
Силен ефект, малки по цена!

Соленоидни дозиращи помпи
за басейни и СПА индустрията

Verderdos: цялостна система за отчитане на количеството хлор 

(PPM) и pH и настройване, с компенсация на температурата.

Ползите за вас:

 Прости, но все пак безопасни (първоначални фабрични настройки) 

 Настройвате в няколко прости стъпки

 Готови за пускане: включи и работи!

Технически характеристики:

 IP 65

 Управление на превключвателя на потока

 Pt-Cu амперометрична клетка за 

   PPM отчитане съдържанието на 

   свободния хлор 

Плувайте безгрижно 

и се наслаждавайте!

Verderdos Соленоидни дозиращи помпи 

Продуктовата линия 
Verderdos предлага:

· Технически усъвършенствани 
системи за дозиране

· Самостоятелни контролери
· Помпи с вградени контролери

· Асортимент от соленоидни помпи
· Асортимент от перисталтични помпи

· Цифрово регулиране и SMD технология
· Богат избор от материали за мокрите части

· Висока степен на персонализиране
· Модулни решения



Плувни басейни

Водата циркулира с помощта на 
центробежна помпа (1) 

Центро-
бежна 

помпа (1)

Резервоар с 
химикали

Филтър

Водата се 
филтрира 
в
резервоара 
за 
филтриране

Водата се 
прехвърля за 

измерване

Измерената вода се 
прехвърля обратно към  
основната циркулация 

Точното количество 
химикали се добавя към 
основната циркулация

Соленоидните дозиращи помпи  
доставят точно измереното количество  

химикали

Измервателно 
устройство

Verderdos за басейни 
и СПА индустрията

Verderflex VP

Verder предлага също програма за перисталтична помпа за измерване и контрол 
на pH, Redox и хлор (ORP), както и помпи за дозиране чрез водомер.

Също така перисталтичните помпи са налични с ръчно, цифрово и 
пропорционално регулируеми скорости на потока. В зависимост от 
спецификациите на вашето СПА оборудване, ние можем 
също така да създадем перисталтична дозираща 
система по поръчка.

Нашите инженери могат да създадат каквото и да е 
решение за дозиране в OEM приложения.

Помпите Verderdos и Verderflex VP 
са идеалните помпи за прецизно 

дозиране в много приложения, 
където точността е от решаващо 

значение.

Всички продукти са CE 
сертифицирани. Препоръчителните 
приложения включват измерване и 

контрол на басейни, пречистване 
на водата, дозиране на химикали, 

почистване/хигиена, вендинг машини, 
пълненен на бутилки и други OEM 

приложения.

В пречистването на водата, 
дозиращите помпи и системи 

Verderdos VE и Verderflex VP се 
използват за дозиране на химикали, 

с цел третиране на всички видове 
замърсена вода.

www.verder.bg
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