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Δοσοµετρική αντλία xαρακτηρίζεται η αντλία η οποία µεταφέρει µια
προκαθορισµένη ποσότητα υγρού και µπορεί να την διοχετεύσει µε µεγάλη
ακρίβεια και κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας (πχ. αγωγός
φορτισµένος µε υψηλή πίεση) στο επιθυµιτό σηµείο.
Οι δοσοµετρικές αντλίες της εταιρείας Pulsafeeder USA εναν απο τούς
µεγαλύτερους κατασκευαστές δοσιµετρικών αντλιών στην Αµερική
κατατάσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες:
• Ηλεκτροµαγνητικές
• Ηλεκτροκίνητες
Η εικόνα µας δείχνει σε τοµή µία ηλεκτροµαγνητική διαφραγµατική αντλία η
οποία αποτελείται απο:
1. Δοσιµετρική κεφαλή
2. Δοσιµετρική µεµβράνη
3. Ηλεκτροµαγνήτης
4. Ηλεκτρονικό σύστηµα

1. H δοσοµετρική κεφαλή προσφέρεται σε πέντε διαφορετικά υλικά GFPPL, PVC, SAN, PVDF και St.St.316 - ανάλογα µε το χηµικό που
πρέπει να δοσιµετρήσουµε.
Περιέχει δε βαλβίδα αναρρόφησης και κατάθλιψης µε δύο (2) µπίλιες
ανά βαλβίδα απο κεραµικό. Στην βαλβίδα κατάθλιψης είναι
τοποθετηµένη η βαλβίδα εξαέρωσης η οποία βοηθά στον εξαερισµό
των σωληνώσεων κατα την δοσιµέτρηση πτητικών υγρών και
διευκολύνει την εκκίνηση της αντλίας. Σαν εναλλακτική λύση της
βαλβίδας εξαέρωσης υπάρχει και η βαλβίδα πέντε λειτουργίων (Five
function valve) η οποία διευρύνει το φάσµα της δοσιµέτρησης σε υγρά
µε µεγάλη πτητικότητα.
2. Η δοσιµετρική µεµβράνη είναι κατασκευασµένη απο Teflon ενώ ο
πυρήνας είναι βουλκανισµένος και ενισχυµένος µε πλέγµα. Λόγω της
µεγάλης επιφάνειας του, επιτυγχάνουµε µεγάλη σταθερότητα στην
δοσοµέτρηση χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της αντλίας από την
αντίθλιψη. Η δοσιµετρική µεµβράνη είναι τοποθετηµένη στο έµβολο
του ηλεκτροµαγήτη και δέχεται κίνηση απο αυτόν.
3. Ο ηλεκτροµαγνήτης δέχεται ρεύµα µόνο για 10 µs, οπλίζεται και
εκτελεί τον εµβολισµό, το µήκος του οποίου είναι πολύ µικρό (0,10
mm). Η επαναφορά του εµβολισµού γίνετε απο έξη (6) ενσωµατωµένα
ελατήρια .
Ο συνδιασµός του µικρού µήκους εµβολισµού (0,10 mm) και του
βουλκανισµενού ατσάλινου πυρήνα δίνει την δυνατότητα στις
δοσοµετρικές αντλίες του οίκου Pulsafeeder να έχουν µεγάλη
ακρίβεια (± 2%) και να είναι οι πλέον αξιόπιστες στις πίο δύσκολες
συνθήκες λειτουργίας .
4. Το ηλεκτρονικό σύστηµα είναι κατασκευασµένο µε την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας µέσω microprocessor τελευταίας γενιάς, δίνει
στον χρήστη την δυνατότητα να ελέγχει και να επεµβαίνει µέσω
πλήκτρων αφής και να επιβλέπει µέσω της αλφαρηθµητικής οθόνης, η
οποία βρίσκεται στην πρόσοψη (Series MP) τις διάφορες λειτουργίες .

Δοσοµετρική αντλία PULSAtron Series MP
µ’οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Η δυνατότητα ρύθµισης κάθε δοσιµετρικής αντλίας µεταβάλεται ως εξής:
Μεταβολή του µήκους εµβολισµού
α) χειροκίνητα µέσω ενός ποτενσιοµέτρου το οποίο είναι τοποθετηµένο
στην πρόσοψη της αντλίας (20...100%) .
β) αυτόµατο µεσώ σερβοµηχανισµού.
Μεταβολή τής συχνότητας εµβολισµών
α) χειροκίνητα µέσω ενός πλήκτρου αφής (1:10)
β) αυτόµατα µέσω
- ψυχρών επαφών (πχ.σύνδεση µε ροοµετρητή)
- αναλογικό σήµα (4...20 mA, 20…4 mA)
- παλµικά, µε δυνατότητα πολλαπλασιασµού ή διαίρεσης.
Η αξιοπιστία στην δοσοµέτρηση στις πίο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και η
µεγάλη διάρκεια ζωής χαρακτηρίζουν τα προίοντα
της εταιρείας
Pulsafeeder.
Επτά (7) βασικοί τύποι µε εβδοµήντα οκτώ (78) διαφορετικά µοντέλλα µε
παροχές απο 0,50 l/h εώς 94,6 l/h και αντιθλίψη απο 21 εώς 1,3 bar και
πέντε (5) διαφορετικά υλικά κεφαλών εξυπερετούν όλο το φάσµα της
δοσοµέτρησης.
Η τέχνη της δοσιµέτρησης καλύπτει ευρύ φάσµα εφαρµογών όπως
χλωρίωση πόσιµου νερού, επεξεργασία νερού κολυµβητικής
δεξαµενής, επεξεργασία αποβλήτων , επεξεργασία νερού ψύξης η
ατµολεβήτων.

