania analógového
signálu, kontrolka alarmu. bezpotenciálový relé kontakt ako výstup
poruchového hlásenia, tlačítko rýchleho nasatia, tlačítko ZAP-/
VYP-, IP 65, včetne pripájacieho kábla dĺžky 2 s Eurozásuvkou
.
Špecifikácia:
• otáčkami riadený krokový motor do 1,0 l/h
• prevádzka podľa hodín / 100 % doba zapnutia
• LCD - Display
• Napätie 230 V, 50/60 Hz
BEZ hadičky čerpadla - prosím objednajte samostatne.
LV – Text Pol.-č. 13204
Sada hadičiek sada DLS 1000 pre descon-dos hadičkové
dávkovacie čerpadlo pozostávajúce z:
držiak hadičky pre vedenie
kvalita hadičky PH
pripojovacie šroubenie pre hadičku 6/4 mm
Špecifikácia:
hadička čerpadla PS 138 - 1,6 x 1,6
PH hadička vonkajší priemerr: 4,8 mm
výkon: 5 - 1000 ml/h
pre descon dos sm / mcs / vision
Sada hadičiek-je spotrebný tovar

