SEM ELECTRISCHE VATPOMP

Deze professionele vatpomp is speciaal ontwikkeld om eenvoudig en veilig
chemicaliën over te pompen vanuit een can naar een doseervat. De pomp wordt
gekenmerkt door veel praktische voordelen zoals het verpompen van vloeistoffen en
eventuele luchtbellen in de vloeistof.
Gebruiksvriendelijk
Deze electrische vatpomp is geheel voorgeprogrammeerd en eenvoudig te bedienen door middel van
de drukknop. De aanzuiglans wordt in de can geplaatst. Na een druk op de knop start de pomp en zal
het vat leeggepompt worden totdat de can leeg is. De snelheid is afhankelijk van de pompcapaciteit.
De pomp verpompt 6 liter per uur (DIGI 40) of 22 liter per uur (DIGI 100)
Universeel inzetbaar
De pompslang is bestand tegen de meest agressieve stoffen, zoals chloorbleekloog, zwavelzuur en
vlokmiddel.
Voordelen
• Veilig overpompen van chemicaliën van can naar een dagvat of IBC.
• Personeel kan ARBO-verantwoord overpompen van chemicaliën
• Pomp is zelfaanzuigend en kan niet spontaan hevelen (zelfafsluitend d.m.v. pompkop)
• Zelf aanzuigend inclusief aanzuiglans met niveauvoeler voor automatisch uitschakelen
• Pomp komt niet in aanraking met het te verpompen medium
• Standaard uitgevoerd met DIGI 40 slangenpomp (optioneel DIGI 100)
• Wordt geleverd exclusief wandplateau, can en calamiteitenbak.

Technische specificaties
B&S Slangenpomp DIGI 40 / DIGI 100

Artikelnummer

B&S DIGI 40
2502031

B&S DIGI 100
2502051

Regelbaar toerental

5- 51 tr/min

8-180 tr/min

Capaciteit 2,4 mm slang

180ml – 2,2 l/uur

500ml – 6,4 l/uur

Capaciteit 3,2 mm slang

300ml – 3,6 l/uur

810ml – 10 l/uur

Capaciteit 4,8 mm slang

700ml – 7,0 l/uur

1500ml – 22 l/uur

Pompdruk 2 bar minimaal
Alarmmeldingen bij overbelasting motor
Weergave van bedrijfsuren
Slang doorleg indicatie na 3mnd
Externe besturing
Potentiaal vrij contact 0-10 tot 150 pulsen/minuut
Potentiaal vrij contact impulslengte
Batch dosering na elke pulse vaste hoeveelheid
Interne aan/uit timer, aan- uit tijd

( 1-300 sec. instelbaar)

Analoog 0-20 mA
Analoog 0 - 1 tot 10 v instelbaar
Extra kop 313X plaatsbaar
Led indicatie
Aansluiting externe besturing met 4-polige stekker
Spanning

230 V

230 V

Opgenomen vermogen

18VA

18VA

IP54

IP54

200 x 200 x 125mm

200 x 200 x 125mm

3,5 kg

3,5 kg

Kunststof behuizing
Afmetingen L x B x H
Gewicht

(High Impact Polystyreen)

Wel
Niet

SEM Waterbehandeling B.V.
De Run 4420
5503 LR Veldhoven

T +31(0)40 257 03 40
sem@semwaterbehandeling.nl
www.semwaterbehandeling.nl

