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Zakupi e  dozownik marki DOSATRON.
Gratulujemy wyboru! Projekt tego modelu jest wynikiem ponad 30-letniego 
do wiadczenia i bada  naszych in ynierów, dzi ki którym seria 
DOSATRONów wyprzedzi a wszystkie nowe rozwi zania technologiczne w 
zakresie dozowników DOSATRON.
Z czasem, ten DOSATRON stanie si  jednym z Twoich najwierniejszych 
sojuszników.
Kilka regularnie dokonywanych zabiegów konserwacyjnych zapewni sprawne 
dzia anie urz dzenia, dzi ki czemu s owa takie jak awaria czy usterka po 
prostu trac  racj  bytu.

ZAPOZNAJ SI  WI C DOK ADNIE Z NINIEJSZ  INSTRUKCJ ,
ZANIM W CZYSZ URZ DZENIE.

J zyk polski

Uwaga! 
Pe ny symbol oraz numer seryjny Twojego
DOSATRONU znajduj  si  na korpusie pompy.
Wpisz ten numer poni ej. B dzie Ci on potrzebny za ka dym 
razem, gdy b dziesz rozmawia  ze sprzedawc  lub gdy 
b dziesz chcia  uzyska  dodatkowe informacje.

Symbol: ...................................................................................

Nr seryjny: ...............................................................................

Data zakupu: ..........................................................................

..................................................................................................

Niniejszy dokument nie stanowi zobowi zania umownego.
Informacje w nim zawarte maj  wy cznie charakter orientacyjny. 
DOSATRON INTERNATIONAL zastrzega sobie prawo wprowadzenia 
zmian do swoich urz dze  w ka dej chwili. 
© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2011. 
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PARAMETRY
DIA 2F DIA 4 RE

Praktyczne robocze nat enie 
przep ywu: 

4.5 l/h MINI - 2.5 m3/h MAX 
[0.02 US GPM-11 US GPM]

Maksymalna temperatura robocza: 
Minimalna temperatura robocza: 

40° C [104° F]
5° C [41° F]

Ci nienie robocze:
bary(-ów) 
PSI 

0.15 - 5.5
[2.2 - 80]

0.15 - 4
[2.2 - 57]

Warto  dozowania regulowana z 
zewn trz:
% 
Ratio 

2
[1:50]

1 - 4
[1:100 - 1:25]

Wtryskiwana ilo  zag szczonego 
preparatu:
Min. l/h - Max. l/h 
US Fl. oz/min - MIN. 
US GPM - MAX. 

0.090 - 50
0.051
0.22

0.045 - 100
0.026
0.36

Pod czenie do sieci (NPT/BSP gaz. 
obejm.) : 

Ø 20 x 27 mm [3/4"]

Pojemno  skokowa silnika hydrau-
licznego (co dwa stukni cia t oka):

Ok. 0.47 l 
[0.124 US Gal amer.]

UWAGA! DOSATRON nie posiada fabrycznego ustawienia.
Nale y zapozna  si  z tre ci  rozdzia u

 „REGULOWANIE DOZOWNIKA”.

WYMIARY DOZOWNIKA
rednica: cm ["] 15.2 [6] 15.2 [6]

Wys. ca kowita: cm ["] 33.6 [13 1/4] 36.5 [14.36]

Najwi ksza szer.: cm ["] 18 [7 1/8] 18 [7 1/8]

Ci ar: ± kg [lbs] 1.7 [3.7] 2 [4.4]
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ZAWARTO  OPAKOWANIA: 1 DOSATRON / 1 uchwyt cienny dla
DOSATRONu + pasek / 1 przewód ssawny do zag szczonego preparatu 
/ 1  ltr siatkowy, 1 instrukcja obs ugi.

