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Παρακαλώ αναφέρετε τον τύπο της αντλίας για κάθε δοσομετρικό σταθμό! 

Κωδικός Περιγραφή 

DS-080 
Κυλινδρική διαφανής δεξαμενή PE 80 λίτρων με βαλβίδα, μονάδα ψεκασμού (G1/2"), σωλήνας αναρρόφησης PVC 2m, δοσομετρικός 
σωλήνας PE 6m και σωλήνας απαέρωσης PVC 2m (4/6mm) συμπληρώνεται με δοσομετρική αντλία που επιλέγεται από τις επόμενες 
σελίδες 

DS-120 
Κυλινδρική διαφανής δεξαμενή PE 120 λίτρων με βαλβίδα , μονάδα ψεκασμού (G1/2"), σωλήνας αναρρόφησης PVC 2m, δοσομετρικός 
σωλήνας PE 6m και σωλήνας απαέρωσης PVC 2m (4/6mm) συμπληρώνεται με δοσομετρική αντλία που επιλέγεται από τις επόμενες 
σελίδες 

DS-200 
Κυλινδρική διαφανής δεξαμενή PE 200 λίτρων με βαλβίδα, μονάδα ψεκασμού (G1/2"), σωλήνας αναρρόφησης PVC 2m, δοσομετρικός 
σωλήνας PE 6m και σωλήνας απαέρωσης PVC 2m (4/6mm) συμπληρώνεται με δοσομετρική αντλία που επιλέγεται από τις επόμενες 
σελίδες 

DS-080LS 
Κυλινδρική διαφανής δεξαμενή PE 80 λίτρων με βαλβίδα εξοπλισμένη με 2 διακόπτες στάθμης, μονάδα ψεκασμού (G1/2"), σωλήνας 
αναρρόφησης PVC 2 m, δοσομετρικός σωλήνας PE 6m και σωλήνας απαέρωσης PVC 2m (4/6mm) συμπληρώνεται με δοσομετρική αντλία 
που επιλέγεται από τις επόμενες σελίδες 

DS-120LS 
Κυλινδρική διαφανής δεξαμενή PE 120 λίτρων με βαλβίδα εξοπλισμένη με 2 διακόπτες στάθμης, μονάδα ψεκασμού (G1/2"), σωλήνας 
αναρρόφησης PVC 2 m, δοσομετρικός σωλήνας PE 6m και σωλήνας απαέρωσης PVC 2m (4/6mm) συμπληρώνεται με δοσομετρική αντλία 
που επιλέγεται από τις επόμενες σελίδες 

DS-200LS 
Κυλινδρική διαφανής δεξαμενή PE 200 λίτρων με βαλβίδα εξοπλισμένη με 2 διακόπτες στάθμης, μονάδα ψεκασμού (G1/2"), σωλήνας 
αναρρόφησης PVC 2m, δοσομετρικός σωλήνας PE 6m και σωλήνας απαέρωσης PVC 2m (4/6mm) συμπληρώνεται με δοσομετρική αντλία 
που επιλέγεται από τις επόμενες σελίδες 
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Ψηφιακή δοσομετρική αντλία διαφράγματος με κίνηση μεταβλητής ταχύτητας (stepper motor), η ροή δοσολογίας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός κουμπιού ρύθμισης από 
0,1-100%, καθολική χημική αντίσταση λόγω διαφράγματος πλήρους PTFE, η πλάκα στερέωσης με δυνατότητα κλικ επιτρέπει την εγκατάσταση σε τρείς διαφορετικές θέσεις. 
 
Εύρος ρύθμισης:   1:1000 (π.χ. 0,006 l/h ή 6,0 l/h) 
Ακρίβεια επαναληψιμότητας:  ± 5 % 
Μέση θερμοκρασία:   -10 εως +45 °C  
Τάση τροφοδοσίας   1 x 110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, IP65 
    1,5 m καλώδιο με πρίζα EU (Schuko) 
Μέγιστη ανύψωση αναρρόφησης (λειτουργία): 6 m 
 
Περιλαμβάνονται: πλήρες κιτ εγκατάστασης που αποτελείται από φίλτρο και βαλβίδα ψεκασμού (G1 / 2 ”), 2m σωλήνα αναρρόφησης PVC, 6m PE 
σωλήνα τροφοδοσίας, 2m σωλήνα απαέρωσης PVC (4 / 6mm). 

