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MOSQUITO+ - SPECYFIKACJA

MOSQUITO+

Zespół dozujący MOSQUITO+ tworzy pompa tłokowa, 60-litrowy zbiornik polipropylenowy oraz

pomocnicze akcesoria zmontowane razem.

Parametry:

 Pompa dozująca: 1 fazowa; 100-240 V; 50 Hz; 22 W;
 Wydajność pompy wynosi max 6 L/h (100%) przy ciśnieniu 10 bar;
 Minimalna wydajność pompy 6ml/h;
 Pompuje zmiennie - krokowo lub w zależności od przepływu;
 Sterowanie licznikiem wody z impulsatorem;

 Maksymalne ciśnienie na pompie 10 bar;
 Licznik wody z impulsatorem;

 Pompa jest zabezpieczona filtrem wlotowym na przewodzie ssącym, a także jest zabezpieczona przed
pracą na sucho (czujnik poziomu płynu);

 Waga całkowita około 10kg;
 IP65;

 Przewód ciśnieniowy wyposażony jest w zawór zwrotny;
 Zespół dozujący jest zmontowany i przetestowany.

Zastosowanie Mosquito:

 Dozowanie chloraminy do wody pitnej;

 Dosowanie antycalantu w układzie z Odwrotną Ozmozą (Pelican);
 Dozowanie innych chemikalii do rurociągów np chłodczniczych lub grzewczych.
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