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Мембранни дозиращи помпи HC797 P-I Техническа
спецификация 

серия  HC797

Основни характеристики

 Електронен  контрол и  регулирaне на чeстотите 
  0 100%
 Вграден микропроцесор
 Нова електронна платка с вграден филтър  за 

безопасност  (разработен по нормативите за 
електромагнитна съвместимост)

 Мембрана от Тефлон
 Цифрово управление 
 Цифров светодиоден диплей
 Двойни сачмени клапани
 Глава  на помпата с вграден изпускателен клапан
 Стойка за хоризонтален монтаж с комплект дюбели

и винтове
 Армиран  полипропиленов корпус с клас защита 

IP65
 Стандартно се доставя с вход за  датчик на ниво 

(датчика за ниво не е включен  в комплект –  код 
ADSLG)

 Доставя се с комплект шлаух (от списъка)

Помпа HC797 P-I – това е пропорционална електромагнитна дозираща помпа с микропроцесорно цифрово
управление.  HC797  P-I приема и реагира на външни импулси от контакта с импулсен водомер. Ударната
скорост на  помпата може  да бъде лесно програмирана посредством  функциите умножение и деление на
предния панел. Ръчно управление е също достъпно.
 

ФУНКЦИИ НА ПОМПАТА, ТИП ДОЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Цифрово управление:  позволява лесно програмиране за двата вида дозиране: пропорционално и ръчно.

Вид програмиране:

Ръчно:  (F1)  позволява да се избере точно количество удари,  от  1  до 100 удара в минута,  обикновено се
исползва за заливане на помпата.
Деление: (F2) Помпата работи в отговор на получени външни импулси.  Импулсният водомер  позволява да се 
установи числото импулси (0-999), получени от помпата за 1 удар.
Фиксирано: 1:1: Подходящо за пропорционален контролер с импулсен изход за пропорционално контролиране.
Умножение: (F3) Помпата работи  в съответствие от получените външни импулси. Контролния панел на 
помпата позволява да се  установи количеството удари (0-999) от всеки получен  импулс.

Познаването типа на импулсния водомер, производителността на  обекта и концентрацията на
химическия  реагент позволява  дозирането до точно необходимата стойност в ppm.

Ниво на реагента: датчика за ниво спира работата на помпата в момента, когато химическия  реагент достигне
минималното ниво в резервоара.   

http://www.aqua.it/


ЧАСТИ В СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С ХИМИЧЕСКИТЕ РЕАГЕНТИ HC797
Стандартно По заявка

Глава на помпата PP PVDF, PVC автом.
обезвъздушаване

Мембрана PTFE ------
Сачмени клапани PYREX PTFE; CERAMIC
Фитинги PP PVDF 
Седла на клапаните Viton  Dutral
Пружина на инжекц. клапан Hastelloy/Pirex Hastelloy /( PTFE

CERAMIC)
Инжекционни фитинги PP PVDF
Смукателен филтър/фитинги PP PVDF
Смукателен шлаух PVC
Напорен шлаух PE
Viton: FPM /Dutral: EPDM, регистриран продукт на компанията  Dupont Elastomers

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ СЕРИЯ HC797
Модель

Макс. расход/
максим.

налягане
Честота
удари Обем впръскване Размер шлаух

Глава на
помпата

Макс.
Вис.

засмуква
не.

л/ч бар в минута мл/л мм модель м
02-08 2 8 105 0,32-1,11 4x6 PP 3/8" 2-15 1,5
08-04 8 4 105 1,27-1,90 4x6 PP 3/8" 2-15 1,5
04-10 4 10 105 0,63-0,95 4x6 PP 3/8” 2-15 1,5
10-03 10 3 105 1,59-2,22 4x6 PP 3/8" 2-15 1,5

HC797 Произв.
при макс.

нал.

Произв.
при

средно
нал.

Произв.
при мин.

нал.
Коментари: 
всички технически 
спецификации са  въз 
основа проведени тестове  
на помпата при температура 
на  водата  20°C с указаното 
противоналягане Толеранса 
се смята  в пределите на ± 
10% при постоянно налягане
±0,5 бар.

Модел л/ч бар л/ч бар л/ч бар
02-08 2 8 5 5 7 2
08-04 8 4 10 2 12 1
04-10 4 10 5 8 6 6
10-03 10 3 12 2 14 0

Стандартно напрежение: 230 Vac – 1 фаза – 50/60 Hz /  10%
Кабел:  3 м със заземяване без щепсел Работна температура: 45°C
Препоръчително регулиране на честотите: 10 100% Диапазон работно напрежение: мин. 207V – 

макс. 253 V
Възпроизводимост при стандартни условия:   5% Пик напрежение: Макс. 270 V
Материал на шлауха: армиран  PP Стойка за вертикален монтаж: PP

HC797 P-I  СЕ ДОСТАВЯ СЪС  СТАНДАРТЕН  КОМПЛЕКТ:

Бутон за избор на функции

Диспей за програмиране:   
3 начина за програмиране

Бутон Потвърждение

Бутон «На долу»

Бутон «На горе»

Червен светодиод: 
показва статута на 
помпата 



1 – Инжекционен клапан, пружина от Hastelloy, 
клапан от Pyrex
2 м  - Напорен  шлаух (бял)
2 м – Смукателен гъвкав шлаух от PVC (прозрачен)

1,5 м – Изпускателен гъвкав шлаух от PVC 
(прозрачен)
1 -  Смукателен клапан/филтър
Дюбели, винтове и стойка за вертикален  монтаж

Комплектация по заявка

Електрически щепсел

Серия HC797 
Размери на помпата и опаковката

Тегло на помпата с опаковката: 3 кг
Размер на  опаковката (мм): 200 x 260 x 160
Разме на помпата без хоризонтална стойка 
(мм): 218 x 142 x 143
Размер на помпата с хоризонтална 
стойка(мм): 260 x 142 x 162

Техническа
спецификация

HC797 P-I
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