Κωδικός Grundfos code Περιγραφή 
Min. Q 
(lit/h) 

Max. Q 
(lit/h) 

Max. πίεση 
Υλικό κεφαλής / 
στεγανοποίησης 

DDE-B 97720924 Δοσομετρική αντλία 0,006 6 10 bar PVC/EPDM 

DDE-P 97720958 Δοσομετρική αντλία 0,006 6 10 bar PVC/EPDM 

DDE-PR-6-10 98147269 Δοσομετρική αντλία 0,006 6 10 bar PVC/EPDM 

DDE-PR-15-4 98147303 Δοσομετρική αντλία 0,015 15 4 bar PVC/EPDM 

DDE-EI 96609016 Εξωτερική είσοδος παλμού για DDE-P, DDE-PR 

DDE-EE 96609019 Εξωτερική είσοδος σφάλματος παλμού για DDE-P, DDE-PR 

DDE-FV 98070966 Βαλβίδα με 2 διακόπτες στάθμης για DDE-P, DDE-PR 

Διαφορές ελέγχου PR P B 

Γενικά 

Ψηφιακή δοσολογία: Εσωτερικός έλεγχος ταχύτητας και συχνότητας διαδρομής ● ● ● 

Βάση στήριξης (βασική / επιτοίχια) ● ● ● 

Τάση τροφοδοσίας: 100—240 V, 50—60 Hz ● ● ● 

Κατηγορία περιβλήματος IP 65, Nema 4x ● ● ● 

Πίνακας ελέγχου 

Θέση του πίνακα ελέγχου: εμπρός - τοποθετημένο ● ● ● 

Κουμπί ρύθμισης δόσης (0.1—100%) ● ● ● 

100% κλειδί (deareation) ● ●  

Διακόπτης τρόπου λειτουργίας (χειροκίνητος / παλμός) ● ●  

Τρόποι λειτουργίας 

Χειροκίνητος έλεγχος ταχύτητας ● ● ● 

Έλεγχος παλμών (1: n) ● ●  

Λειτουργίες 

Ρύθμιση ρελέ: συναγερμός, προειδοποίηση, σήμα διαδρομής, δοσολογία αντλίας * ●   

Είσοδοι/ έξοδοι 

Είσοδος για εξωτερικό stop ● ●  

Είσοδος για έλεγχο παλμού (για εξωτερικό μετρητή νερού) ● ●  

Είσοδος για σήμα χαμηλής στάθμης ● ●  

Είσοδος για σήμα άδειας δεξαμενής ● ●  

Ρελέ εξόδου (2 ρελέ) ●   

Διατίθενται και άλλοι τύποι δοσομετρικών αντλιών! 
Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το Κέντρο Προϊόντων Grundfos στον παρακάτω σύνδεσμο 

http://www.product-selection.grundfos.com 

*DDE-PR: ρέλέ 1—συναγερμός; ρελέ 2—σήμα χαμηλής στάθμης, σήμα διαδρομής, είσοδος παλμού 
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Η SMART Digital DDC είναι μια compact θετικής μετατόπισης, διαφραγματική δοσομετρική αντλία με μεταβλητή ταχύτητα κίνησης (stepper motor) και έξυπνα ηλεκτρονικά ελέγχου με ελάχιστη κατανά-
λωση ενέργειας. Η σειρά ψηφιακής δοσολογίας SMART λειτουργεί σε πλήρες μήκος διαδρομής για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη ακρίβεια, γέμισμα και αναρρόφηση, ακόμη και για υγρά υψηλού ιξώδους 
ή απαέρωσης. Η διάρκεια κάθε διαδρομής τροφοδοσίας ποικίλλει ανάλογα με την ικανότητα, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη ομαλή και συνεχή ροή τροφοδοσίας. 
Η πλάκα στερέωσης με δυνατότητα κλικ επιτρέπει την εγκατάσταση σε τρεις διαφορετικές θέσεις χωρίς τη χρήση πρόσθετων αξεσουάρ  
 
Εύρος ρύθμισης:  1:1000 
Ακρίβεια επαναληψιμότητας: ± 1 % 
Μέση θερμοκρασία:   -10 εως +45 °C  
Τάση τροφοδοσίας:   1 x 110 – 240 VAC, 50 Hz, IP65 
   1,5 m καλώδιο με πρίζα EU (Schuko) 
Μέγιστη ανύψωση αναρρόφησης (λειτουργία): 6 m 
 
