
POMPA DE TRATARE 
A APEI PE CARE AȚI 

AȘTEPTAT-O...

Introducerea pompei dozatoare de chimicale - Seria PD 

Seria recent configurată - PD-  a pompelor dozatoare de chimicale a fost proiectată special pentru 
aplicații industriale de tratare a apei, adaugă o tehnologie avansată la una dintre cele mai populare 
pompe ale LMI.  Este disponibil în două modele, Manual și Anansat, seria PD a pompelor se 
integrează perfect în procesul de tratare a apei, adăugând confort și valoare aplicației dvs.

Experimentați următoarea generație de precizie și performanță:

• Mecanism de antrenare îmbunătățit pentru o cursa mai 
puternică, precizie constantă și o eficiență fiabilă

• Setare simplificată a capacității cu un interval constant al 
cursei pentru a menține calibrarea într-un interval reglabil

• Electronica avansată compensează în mod dinamic 
condițiile de temperatură și tensiune pentru a asigura 
o performanță consistentă (patententat)

• Cap pompare robust cu performanță dovedită de peste 10 ani

GARANȚIE
 DE 2 ANI

Așteaptarea s-a terminat. Contactați astăzi distribuitorul local. 
www.propump.ro   •   www.RelyOnLMI.com

Manual PD0

 Seria nouă PD  va continua să câștige 
încrederea dvs. pentru anii următori.
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În plus față de caracteristicile și avantajele modelului Manual, modelul Avansat se mândrește cu un 
control extern și un afișaj grafic mare, pentru a oferi acces intuitiv la funcții avansate, cum ar fi 
asistența de calibrare, totalizatorii sistemului și utilizatorilor, noua tehnologie de degazare 
STAYPRIME ™ ș i multe altele.

Așteaptarea s-a terminat. Contactați astăzi distribuitorul local.
 www.propump.ro   •   www.RelyOnLMI.com

GARANȚIE 
DE 2 ANI

Funcționalitate Avansate (PD7)
• Ecranul LCD color de 2,4 "permite o navigare și o 

configurare ușoară cu afișare grafică

• Intrările de control externe oferă acces de la 
distanță convenabil pentru a vă automatiza procesul

• Instrumentul de calibrare oferă un proces de calibrare 
ușor de utilizat

• System & User Totalizers acționează ca un kilometraj 
pentru pompa dvs. prin înregistrarea cursele pompei, a 
volumului estimat și a ciclurilor de putere

• Tehnologia de degazare StayPrime ™ automatizează ciclul de
amorsară după o perioadă de timp fără pompare, pentru a
asigura o functionare sigură

Avansat PD7

Seria nouă PD  va continua să câștige 
încrederea dvs. pentru anii următori.




