
STENNER 
perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk

Miért jó választás a Stenner perisztaltikus adagolószivattyú? A Stenner vegyszeradagoló szi-
vattyúk a bonyolult feladathoz képest egyszerű, jól megtervezett kivitelüknek köszönhetően
pontos adagolást és megbízható teljesítményt biztosítanak.

A STENNER SZIVATTYÚK ELŐNYEI
• Gyors és könnyű szervizelhetőség:  A praktikus modulfelé

pítésnek  köszönhetően  jelentősen  csökken  a  szer
vizelésre fordítandó idő. A fő alkatrészek rozsdamentes  
szegecsekkel  kapcsolódnak  egymáshoz,  ezáltal  az  
egységek gyorsan, szerszám használata nélkül szétszerel
hetők és más modulokhoz építhetők.

• Gázosodó oldatokhoz is  alkalmazható: A perisztaltikus  
működés által  szükségtelen a sok problémát okozó gáz
talanító szelepek beépítése.

• Munkacső karbantartás – könnyedén: A rendszeres időszakos csőcserével minimalizálható az  
üzemen kívül töltendő idő és a karbantartási költségek. Csak annyi a teendője, hogy beilleszti a 
csövet a helyére és igazítja, míg a helyére nem csévéli magát.

• Megbízható mechanikai szabályzás: A betáplálás sebességének szabályozásával a szivattyú teljesítménye 5 
és 100% között állítható a külső szabályzókerék egyszerű elforgatásával.

• Akár 6.9 bar: A Stenner az elsők között gyártott olyan adagolószivattyúkat,  melyek megbízha
tóan és egyenletesen működnek akár 6.9 bar nyomás ellen is.

• Biztonságosság és sokoldalúság: Számos különféle oldat és vegyszer adagolható Stenner szi
vattyúval  anélkül,  hogy  kárt  tenne  benne,  mert  az  anyag  mozgás  közben  nem  érintkezik  
levegővel és a mozgó mechanikai alkatrészekkel sem. Hidraulika-folyadék nincs a szivattyúban, 
így nem is szivároghat ilyesmi az adagolt oldatba.

• Egymással kompatibilis alkatrészek: A bepattintható modulok cseréjével könnyedén átalakítha
tó egyik modell egy másikká, tökéletes rugalmasságot biztosítva az ügyfeleknek a különböző 
alkalmazásoknál.

• 300 méterről szív és ugyanilyen távolságra képes továbbítani a beadagolandó vegyszert.

• Nem ejti el a vegyszert.

• Lehet szívóágba kötni.

• Egészen kis mennyiségek adagolására is alkalmas (0,6 liter/24 óra)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Sokoldalúságuknak köszönhetően a Stenner vegyszeradagoló szivattyúk többféle alkalma-
zásra lehetőséget adnak. Amennyiben az alább felsoroltak között nem találja az Önnek leg-
megfelelőbbet, lépjen kapcsolatba velünk. 

• Ivóvízkezelés – fertőtlenítőszerek adagolása
• Medencék,  (nyilvános  uszodák,  sportlétesítmények,  szállodák,  magánmedencék)  vízkezelő  

szereinek adagolására
• Vízkondicionálás, magán vízellátás (fertőtlenítés, oxidáció, pH-érték szabályozás)
• Közétkeztetés (szennyvízvezeték karbantartás)
• Állategészség (gyógyszerek adagolása, fertőtlenítés, időzített vízadagolás)
• Ipar (adalékanyagok rendszerbe juttatása,  fertőtlenítés,  oxidáció,  pH-érték szabályozás, koa

gulálás, vízkövesedés gátlás, mosószerek adagolása, rozsdagátlók alkalmazása)
• Hűtőtornyok (algásodás gátlás, pH-érték szabályozás, vízkövesedés gátlás, Legionella megelőzés)

A Stenner szivattyúk kiválóan alkalmasak a DEWASIL és a DINOX 03 adagolására.
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