
Perisztaltikus szivattyú TEC-1VV 
pelyhesítőszer adagolásához

Megnevezés
A Két színű LED

B Öblítés potméter
C Görgőtartó

D Perisztaltikus munkacső
E Szívó csatlakozás

F Áramkábel 2x0,75 mm2  (2 m)
G Nyomó csatlakozás

H Adagoló potméter

ALKALMAZÁSA:
A szivattyú DEWAN®-18 fertőtlenítőszer és DINAX FLOCK F pelyhesítőszer adagolására alkalmas, 
más vegyi anyagokhoz csak konzultáció után tudunk útmutatót adni.

MŰSZAKI ADATOK:
 Áramlási sebesség: 0,4-4l/h;  opcióként elérhető kiegészítők vásárlásával: 0,14-1,4l/h
 Áramellátás: 240 V 50 Hz
 Felvett teljesítmény: 4 W
 Szívómagasság: (max): 1.5 méter
 Munkacső: Santoprene

SZIVATTYÚ FELÉPÍTÉSE:
2 db görgő által a perisztaltika elvén, munkacső segítségével továbbítja a folyékony vagy géles 
anyagokat.

SZIVATTYÚ KEZELÉSE:
Szemből nézve bal oldali potméter: bekapcsolás utáni első 30 másodpercben pl. felszívás miatt 
beállítandó fordulatszám.
Szemből nézve jobb oldali potméter: 30 másodperc után folyamatos működés alatt beállított 
fordulatszám.

KAPCSOLÓ: 
0 állás: LED pirosan világít és a szivattyú nem adagol.

I állás: a szivattyú 30 másodpercig üzemel a bal oldali potméteren beállított 
sebességgel, azután folyamatosan üzemel a jobb oldali potméteren beállított 
sebességgel.

II állás: LED narancssárgán világít a szivattyú 60 másodpercig maximális fordulaton 
működik. A 60 másodpercen belül megismételt megnyomással a működés leáll.

A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA:
− Időnként ellenőrizze a tartályban levő adagolandó vegyszer szintjét, megakadályozva ezzel a 

szivattyú üres futását.
− Ellenőrizze a lábszelepet és rendszeresen tisztítsa meg azt a kristályos lerakódásoktól vagy 

az összegyűlt szennyeződésektől.
− Biztosítsa, hogy a szívó- és nyomóágba ne kerüljön szennyeződés, mivel azok megsérthetik a 

perisztaltikus munkacsövet és megváltoztathatják az áramlási sebességet.
− Időnként vizsgálja meg a szivattyú működését és a munkacső állapotát. Agresszív vegyszerek 

esetén érdemes gyakrabban megvizsgálni.
− A munkacsövet  6 havonta cserélje.
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− Az injektort hetente tisztítsa.
− Szállítócső mérete: 6/4 PE cső, évente cserélje. 
− Cserélhető kopó alkatrészek: munkacső, görgősor

A MUNKACSŐ ELTÁVOLÍTÁSA: 

ÚJ MUNKACSŐ BEHELYEZÉSE: 

TARTOZÉKOK:
 PVC szívócső (4 m)
 lábszelep
 tartály bemeneti csatlakozás

  

 
 

Lábszelep                   Tartály bemeneti csatlakozás                      visszacsapó szelep  (opció)

GARANCIA:
− Vásárlástól számított 1 év
− A garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre.
− Csak üzletünkbe beszállított, vegyszertől megtisztított szivattyút tudunk 

javításra felvenni.
− Az injektor eldugulása miatt a szivattyú motorja tönkremehet, az ebből eredő 

károkért nem vállalunk felelősséget! Az injektort hetente tisztítsa!
− A berendezést a feszültség-ingadozástól és villámcsapás ellen védeni kell!

FELELŐSSÉG-KIZÁRÁS:
− A berendezés rendszeres felügyeletet igényel, naponta (üzemtől függően 

esetleg óránként) ellenőrizze! 
− A működésből eredő bármilyen kár az üzemeltetőt terheli.

Munkacső

Injektor


