
Vysoký výkon, nízká cena!

Solenoidní dávkovací čerpadla
v bazénovém a relaxačním průmyslu

Verderdos: kompletní systém pro snímání a nastavení hodnot

chlóru (PPM) a pH, s teplotní kompenzací.

Vaše výhody:

 jednoduché a přesto bezpečné (hodnoty nastavené z výroby)

 nastavení v několika málo krocích

 připraveno k použití: plug and play!

Technické parametry:

 krytí IP 65

 řízení průtoku

 Pt-Cu ampérometrický snímač pro

   snímání volného chlóru v PPM

Bezstrarostný požitek 

z plavání!

Verderdos Solenoidní dávkovací čerpadla 

Řada výrobků Verderdos nabízí:

· technicky vyspělý dávkovací systém
· samostatné řídicí jednotky

· čerpadla s vestavěnými řídicími jednotkami
· řada solenoidních čerpadel

· řada peristaltických čerpadel
· digitální nastavení a technologie SMD

· bohatý výběr materiálů pro smáčené díly
· vysoká míra úprav podle přání uživatele

· modulární řešení



Bazén

Voda cirkuluje pomocí
odstředivého čerpadla (1)

Odstředivé
čerpadlo (1)

Nádrž
s chem.
látkami

Filtr

Voda se
filtruje ve
filtrační
nádrži.

Voda se
odebírá kvůli

měření.

Změřená voda se
dopravujte zpět do
hlavní cirkulace.

Do hlavní cirkulace se
přidává přesné množství
chemických látek.

Solenoidní dávkovací čerpadla
dávkují přesně odměřené

množství chemických látek

Měřicí zařízení

Verderdos v bazénovém
& relaxačním průmyslu

Verderflex VP

Společnost Verder nabízí také řadu čerpadel pro měření a řízení pH, Redox a chlóru
(ORP), jakož i pro dávkování s pomocí vodoměru.

I peristaltická čerpadla jsou
dostupná s manuálním, digitálním
a proporcionálním nastavení
průtoku. Můžeme vytvořit
peristaltický dávkovací systém na
přání v závislosti na vlastnostech
vašeho relaxačního zařízení

Naši inženýři mohou vytvořit
jakýkoliv dávkovací sytém pro
aplikace OEM..

Čerpadla Verderdos a Verderflex VP
jsou ideální čerpadla pro přesné

dávkování v mnoha aplikacích, kde
je velmi důležité přesné dávkování.

Všechny výrobky mají
certifikát CE. Doporučené

aplikace jsou měření & řízení
vody v bazénech, úpravy vody,
dávkování chemikálií, čištění /

hygiena, prodejní automaty,
plnění lahví a další aplikace OEM.

Dávkovací čerpadla a systémy
Verderdos VE a Verderflex VP

se v úpravnách vody používají
pro dávkování chemikálií pro

úpravu jakkoliv znečištěné vody.
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