
Easyfloc 12

Pelyhesítőszer adagolás
Alapkövetelmény a legjobb vízmínőséghez!

A pelyhesítés egyerűbbé és hatásosabbá 
válik az intelligens Easyfl oc 12-vel. 
A kapcsolófólia segítségével lehet beállítani 
a forgatási (m³/h) és adagolási (ml/m³) 
paramétereket. A körülményes számítási 
feladat elmarad. A szükséges pelyhesítőszer 
mennyisége automatikusan kiszámításra 
és beadagolásra kerül. A pelyhesítőszer 
közvetlenül a szivattyú szívóoldali részébe 
kerül, így biztosítva annak optimális 
bekeveresét a rendszerbe.

Eco-üzemmód: egy megfelelő bemeneti 
jel segítségével az Easyfl oc 12 felismeri 
a gyenge terhelési időszakokat és ennek 
megfelelően egy csökkentett adagolásra 
kapcsol át. .

Az Easyfl oc 12 széles felhasználási 
lehetőségei lehetővé teszik alkalmazását 
szinte minden medenceméretnél.

Programozható

Csatlakoztasd és 
használd

KöltségcsökkentőK

Egy készülék minden esetre

Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!



Easyfloc 12

Technikai adatok:

Easyfl oc 12

Adagolás 
Teljesítmény

LED-s szignáljelzés, 
kikapcsolás üres 
adagolótartálynál

max. 1200 ml/h 
(800 m³ x 1,5 ml/m³ )

Riasztás

Méretek hxszxm (mm): 151 x 95 x 130

Súly: kb. 1,5 kg

Működtetési feszültség: 230 V (AC), 50/60 Hz

Hálózati csatlakozó, vezeték keresztmetszete: 0,5 mm² - 0,75 mm²

Teljesítményfelvétel: ca. 16 VA

Védettség: IP 65

Kijelző: 2-soros digit

Kezelés: fólianyomógomb

Vezérlés: mikroprocesszor

Meghajtómű: léptetőmotor

Teljesítmény max.: kb. 0 -1200 ml/h max 1,5 bar ellennyomásnál

Fordulatszám tartomány: 0,01 U/perc-től 100 U/perc-ig

Felszívási magasság max.: 1,80 m

Tömlőtörés felismerés: integrált kapcsolók a szivattyúházban

Adagolótömlő átmérője: 4,8 mm

Szívóvezeték hossza max.: 3 m

Bementek

0/4 - 20 mA az adott forgatási teljesítményhez igazítható

potenciómentes bemenet Dosierstopp

potenciómentes bemenet Adagolókanna-üresjelzés

Kimenetek

potenciómentes kimenet Riasztás

Kapcsolási terhelhetőség max. 30V / 1A

Kapcsolódási lehetőség

RS-485 dinotecBUS-ról

megengedett környezeti hőmérséklet: 5-től +45 °C-ig

Megengedett tárolási hőmérséklet -20 tól +65 °C-ig

relativ légnedvesség: max. 90% 40°C-nál, nem kondenzálódó

A pelyhesítés
megköti a legkisebb

szerves
szennyeződést is

A legjobb vízminőség 

kevesebb
klórfelhasználás

Pelyhesítés: "a szűrő porszívója"

Szennyeződések

Pelyhesítés

Szűrőhomok

Szűrő víz áramlási íránya

szűrőszemcse szűrőszemcse

4 my

Pelyhesítés

relativ légnégnlégnedveedveedvesség: m

Ajánlott pelyhesítőszer

dinofloc ULTRA

dinofloc AKTIV

Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!A tévedés és a műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 2011/07
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dinotec Consult Hungária
Kelet utca 4.
H-1194 Budapest
Tel: +36 1 347 06 76
Fax: +36 1 347 06 77
E-mail:  primaqua@t-online.hu
www.dinotec.de
www.primaquakft.hu