GABARYTY OPAKOWANIA: 
40 x 17.5 x 17.5 cm [15 3/4" x 6 9/10" x 6 9/10"].
WAGA OPAKOWANIA: ok. 2 kg [ ok. ~ 4.4 lbs].
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Dok adny, prosty i niezawodny

Silnik membranowy

Czysta woda

Roztwór
wodny + 
% preparatu

T ok dozuj cy

Regulacja warto ci dozowania (%)

Zag szczony 
preparat 
do dozowania

Pod czony do sieci wodoci gowej DOSATRON jest urz dzeniem, 
którego jedyn  si  nap dow  jest ci nienie wody. Pod jej wp ywem 
mechanizm zasysa zag szczony preparat, dozuje dan  proporcj , 
a nast pnie miesza preparat z wod . Otrzymany w ten sposób 
roztwór zostaje przes any dalej. Wtryskiwana dawka preparatu 
jest zawsze proporcjonalna do ilo ci wody przep ywaj cej przez 
Dosatron, niezale nie od zmian nat enia przep ywu lub ci nienia.
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Instalacja
RODKI OSTRO NO CI

1 - UWAGI OGÓLNE
- Pod czaj c DOSATRON do 
publicznej sieci wodoci gowej lub 
do w asnego punktu poboru wody, 
nale y bezwzgl dnie przestrzega  
norm w zakresie zabezpiecze  
i metod od czania urz dze  
od sieci. 
DOSATRON zaleca od cznik 
uniemo liwiaj cy zanieczyszczenie 
zasilania wod .
- W trakcie pod czania Dosatronu 
do sieci wodoci gowej, nale y 
upewni  si , i  woda p ynie 
w kierunku wskazanym przez 
strza ki na urz dzeniu.
- Je eli instalacja usytuowa-
na jest wy ej ni  sam dozownik 
DOSATRON, mo e zaistnie  
ryzyko wstecznego przep ywu wody 
i preparatu do DOSATRONu; 
zaleca si  wi c zamontowanie 
zaworu zwrotnego na wyj ciu 
z urz dzenia.
- W przypadku instalacji, przy 
których istnieje ryzyko zapowietr-
zania, zaleca si  umie ci  zawór 
antyska eniowy na wyj ciu 
z urz dzenia dozuj cego.
- Nie nale y instalowa  
DOSATRONu nad pojemnikami 
z kwasem lub inn  substancj  
r c ; pojemnik nale y przesun  

i os oni  pokryw  przed ewentual-
nymi oparami koroduj cymi.
- DOSATRON nale y zamontowa  
z dala od róde  ciep a, a w zimie 

– w miejscu chronionym przed
zamarzaniem.
- Nie nale y instalowa  
DOSATRONu na uk adzie zasy-
sania pompy nap dzaj cej 
(zapowietrzanie).

 UWAGA! Nie nale y u ywa  
metalowych narz dzi czy sprz tu.
- Operator, w trakcie wykonywania 
wszelkich czynno ci, winien sta  
twarz  do DOSATRONu oraz nosi  
ochronne okulary i r kawice.
- Aby zagwarantowa  dok adno  
dozowania, coroczna wymiana 
uszczelnie  w cz ci dozuj cej 
pozostaje w wy cznej gestii 
u ytkownika.
- Regulacja dozowania Dosatronem 
pozostaje w wy cznej gestii 
u ytkownika. 
U ytkownik musi bezwzgl dnie 
przestrzega  zalece  producenta 
preparatów chemicznych.

 OSTRZE ENIE 
Podczas monta u, pracy 
oraz konserwacji dozownika 
DOSATRON nale y przestrzega  
zasad bezpiecze stwa: u ywa  
odpowiednich narz dzi, odzie y 
ochronnej oraz okularów ochronnych 
w trakcie pracy z urz dzeniem, 
a tak e przyst pi  do monta u 
w warunkach zapewniaj cych 
bezpieczn  prac  urz dzenia.
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1 - UWAGI OGÓLNE (c.d.)
Nale y przestrzega  instrukcji 
zawartych w niniejszym doku-
mencie oraz podejmowa  rodki 
bezpiecze stwa odpowiednie 
do natury zasysanego p ynu 
oraz do temperatury wody. 
Nale y zachowa  szczególn  
ostro no  w przypadku subs-
tancji niebezpiecznych (substancji 
koroduj cych, toksycznych, 
rozpuszczalników, kwasów, subs-
tancji r cych, atwopalnych itp.).
- W przypadku dozowania sub-
stancji r cych, nale y 
skontaktowa  si  ze sprzedawc  
przed jakimkolwiek u yciem 
dozownika celem potwierdzenia ich 
kompatybilno ci z urz dzeniem.
W przypadku monta u 
Dosatronu na sieci wody ciep ej
(maks. 60°C/140°F) wymagane 
jest u ycie dozownika z opcj  
„T”.
Wy sza temperatura zwi ksza 
ryzyko i niebezpiecze stwo ww. 
substancji.
Zaleca si  wyposa enie zarówno 
dozownika, jak i ca ej instalacji 
wody ciep ej, w oznakowa-
nie sygnalizuj ce powy sze 
zagro enie, a tak e przestrzega-
nie obowi zuj cych przepisów.