Περιλαμβάνεται πλήρες κιτ εγκατάστασης που αποτελείται από: 

• Συνδέσεις 2 αντλιών  (Σωλήνα 4/6 mm) 

• Βαλβίδα (χωρίς διακόπτες στ’αθμης) 

• Μονάδα ψεκασμού 

• 6m PE σωλήνα τροφοδοσίας 

• 2m PVC σωλήνα αναρρόφησης 

• 2m PVC σωλήνα απαέρωσης(4/6 mm) 

Κωδικός Grundfos code Περιγραφή 
Min. Q 
(lit/h) 

Max. Q 
(lit/h) 

Max. πίεση 
Υλικό κεφαλής / 
στεγανοποίησης 

DDC-AR-6-10(*) 97721367 Δοσομετρική αντλία 0,006 6 10 bar PVC/EPDM 

DDC-AR-9-7(*) 97721436 Δοσομετρική αντλία 0,009 9 7 bar PVC/EPDM 

DDC-AR-15-4(*) 97721504 Δοσομετρική αντλία 0,015 15 4 bar PVC/EPDM 

DDC-A-6-10(*) 97721333 Δοσομετρική αντλία 0,006 6 10 bar PVC/EPDM 

DDC-A-9-7(*) 97721402 Δοσομετρική αντλία 0,009 9 7 bar PVC/EPDM 

DDC-A-15-4(*) 97721470 Δοσομετρική αντλία 0,015 15 4 bar PVC/EPDM 

DDC 

521 

Διαφορές ελέγχου AR A 

Γενικά 

Ψηφιακή δοσολογία: Εσωτερικός έλεγχος ταχύτητας και συχνότητας διαδρομής ● ● 

Βάση στήριξης (βασική / επιτοίχια) ● ● 

Πίνακας ελέγχου 

Κύβος ελέγχου, μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις: εμπρός, αριστερά, δεξιά ● ● 

Διαφανές προστατευτικό κάλυμμα για στοιχεία ελέγχου ● ● 

Ρύθμιση ικανότητας σε millilitres, litres ή US-gallons ● ● 

Οθόνη γραφικών με φως φόντου σε τέσσερα χρώματα για ένδειξη κατάστασης: λευκό, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο  ● ● 

Μενού απλού κειμένου σε διαφορετικές γλώσσες ● ● 

Κουμπί Turn-and-push (click wheel) για εύκολη πλοήγηση ● ● 

Κουμπί ρύθμισης δόσης (0.1—100%) ● ● 

Κλειδί Start/Stop ● ● 

100% κλειδί (deareation) ● ● 

Τρόποι λειτουργίας 

Χειροκίνητος έλεγχος ταχύτητας ● ● 

Έλεγχος παλμών σε ml/pulse ● ● 

Αναλογικός έλεγχος 0/4-20 mA ●  

Λειτουργίες 

Αργή λειτουργία (αντι-σπηλαίωση) ● ● 

Λειτουργία βαθμονόμησης ● ● 

Οθόνη πληροφοριών Service ● ● 

Ρύθμιση ρελέ: συναγερμός, προειδοποίηση, σήμα διαδρομής, δοσολογία αντλίας ●  

Είσοδοι/ έξοδοι 

Είσοδος για εξωτερικό stop ● ● 

Είσοδος για έλεγχο παλμού (για εξωτερικό μετρητή νερού) ● ● 

Είσοδος για αναλογικό έλεγχο 0/4-20 mA ●  

Είσοδος για σήμα χαμηλής στάθμης ● ● 

Είσοδος για σήμα άδειας δεξαμενής ● ● 

Ρελέ εξόδου (2 ρελέ) ●  

(*) Χρόνος παράδοσης περίπου 4-6 εβδομάδες. 

Grundfos DDC διαφραγματικές δοσομετρικές αντλίες 



 

 

EMS Μ.ΙΚΕ. 

 

Αιγάλεω 19Β  18545  Πειραιάς 
Tel: +30 210 4614343 

Web: www.emsgreece.com 
Email: sales@emsgreece.com 

Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα—Παρασκευή: 8:00—16:00 

 

Η EMS κατέχει το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών. 

Τα αντικείμενα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες. 


