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SEM Compact Doseersysteem
Heel snel schoon en veilig zwemwater, zo uit
een gebruiksklaar paneel. Geen montage van
leidingwerk of elektra nodig want alles is
voorbedraad en voorgemonteerd. Ideaal voor
situaties waar snelle inzet noodzakelijk is.
En ... door de compacte bouw is het op veel
plaatsen direct inzetbaar. Het complete paneel
is goedkoper dan losse onderdelen samen!

Eigenschappen:
•C
 ompact en compleet doseersysteem voor zwemwaterchemicaliën.
•S
 nelle montage.
• Elektrisch

geheel voorbedraad. Er is enkel nog een
wandcontactdoos noodzakelijk.
• Zeer

compleet! Het paneel wordt geleverd inclusief
de afgebeelde toebehoren.
• Voorbereid

voor het schakelen van doseerpompen
via een flowmeter.
• De
 inhoud bestaat uit de bekende SEM kwaliteitsproducten, zoals een SEM SPI-170 meet- en regelapparaat en twee B&S DIGI 7 slangenpompen.
• Eenvoudige

en logische bediening met digitale
uitlezing.
• Spatwaterbestendige

behuizing, klasse IP55.
• Veilige

kleurgecodeerde aansluiting van zuur en
chloor. Verwisseling is niet mogelijk.
• Lekbak

onder de slangenpompen.
• Lekbak

onder het meetwater aftappunt.
• Handige universele ophanghaken.
• Optioneel: Losse aansluitsets (2 injectieventielen,
1 meetwaterkraan en 50 m transportslang +
3 aanboorzadels) zijn apart leverbaar.
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Technische specificaties
SEM Compact Doseersysteem
Artikelnummer: 2503100
Meet- en regelapparaat

SEM SPI-170, de drie kanaals unit voor het
meten en regelen van de vrije chloorwaarde en/of
waterstofperoxidewaarde en de pH-waarde en
flowmeting

Doseerpompen

2x SEM B&S DIGI 7 (0-1,5 l/uur)

Slangmaat meetwater toevoer

6x12 mm

Slangmaat meetwater afvoer

6x12 mm (drukloos)

Slangmaat reagens afvoer

6x12 mm (riool)

Slangmaat chloor en zuur toevoer

6x12 mm

Voedingsspanning

230 V

Opgenomen vermogen

100 VA

Afmetingen paneel hxb

140 x 70 cm

Optioneel:
1. S
 PI-170 reagens afvoerpomp
Pomp voor het afvoeren van de reagens naar de riolering. Capaciteit 7,6l/min. Tankinhoud 2 liter.
Inschakeling bij 1 liter. Opvoerhoogte 5 meter, 230V/50HZ/160W
2. Aansluitset
3. S
 PI-170 meetwater afvoerpomp
Pomp voor het afvoeren van het meetwater terug in het filtersysteem. Capaciteit opvangbak 25 liter.
Dompelpomp inclusief vlotter en terugslagklep. Opvoerhoogte 5 meter, 230V/50Hz/0,6kW
2. artikelnr 2503110

1. artikelnr 3540160

3. artikelnr 3540160
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