 UWAGA
Osoby odpowiedzialne za 
monta , prac  oraz konserwacj  
urz dzenia musz  dok adnie 

zapozna  si  z ca o ci  tre ci 
niniejszej instrukcji.
- Nale y sprawdzi , czy nat enie 
przep ywu oraz ci nienie wody 
w instalacji s  zgodne z parame-
trami technicznymi DOSATRONu.
- Regulacji dozowania nie nale y 
dokonywa  pod ci nieniem. 
Nale y zamkn  dop yw wody 
i obni y  ci nienie do zera.
- U ytkownik ponosi wy czn  
odpowiedzialno  za prawid owy 
dobór ustawie  DOSATRONu 
celem uzyskania danych 
warto ci dozowania.
- Prawid owa praca dozow-
nika mo e ulec zak óceniu pod 
wp ywem wlotu powietrza, 
zanieczyszcze  lub dzia ania 
substancji chemicznych na uszczel-
nienia. Wskazane jest regularne 
sprawdzanie prawid owego zasy-
sania zag szczonego preparatu 
w DOSATRONie.
- Nale y wymieni  przewód 
ssawny DOSATRONu, gdy zos-
tanie stwierdzone uszkodzenie 
starego przewodu pod wp ywem 
dzia ania dozowanego preparatu.
- Po zako czeniu pracy urz dzenia, 
system nie powinien pozosta  pod 
ci nieniem (zalecane).
- Nale y bezwzgl dnie przep uka  
(czyst  wod ) DOSATRON:
. przy ka dej zmianie preparatu,
. przed ka d  operacj  celem 
unikni cia kontaktu z substancjami 
r cymi.

RODKI OSTRO NO CI (c.d.)
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- Wszystkie czynno ci monta owe 
o dokr canie elementów nale y
wykonywa  r cznie, bez pomocy 
narz dzi.

2 - WODA ZANIECZYSZCZONA
- W przypadku wody bar-
dzo zanieczyszczonej nale y 
bezwzgl dnie zamontowa  filtr 
sitowy przy wej ciu DOSATRONu 
(np.  : 60 mikronów – 300 mesh 
w zale no ci od jako ci wody). Brak 
filtra mo e spowodowa  przed-
wczesne zu ycie DOSATRONu 
pod wp ywem dzia ania cz stek 
ciernych.

3 - UDERZENIA 
HYDRAULICZNE / NADMIERNE 
NAT ENIE PRZEP YWU
- W instalacjach, w których mog  
wyst pi  uderzenia hydrauliczne, 
nale y bezwzgl dnie zamontowa  
odpowiednie zabezpieczenie 
(system regulowania wzajemnej 
warto ci ci nienia i nat enia 
przep ywu).
- W instalacjach zauto-
matyzowanych nale y 
priorytetowo montowa  elektro-
zawory z powolnym systemem 
otwierania i zamykania.
- Je li dozownik DOSATRON zasi-
la kilka sektorów, nale y wzbudza  
elektrozawory jednocze nie 
(zamkni cie jednego sektora i jed-
noczesne otwarcie drugiego).

 4- USYTUOWANIE INSTALACJI
- Zarówno DOSATRON, jak 
i preparat do dozowania powinny 
by  atwo dost pne. Instalacja nie 
mo e w adnym wypadku wi za  
si  z ryzykiem zanieczyszczenia 
lub ska enia.
- Zaleca si  wyposa enie wszyst-
kich przewodów wodoci gowych 
w odpowiednie oznakowanie 
informuj ce, e woda zawiera 
pewne dodatki, z napisem: 

 UWAGA!  „Woda niezdatna 
do picia”.

5 - KONSERWACJA
- Po zako czeniu prac zaleca si  
zassa  czyst  wod  (ok. 1 litra 
[0,264 gal amer.]).
- Coroczny przegl d techniczny 
zwi kszy trwa o  DOSATRONu. 
Raz do roku nale y wymieni  
uszczelnienia cz ci dozuj cej 
oraz przewód ssawny do 
preparatu.

