
HQ-Easymix PRO 

De HQ-Easymix Pro doseerpompen worden bestuurd door een zeer exacte elektronica met een breed 

doseerbereik. De instelling is zeer eenvoudig in te stellen via ↑↓ pijltjes en in stappen van 0.01 %.  

Op het digitale scherm kunt u de dosering aflezen.  

Op een tweede lijn wordt het waterverbruik geregistreerd en weergegeven.  

Verdere instellingen voor:  

✓ werkdruk  

✓ ppl watermeter  

✓ weergave in cc of % 

✓ wachtwoord  

✓ dosering blokkering bij max. 250cc/m³ 

✓ correctie % (bij hoge viscositeit, lange 

aanzuigleiding) 

 

 

 

            

 

 

          Voorbeeld zuur en medicatie pomp           Voorbeeld chloordioxidepomp 

Pomp voor Dosering - % In stappen van ↑↓ Auto ontluchter Max. druk - bar 

Zuren 0.001 – 1.00 0.001 Nee 8 

Cl2O2 0.001 – 1.00 0.001 Ja, z.o.z.* 8 

Medicatie 0.10 – 2.50 0.01 Nee 5 

H2O2 0.001 – 1.00 0.001 Magneetventiel 8 

 

HQ-Slangenpomp 

 

 

 

 

 

 

✓ eenvoudig te installeren 

✓ eenvoudig in te stellen 

✓ onderhoudsvriendelijk 

 

 De HQ-Slangenpomp is speciaal ontwikkeld voor het 

ontsmetten van opslagtanks en andere watervoorraden. Op 

ingestelde tijdstippen of tijdens het vullen van de voorraad zal de 

HQ-slangenpomp een vooraf ingestelde hoeveelheid desinfectie 

doseren. De pomp kan zowel tijd gestuurd als start/stop, via de 

waterpomp, ingesteld worden. Technische gegevens: 

Maximaal 0.1 bar en Maximaal 7000 cc/uur 

 

 

 

✓  ✓  

 De HQ-Slangenpomp is speciaal ontwikkeld voor het 

ontsmetten van opslagtanks en andere watervoorraden. Op 

ingestelde tijdstippen of tijdens het vullen van de voorraad zal de 

HQ-slangenpomp een vooraf ingestelde hoeveelheid desinfectie 

doseren. De pomp kan zowel tijd gestuurd als start/stop, via de 

waterpomp, ingesteld worden. Technische gegevens: 



*HQ-Easymix PRO Auto Air Ontluchter 

Het HQ-Auto Air Systeem is speciaal ontwikkeld om de doseerpomp geschikt te maken voor gasvormende 

producten zoals waterstofperoxide.  

Werking 

Op het moment dat er een bepaalde tijd (programmeerbaar) geen waterafname is, geeft het HQ-Auto Air Systeem 

een aantal puls signalen door naar de pomp. Hierdoor begint de pomp te werken.  

Op het moment van pompen opent het magneetventiel en wordt de vloeistof retour gestuurd naar de 

voorraadtank. Deze circulatie zorgt ervoor dat de kans op zuurstofvorming door waterstofperoxide uitgesloten is. 

Hierdoor blijft de dosering perfect.  

 

 

 

Voor alle pompen zijn wisselstukken ter beschikking, deze komen we zelf monteren. 

 

 


