
 

           



PDH-10 Syrapump 

Säkerhetsinstruktioner: 

Gör en täthetskontroll av slangar och andra delar genom att pumpa vatten genom systemet innan du 

tar pumpen i bruk. 

Kontrollera att tillsatspumpen är korrekt installerad och att flödet har rätt riktning. 

Var alltid försiktig när tillsatstank eller slangar öppna.  

Använd lämplig säkerhetsutrustning såsom tättslutande skyddsglasögon, syrafasta handskar, stövlar 

och overaller. 

Stäng matningsspänningen före rengöring eller underhåll av pumpen. 

Använd lämplig säkerhets mask om arbetsområdet inte är ordentligt ventilerad. 

När pumpen används som en överföringspump se till att slangar och tillsats tankar är säkert 

fastsatt. 

Läs och följ alla manualer och säkerhetsinstruktioner som tillhandahålls av tillsatstillverkaren 

före användning av pumpen 

Denna pump är lämplig för dosering av ensileringsmedel i jordbruk. 

Använd inte Pumpen för pumpning av brandfarliga vätskor, olja eller fett. 

Lägsta vätsketemperaturen är 5 ° C, högsta vätsketemperaturen är 50 ° C. Högre 

Temperaturen kommer att förstöra packningar. 

Allmän beskrivning: 

PDH-10 syrapump, höljet är tillverkat av rostfritt stål (A4 / 316). Pumpaggregat har en 

monteringsplatta, så man kan enkelt flytta enheten till en annan maskin. 

PDH-10 levereras med en pump, flödesmätare, elektrisk kontroll. 

(LCD display finns som tillval) 

Driftspänning: 10V - 15V 

Driftström: max. 7A 

Vätskans viskositet: 0,8- 10 mm2 / s 

Vätsketemperatur: 5 ° C - 50 ° C. 

Vätskan måste kunna lysas igenom av infrarött ljus. 

Funktionsprincip: 

Elektronik reglerar pumpeffekten för att bibehålla den önskade flödeshastigheten satt av 

kontrolldosan (LCD displayen). 

Förändringar i matningsspänningen eller höjd sugledning påverkar inte den totala pump leverans. 



Vid eventuella fel varnar dosan genom att blinka. 

Pumpen är en fyrakammarmembrandesign. Pumpen är i plast. Det finns inga metalldelar i 

kontakt med vätskan.  

Alla packningar är syrafast.  

Pumpen har gummiklack ventilerna på både sug- och trycksidor.  

Alla delar är utbytbara. 

Styrkabel kan utrustas med en extern ON / OFF (för "pick-up" funktion eller liknande). 

Extern ON / OFF är serie med styrenhetens omkopplare. 

 Pumpen stannar när extern switch är stängd. 

Om man pumpar mörka eller sockerhaltiga vätskor kan mätnogranheten försämras. 

Pumpa igenom hela systemet med vatten efter användning. 

Skum och bubblor i slangar försämrar mätnogranhet, dessa kan orsakas av läckande anslutningar 

eller slang. 

Felkoder: 

Vid normal drift lyser dioden på kontrollen. 

Vid blink 1gång/sek är tanken tom eller blockering i sugslangen/filtret alt läckage på sugslangen . 

Vid blink 2ggr/sek pumpen kan inte uppnå önskat flöde, kontrollera munstycken, veck på slang eller 

att vätska med för hög densitet används. 

Vid blink 3ggr/sek kontakta pumptillverkaren. 

Vid blink 4ggr/sek kontrollera ström, över eller underspänning, spänningen skall vara mellan 10-15V 

Spola pumpen med vatten efter användning. Konserveringsmedel socker kan skada pumpen eller 

flödesmätare. 

Pumpen skall förvaras frostfritt, över 1C 
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