6 - SERVICE
- Niniejszy DOSATRON 
zosta  poddany próbom przed 
zapakowaniem.
- W razie potrzeby mo na zamówi  
zestawy naprawcze oraz torebki 
z uszczelkami.
- Skontaktuj si  z Twoim dystrybu-
torem lub z firm  DOSATRON 
w zakresie us ug obj tych serwi-
sem posprzeda nym.



© DOSATRON INTERNATIONAL / 

INSTALACJA DOSATRONU
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W komplecie z DOSATRONem dostarczany jest przewód ssawny (który 
mo na skróci  w razie potrzeby), umo liwiaj cy u ycie urz dzenia 
z bardzo pojemnym zbiornikiem.
Przewód musi obowi zkowo posiada  filtr siatkowy oraz balast.
Pod czenie ww. przewodu zosta o opisane w osobnym rozdziale.

UWAGA: Wysoko  zasysania wynosi maksymalnie 4 metry [13 ft].

Pod czy  przewód wyposa ony w filtr siatkowy i balast, a nast pnie 
zanurzy  w dozowanym roztworze.

INSTALACJ  NALE Y WYKONA  BEZ ADNYCH NARZ DZI
DOSATRON dostarczany jest w komplecie:
- ze ciennym uchwytem mocuj cym (Rys. 1-A) i paskiem (Rys. 1-B),
- z przewodem ssawnym z filtrem siatkowym.
Uchwyt umo liwia zamocowanie DOSATRONu na cianie.
Nale y upewni  si , e woda sp ywa zgodnie z kierunkiem strza ek 
na korpusie dozownika.
Wcisn  DOSATRON w podstaw  i zacisn  uchwyty.
Dopasowa  pasek podstawy do uchwytów po wprowadzeniu ko ków 
korpusu do otworów uchwytów.
Zdj  zatyczki ochronne (Rys. 1-C) zamykaj ce otwory DOSATRONU 
przed pod czeniem urz dzenia do sieci wodoci gowej.

y y j y ( y ) p ( y ),
- z przewodem ssawnym z filtrem siatkowym.
Uchwyt umo liwia zamocowanie DOSATRONu na cianie.
Nale y upewni si , e woda sp ywa zgodnie z kierunkiem strza ek 
na korpusie dozownika.
Wcisn  DOSATRON w podstaw  i zacisn  uchwyty.
Dopasowa  pasek podstawy do uchwytów po wprowadzeniu ko ków 
korpusu do otworów uchwytów.
Zdj  zatyczki ochronne (Rys. 1-C) zamykaj ce otwory DOSATRONU 
przed pod czeniem urz dzenia do sieci wodoci gowej.

Dokr canie zacisków 20 Nm 
lub 2kg 

(uwaga: 1 Nm = 0,1 DaN)

ZALECENIA

Urz dzenie mo na pod czy  do sieci wodoci gowej gi tkimi przewodami 
o rednicy wewn trznej 20 mm, zamocowanymi za pomoc  opasek
zaciskowych i z czek obrotowych o Ø 20 x 27 mm [3/4”]. 
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UWAGA! Filtr siatkowy nale y za o y  ok. 10 cm [4”] od 
dna pojemnika, aby nie nast pi o zassanie cz stek nieroz-
puszczalnych, co mo e uszkodzi  korpus dozownika. (Rys. 2).
- Nie k a  filtru siatkowego na pod odze.

W adnym przypadku poziom roztworu nie mo e znajdowa  si  
powy ej poziomu wlotu wody do DOSATRONu (nale y unika  
zapowietrzania) (Rys. 3).

INSTALACJA DOSATRONU (c.d.)
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ZALECANY SPOSÓB INSTALACJI

NADMIERNE NAT ENIE PRZEP YWU (info. wy . o char. orientacyjnym)
Je li t ok DOSATRONu stuka wi cej ni  46 razy, tzn. wykonuje ponad 
23 cykli w 15 sekund, oznacza to, e dozownik osi gn  górn  granic  
nat enia przep ywu. Chc c uzyska  wi ksze warto ci przep ywu, 
nale y dobra  DOSATRON o wy szej wydajno ci.

