
DPT-BC korkkipumppu on erinomainen ratkaisu säiliöiden, viemäriputkien, keräily-yksiköiden sekä 

muiden kohteiden pitämiseen puhtaina ja huoltovapaina. DPT-BC pumpulla annostelet juuri oikean 

määrän kemikaalia, tarkasti ja ekonomisesti.

Säädettävä ja tarkka kemikaalien annostelu antaa parhaat tulokset. Kemikaaliliuos laimennetaan 

riittävästi, ettei se aiheuta vahinkoa hoidettavalle kohteelle, mutta riittävän väkevänä poistaakseen 

tukokset, saostumat ja muut epäpuhtaudet.

Esimerkkejä käyttösovelluksista: elintarviketeollisuus (panimot, meijerit, jne), maatalous, 

keittiöiden jätteenpoistojärjestelmät, keräysyksiköiden ja viemäriputkistojen puhtaana 

pitäminen, karstan ja korroosionestokäsittely kuumavesijärjestelmissä, öljyisen pilssiveden 

käsittely, vaahdonestoaineen annostelu jne.

DPT-BC korkkipumpun ainutlaatuinen rakenne ja sisäänrakennetut ominaisuudet
tarjoavat huolettoman ja ekonomisen puhdistusratkaisun erilaisiin sovelluksiin.

Helppo asentaa: DPT -korkkipumppu sopii 
suoraan 5-25L kanisteriin ja 200L tynnyriin

DPT-BC Korkkipumpulla voidaan annostella 
erilaisia nestemäisiä kemikaaleja: happoja, 
emäksiä, bakteeriliuoksia, jne.

Kompakti, kevyt ja kestävä rakenne

Käyttäjäystävällinen LCD-näytöllä varustettu 
ohjauspaneeli

Ohjelmoitavat annostusajat ja muut 
asetusarvot yksinkertaisten, opastavien 
valikkojen avulla

Mikroprosessoriohjattu, tarkka annostelu

Helppo ja turvallinen käyttää, huoltovapaa
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DPT-BC korkkipumpulla 

putket, säiliöt sekä muut 

kohteet pidetään puhtaina 

ja huoltovapaina.
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InnTech Europe on innovatiivinen 

suomalainen korkean teknologian 

suunnittelija joka valmistaa 

automatisoidut annostelijat, 

annostelupumput ja letkupumput 

liitännäiskomponentteineen 

erilaisiin sovelluksiin.
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DPT-BC TEKNISET TIEDOT

Soveltuu happojen, emästen, bakteeriliuosten ym. pumppaamiseen

Täysin integroitu yksikkö, jossa on pumppu, elektroniikka ja ohjauspaneeli

Pumpun ominaisuudet:

• pumpputyyppi: peristalttinen

• kapasiteetti: 60-350 ml/min

• ulkoinen syöttöletku: maks. pituus 100m, maks. nousu 25m

Ohjauspaneeli asetusten määrittämiseen: 

• 2 x 16 merkin LCD-näyttö taustavalolla 

• 2 LED-lamppua, 6 painiketta

Reaaliaikakelloon perustuvat ajastukset

Ohjelmoitavat asetukset annostuksien ajoitukseen ja määrään

Kemikaalin määrän seuranta: pinnankorkeusanturiin tai syötetyn kemikaalin määrän laskentaan perustuva

Syöttöasetukset:

• aikasyöttö (12 syöttöaikaa syöttömäärällä 1-9999ml)

• autosyöttö (syöttömäärä 1-9999ml toistolla 1min - 23h 59min)

Manual feed-toiminto 

Tehonsyöttö: 24Vdc / virrankulutus 0,2 ... 0,3 A

Ulkoinen verkkolaite

Suojausluokka: IP 44

Lämpötila-alue (käyttö/varastointi): 0 ... 55°C / -12 ... +65°C

Ulkomitat ilman kanisteriletkua ja mahdollista anturisarjaa:

• 135 x 82 x 133 mm 

paino: alle 1 kg

Helppo asentaa: Sopii suoraan 5-25L 
kanisteriin ja 200L tynnyriin.


