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Vlokdoseerunit
Betrouwbaar, regelbaar, universeel inzetbaar.
Ontworpen voor specifieke toepassing in
zwembaden.
De vlokdoseerunit bestaat uit een B&S Vlokdoseerpomp, geplaatst op een 60l doseercontainer. Het
geheel is een compacte doseerunit die geschikt is
voor het doseren van vlokmiddel, maar ook goed
bruikbaar is voor andere chemicaliën zoals chloorbleekloog (basis-chlorering), bicarbonaat etc.

Gebruiksvriendelijke pomp
Gemakkelijke instelling van toerental d.m.v. draaiknop
met duidelijke schaalverdeling. Eenvoudig omschakelen
tussen handmatige en automatisch (externe) besturing
met behulp van een hand/auto schakelaar.

Flexibele doseercapaciteit:
Krachtige aandrijving met onder alle omstandigheden
een hoog koppel en een regelbaar toerental tussen
10% en 100%. Door toepasbaarheid van verschillende
slangmaten zijn de doseercapaciteiten erg flexibel en
de pompen breed inzetbaar.

Schoon en robuust
De stevige kunststof behuizing van de pomp kan tegen
een stootje en is goed bestand tegen agressieve
stoffen zoals zuur en chloor. Door de hoge stof- en
vloeistofdichtheid van de behuizing (IP54) is de
elektronica in de pomp goed beschermt tegen de
vochtige zwembad omgeving.

Veilige opslag
De container is gemaakt van poly-ethyleen en bestand
tegen nagenoeg alle chemicaliën die in een zwembad
gebruikt worden. Een grote vulopening zorgt voor het
gemakkelijk vullen van de tank. Onder in de container
is een voetgewicht geplaatst voorzien van een zeef. Op
de wand is een maataanduiding aangebracht.

Compleet
De vlokdoseerunit wordt geleverd inclusief de B&S
Vlokpomp, een doorloopslang 2,4mm met slangkoppelingen (6x12mm), een voetgewicht voorzien van een
zeef en een 60 liter container.
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Technische specificaties
Vlokdoseerpomp
Artikelnummer

B&S Vlok
2502040

Regelbaar toerental

1-7 tr/min

Capaciteit 2,4mm slang

10ml-500ml/uur

Capaciteit 3,2mm slang

20-750ml/uur

Capaciteit 4,8mm slang

40-1500ml/uur

Opvoerhoogte (m.w.k.)

20

Extra kop 313X plaatsbaar

ja

Spanning

230V

Opgenomen vermogen

18VA

Behuizing

IP54

Afmetingen

275x 125 x 125 mm

Gewicht

3,2 kg

Artikelnummer
Materiaal

PE

Afmetingen

Diameter x hoogte: 40cm x 60cm

Maateenheid

10 liter
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