Dozowniki mo na montowa  
bezpo rednio na sieci wodo-
ci gowej (Rys. 4), lub – zalecane 
rozwi zanie – na przewodzie 
obej ciowym (Rys. 5).
Je li nat enie przep ywu jest 
wy sze od limitów DOSATRONu, 
p. § NADMIERNE NAT ENIE 
PRZEP YWU.

Aby zabezpieczy  DOSATRON przed 
przedwczesnym zu yciem, zaleca 
si  zamontowanie odpowiedniego 
filtru (np.: 300 mesz – 60 mikronów 
w zale no ci od jako ci wody) 
na dop ywie do dozownika.
Jest to niezb dne na wypadek, 
gdyby woda by a zanieczyszczona, 

a w szczególno ci – gdy woda 
pochodzi z odwiertu.
Instalacja filtru jest nie tylko 
zalecana – jest to równie  
warunek wa no ci gwarancji.
Monta  na przewodzie obej ciowym 
umo liwia zasilanie instalacji 
w czyst  wod  bez uruchamiania 
DOSATRONu, a tak e atwy 
demonta  urz dzenia.

W przypadku instalacji
 w sieci wody pitnej 
nale y, przestrzega  

obowi zuj cych w danym 
kraju norm i regulacji.
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INSTALACJA GRAWITACYJNA

UWAGA: Wysoko  ci nienia 
1,5 m (0,15 BAR) wystarczy, 
aby uruchomi  dozownik DIA*.

* Test fabryczny,
wylot bezkana owy.
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Nale y za o y  wysoko  ci nienia ponad 1,5 m zgodnie z rodzajem 
wymaganej instalacji oraz danym maksymalnym przep ywem (straty 
ci nienia dla poszczególnych elementów instalacji, jak np.  ltr, d ugo ci 
kanalizacji, zawory zwrotne itp.).
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Pod czenie 
DOSATRONu do sieci

ZA PIERWSZYM RAZEM

UWAGA: Czas wzbudzania dozowanego roztworu jest funkcj  
nat enia przep ywu, regulacji dozowania oraz d ugo ci przewodu 
zasysaj cego preparat.
Przyspieszy  wzbudzanie mo na ustawiaj c dozowanie 
na maksymaln  warto .
Po wzbudzeniu roztworu sprowadzi  ci nienie do zera i ustawi  

dan  warto  dozowania (p. § REGULOWANIE DOZOWANIA).

- Otworzy  nieznacznie dop yw wody.
- Wcisn  przycisk spustu w górnej cz ci 
klosza (Rys. 6).
- Zwolni  przycisk po uzyskaniu ci g ego 
strumyczka wody wokó  przycisku (bez 
p cherzyków powietrza).
- Otwiera  stopniowo dop yw wody; nast puje 
samowzbudzenie DOSATRONu.
- Odczeka , a  dzia anie urz dzenia doprowadzi 
do zassania preparatu do cz ci dozuj cej (co 
wida  za spraw  przezroczystego przewodu).
- W trakcie pracy DOSATRON wydaje 
charakterystyczny podwójny metalowy stukot.

PRZEWÓD OBEJ CIOWY

DOSATRON wyposa ony jest w funkcj  by-pass 
(przewód obej ciowy): 
- By-pass w po o eniu ON – DOSATRON 
pracuje, a urz dzenie zasysa preparat.
- By-pass w po o eniu OFF – DOSATRON 
zatrzymuje si  i nie zasysa preparatu.

OFF

O
N
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Konserwacja
ZALECENIA

1 - Przy stosowaniu w roztworach 
preparatów rozpuszczalnych 
w wodzie, wskazane jest okresowe 
wymontowanie ca ej cz ci 
dozuj cej (patrz: § CZYSZCZENIE 
ZAWÓR ZASYSAJ CEGO, 
§ WYMIANA USZCZELEK
DOZOWANIA).
Elementy cz ci dozuj cej 
przep uka  dok adnie czyst  
wod , pokry  smarem 
silikonowym wymagaj ce tego 
uszczelki, a nast pnie z powrotem 
zamontowa  (Rys. 7). 

2 - Przed ponownym w czeniem 
DOSATRONu po d u szym okresie 
przerwy nale y wyj  podzespó  
nurnika wraz z uszczelkami 
i zanurzy  je w letniej wodzie 
(< 40° C) na kilka minut. Pozwala 
to usun  z t oka zasuszone 
osady.

