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SYSTEMY DOZOWANIA PORCJI
Systemy dozowania porcji przeznaczone s¹ do kontrolowanego odmierzania i dawkowania dowolnych objêtoœci
cieczy z wszelkich zbiorników i pojemników magazynowych o du¿ej objêtoœci. Systemy te znajduj¹ zastosowanie
wszêdzie tam, gdzie wymagana jest du¿a dok³adnoœæ i wydajnoœæ procesu porcjowania chemikaliów lub ich
rozcieñczania.

ZASADA DZIA£ANIA
Wystarczy, za pomoc¹ przycisków z symbolami strza³ek, wprowadziæ podan¹ objêtoœæ cieczy.
Wciœniêcie przycisku ENTER spowoduje, ¿e System Kontroli Porcjowania przeprowadzi ca³y
proces, pocz¹wszy od uruchomienia silnika pompy, poprzez zadozowanie okreœlonej objêtoœci
cieczy, do zatrzymania silnika.

OBSZARY ZASTOSOWAÑ
* Produkcja i porcjowanie
*
*
*
*
*

chemikaliów
Oczyszczalnie œcieków
Galwanizernie
Przemys³ farmaceutyczny
Przemys³ spo¿ywczy
Rolnictwo

Sk³ad systemu porcjowania:
- silnik pompy
- zestaw ssawny pompy
- przep³ywomierz
- wszystkie niezbêdne przy³¹cza

OPIS SYSTEMU
Dok³adnoœæ

Wykorzystanie funkcji dostêpnych w Systemie umo¿liwia uzyskanie maksymalnej dok³adnoœci w
zakresie +/-0.5 %. Dok³adny i rzetelny pomiar objêtoœci chemikaliów nie wymaga dalszego
przeprowadzania wyliczeñ lub stosowania naczyñ ze skal¹.

Bezpieczeñstwo

Osoba obs³uguj¹ca System Kontroli Porcjowania nie ma bezpoœredniego kontaktu z chemikaliami.

Pamiêæ

W pamiêci systemu zachowaæ mo¿na do 7 zadanych objêtoœci lub zmieniaæ objêtoœæ ka¿dorazowo
w trybie rêcznym.
- System posiada pamiêæ trwa³¹ EE Prom.

Wszechstronnoœæ

- Wyœwietlanie objêtoœci w litrach, ml, m3, galonach
- Wyœwietlanie wielkoœci przep³ywu w litrach, ml lub m3, galonach na minutê, sekundê lub godzinê.
- Dostêpne wersje jêzykowe: angielski, niemiecki, francuski, woski, hiszpañski.
- Standardowe d³ugoœci rur ss¹cych: 685 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm.
- Zasilanie 120 V lub 230 V.
- Silniki w wykonaniach odpornych na dzia³anie œrodowisk korozyjnych.
- Dostêpne wersje 50 Hz i 60 Hz.
- Liczniki z mo¿liwoœci¹ zerowania.

Kontrola przep³ywu

Kontrola wielkoœci przep³ywu mo¿liwa jest dziêki zastosowaniu silnika ze zmienn¹ szybkoœci¹
obrotów.

Szybkie pod³¹czenie
W¹¿ 1” lub gwint NPT 1” zapewniaj¹ ³atwoœæ zmiany wê¿a lub szybki demonta¿ zestawu.

DANE TECHNICZNE
Temperatura maksymalna:

80oC

Przep³yw maksymalny:

95 l/min.

Œrednica przy³¹cza ssawnego:

41 mm

Lepkoœæ maksymalna:

300 cPs

Maksymalny ciê¿ar w³aœciwy:

1.89 kg/dm3

Przy³¹cze t³oczne:

1” (25.4 mm) w lub gwint NPT

Materia³y zespo³u ssawnego:

PP, PVDF, wêgiel ceramika, Hastelloy (stal)

