
Dzięki jego konstrukcji istnieje możliwość stosowania w wielu aplikacjach: 
• dezynfekcji końcowej wody na Stacji Uzdatniania Wody 
• dezynfekcji sieci wodociągowej 
• dezynfekcji wody przemysłowej 
• szokowej dezynfekcji wody chłodzącej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W skład zestawu wchodzi: 
• mobilna stacja wyposażona w koła 
• akumulator 
• prostownik 
• zbiornik z podchlorynem 
• pompa dozowania 
• komplet węży 
• zawór wielofunkcyjny (stabilizacji ciśnienia + przelewowy) 
• mieszadło typu ubijak (stosowane przy rozcieńczaniu) 
• inżektory do zastosowania w różnych aplikacjach: hydranty, rurociągi, zbiorniki 
 
Dzięki zastosowaniu akumulatora istnieje możliwość długiej pracy w miejscach bez dostępu 
do źródeł energii elektrycznej. Na dostarczony sprzęt wystawiany jest atest PZH,  
dzięki czemu istnieje możliwość zastosowania do wody pitnej.

Mobilny system chlorowania  
pozwala na zabezpieczenie wody przed rozwojem mikroorganizmów



Zalety chloratora 
• pompa zawsze pracuje z pełną długością skoku, bez względu na ustawioną wydajność,  

dla uzyskania optymalnej dokładności napełniania i ssania 
• zakres wydajności 1:3000 (zakres regulacji) dla pompy DDA 7,5 
• łagodne i ciągłe dozowanie zapewnia optymalne mieszanie w punkcie dozowania  

bez konieczności stosowania dodatkowych mieszadeł 
• znacząca redukcja skoków ciśnienia,  

zapobiegająca naprężeniom mechanicznym  
membrany, przewodów, przyłączy  
znacznie wydłużyła okresy  
pomiędzy pracami konserwacyjnymi 

 
Dane techniczne 
• wydajność pompy dozowania 7,5 l/h  

(możliwość zwiększenia do 30 l/h),  
na indywidualne życzenie także więcej 

• ciśnienie dozowania do 10 bar  
(możliwość zwiększenia do 16 bar) 

• zbiornik 25 l  
(możliwość zastosowania zbiornika 40 lub 60 l)

Dlaczego my? 
• najwyższej jakości sprzęt dostarczany w atrakcyjnej cenie 
• polegamy na sprawdzonym sprzęcie firmy Grundfos 
• mamy 30 lat doświadczenia 
• posiadamy ogólnopolską sieć serwisową  

 (Autoryzowane Serwisy Grundfos oraz Partnerzy serwisowi) 
• zapewniamy krótkie terminy realizacji 
• dajemy możliwość dostosowania stacji do indywidualnych zamówień
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