SPUSZCZANIE P YNU Z DOSATRONU 
(przy zabezpieczaniu przed zamarzaniem)
- Zamkn  dop yw wody i obni y  ci nienie do zera.
- Zdj  cz  dozuj c .
- Zdj  z czki na wlocie i wylocie wody.
- Zdj  g ówny element korpusu ze wspornika ciennego, 
  a nast pne spu ci  p yn.
- Wyczy ci  uszczelk  i zamontowa  korpus ponownie.
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KONWERSJA - miary mi dzynarodowe

Zasada: Ustawienie na 1%    1/100 = 1 cz  wagowa zag szczonego 
preparatu na 100 cz ci wagowych wody.

Np.: Ustawienie na 2 %     2/100 =  2 cz ci wagowe zag szczonego 
preparatu na 100 cz ci wagowych wody.
Stosunek     1/50.

POD CZENIE PRZEWODU SSAWNEGO

Je eli przewód pod cza si  
do u ywanego ju  DOSATRONu, 
nale y koniecznie zapozna  
si  z tre ci  rozdzia u RODKI 
OSTRO NO CI.

- Wykr ci  nakr tk  (Rys. 8-E) 
w dolnej cz ci elementu dozuj cego, 
a nast pnie wprowadzi  przewód 
ssawny do nakr tki.

- Dosun  przewód do ko ca 
na rowkowan  ko cówk  
i z powrotem r cznie wkr ci  
nakr tk .
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REGULOWANIE WARTO CI DOZOWANIA 
(przy braku ci nienia wody)

UWAGA! Nie u ywa  narz dzi!
Regulacji dozowania nie nale y dokonywa  pod ci nieniem.
- Zamkn  dop yw wody i obni y  ci nienie do zera.
- Polu ni  pier cie  ustalaj cy (Rys. 9).
- Wkr ci  lub wykr ci  tulej  reguluj c  w celu ustawienia 
  2 z bków podzia ki na wybranej warto ci dozowania (Rys. 10).
- Zacisn  pier cie  ustalaj cy (Rys. 11).
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WYMIANA USZCZELEK W CZ CI DOZUJ CEJ
(przy braku ci nienia wody)

Cz stotliwo : co najmniej raz na rok.
UWAGA! Nie nale y u ywa  metalowych narz dzi czy sprz tu.
ZALECENIE: Przed wymontowaniem cz ci dozuj cej, wskazane jest 
w czenie DOSATRONu i zassanie pewnej ilo ci czystej wody, aby 
przep uka  system wtryskiwania. Eliminuje to równie  ryzyko kontaktu 
z resztkami preparatów, które mog yby pozosta  w rodku. W trakcie 
tego typu manipulacji nale y nosi  okulary ochronne i r kawice! 

SPOSÓB WYJMOWANIA USZCZELK
Rys. 12  : Uchwyci  silnie element i uszczelk  kciukiem oraz palcem 
wskazuj cym; odsun  uszczelk  w drug  stron , odkszta caj c j .

Rys. 13 : Odkszta ca  dalej, tak aby móc uchwyci  wystaj c  cz  
uszczelki, a nast pnie wyj  j  z wy obienia.
Oczy ci  miejsce osadzenia uszczelki bez u ywania narz dzi. 
Za o y  ponownie – r cznie.
Bardzo wa ne jest, aby nie skr ca  uszczelki przy nak adaniu, gdy  nie 
b dzie ona wówczas mog a gwarantowa  szczelno ci.

Rys. 12

Rys. 13
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WYMIANA USZCZELEK DOZOWANIA 
- Uszczelki nale y wymienia  co najmniej raz na rok.
- Nosi  ochronne okulary i r kawice.
- Przep uka  DOSATRON oraz uszczelki wtrysku czyst  i letni  wod .
- Zamkn  dop yw wody i obni y  ci nienie do zera.
- Wyj  przewód ssawny.
- Zdj  cz  dozuj c .
- Poci gn  do do u, aby opró ni .
- Zmieni  korpus izolacyjny (Rys. 14-C), uszczelki (Rys. 14-J/K/L/M)
  i zawór ss cy (Rys. 14-A)
- Zamontowa  r cznie z powrotem w kolejno ci odwrotnej do demonta u.
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CZYSZCZENIE I PONOWNY MONTA  ZAWORU SSAWNEGO

