
DOSERINGSTASJONER

Klor

Kloreringsstasjon er komplett system klar for bruk som en stasjonær doseringsstasjon eller 
i nødssituasjoner som oppstår enten i et renseanlegg eller i en fabrikk
 

Doseringstanken –

 Dimensjoner består fra 100 
 Gjennomsiktig tank for å se på de forskjellige nivåer
 Doseringspumper håndterer væsker fra 

 

Styring av doseringspumper 
måter – Dostec AC tilbyr mnage mulighe

 Dostec AC app muliggjør overvåking via en 
 Doseringspumpen kan styres manuelt eller styres av eksternt puls/mA
 Dostec doseringspumper kan også styres via RS
 Batch-modus: doseringstid eller volumdo
 Analog modus: dosering proporsjonal med et 0 / 4
 Doseringsstasjon kan tilbys med 

 

Doseringsstasjoner kan leveres med komplett automatiserte pumper som 
manuelt regulert som Dostec 40

 

DOSERINGSTASJONER 

Klor – Lut – Soda- Pax -jernklorid 

er komplett system klar for bruk som en stasjonær doseringsstasjon eller 
situasjoner som oppstår enten i et renseanlegg eller i en fabrikk.  

– PP (polypropylen) 

Dimensjoner består fra 100 – 1000 L 
Gjennomsiktig tank for å se på de forskjellige nivåer 

håndterer væsker fra 0-1200 l/h mot 20 bar 

Styring av doseringspumper kan skje ved forskjellige 
Dostec AC tilbyr mnage muligheter 

muliggjør overvåking via en applikasjon / styres via internett
Doseringspumpen kan styres manuelt eller styres av eksternt puls/mA-
Dostec doseringspumper kan også styres via RS-845 og Modbus 

modus: doseringstid eller volumdosering 
Analog modus: dosering proporsjonal med et 0 / 4-20mA signal 

kan tilbys med automatisk klorfortynne 

Doseringsstasjoner kan leveres med komplett automatiserte pumper som Dostec AC
Dostec 40. 
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Dostec AC APP  muliggjør overvåking i sanntid av parametere som strømningshastighet, 
motorhastighet, puls- og sensorinnganger osv. Det gjør det også mulig å motta SMS- og e-
postalarmer, som kan konfigureres via plattformen. 
 

Dostec AC kan fungere i henhold til spesielle 
doseringsvæsker 

 LowFlow (LF): tillater et strømningsområde mellom 1% og 100% av nominell strømning 
 SlowSuction (SS) - Øker effektiviteten ved utlevering av viskøse væsker 
 Lav pulsering: reduserer pulsering i utladet strømning 

 

Doseringsstasjon – DOSTEC 40 pumpen er regulerbar 
manuelt,  brukes til mange applikasjoner 

 Sodium Hydroksyd - Soda 
 Natriumhydroksyd - Lut 
 Pax 
 Jernklorid -  FeCl2 – rensing av avløpsvann 

Dostec 40 

Ta Kontakt! 
Norditec AS 
www.norditec.no 
E-post: post@norditec.no 
Mob.: +47 988 98 479 
 

 