- Zamkn  dop yw wody i obni y  ci nienie do zera.
- Wykr ci  nakr tk  i zdj  przewód ssawny (Rys. 15).
- Wykr ci  i zdj  nakr tk  podtrzymuj c  zawór ss cy (Rys. 16), 
rozebra  go i dok adnie przep uka  wszystkie cz ci czyst  wod .
- Zamontowa  wszystko ponownie zgodnie z porz dkiem i miejscem 
oznaczonym na schemacie (Rys. 17).
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WYMIANA USZCZELEK WAHACZA

Rys. 18

- Nosi  ochronne okulary i r kawice.
- Przep uka  DOSATRON oraz uszczelki wtrysku czyst  i letni  wod .
- Zamkn  dop yw wody i obni y  ci nienie do zera.
- Wyj  DOSATRON z instalacji.
- Polu ni  sze  rub (Rys.18-J), wyj  wahacz (Rys. 18-K) i cz ci 
korpusu przesy owego (Rys. 18-L).
- Wymieni  uszczelki (Rys. 18-M).
- Zamontowa  r cznie z powrotem w kolejno ci odwrotnej, ustawiaj c 
pozycj  wysok  t oka nurnika oraz t  wahacza, jak pokazano na rysunku 
(Rys.18-N).



Okre lenia / symbole
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SYMBOL:.............................  Nr seryjny :................................

PRZYK AD        DIA 4 RE/F AF II

Rodzaj DOSATRONu

Dozowanie (% lub warto )

RE : Podlega regulacji
F :    Ustalony

Uszczelki dozowania: 
AF = PH 7-14
VF = PH 1-7 
    K = mocne kwasy (>15%)

Inne rozszerzenia 
(prosimy o sprecyzowanie)
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Ewentualne problemy
OBJAW PRZYCZYNA ROZWI ZANIE
silnik
DOSATRON nie 
uruchamia si  lub 
zatrzymuje si .

Woda nie przep ywa 
przez DOSATRON we 
w a ciwym kierunku.

Odwróci  dozownik we 
w a ciwym kierunku.

Dozownik funkcjonuje, 
ale przy bardzo s abym 
przep ywie (minimalny 
przep yw, 1 stukni cie 
co 3 minuty!).

Przeczeka  3 minuty 
pracy. Je li brak 
stukni cia po tym 
czasie, poszuka  
innych „przyczyn".

Przep yw lub ci nienie 
s  nieodpowiednie 
lub przekraczaj  limity 
podane dla dozownika.

Nale y upewni  si , 
e instalacja wodna 

Odpowiada danym 
przep ywu i ci nienia 
dla DOSATRONu.

Dozownik w trybie 
przewodu obej ciowego.

Ustawi  DOSATRON 
na „ON”.

Zablokowany silnik. 1- W czy  
przycisk przewodu 
obej ciowego 
kilkukrotnie i ustawi  
na „ON”.
2- Odes a  
DOSATRON swojemu 
dystrybutorowi.

Zapowietrzenie 
DOSATRONu.

Odpowietrzy  element.

Nadmierne nat enie 
przep ywu.

Zmniejszy  nat enie 
przep ywu, w czy  
ponownie dozownik.

Zu ycie: Resort piórowy 
jest zu yty.

Wymieni  podzespó  
wahacza (PJDI125).
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OBJAW PRZYCZYNA ROZWI ZANIE

DOSATRON nie 
uruchamia si  przy 
min. przep ywie.

Zu ycie: Korpus 
izolacyjny i uszczelka 
izolacyjna s  zu yte lub 
brudne.

Wyczy ci  lub 
wymieni  (równie  
ca o  uszczelek 
dozownika).

Dozowanie
Odp yw z powrotem 
do zbiornika.

Zawór zasysaj cy 
lub uszczelka zaworu 
zanieczyszczone, zu yte 
lub ich brak.

Wyczy ci  lub 
wymieni .

Nie dzia a system 
zasysania preparatu.

Zatrzyma  si  silnik. P. Problemy silnika.

Wlot powietrza na 
poziomie przewodu 
ssawnego.

Sprawdzi  przewód 
ssawny i zacisk 
nakr tek.

Przewód ssawny 
zatkany lub filtr siatkowy 
Zanieczyszczony.

Wyczy ci  lub 
wymieni .

Uszczelka zaworu 
ssawnego zu yta, 
le za o ona lub 

zabrudzona.

Wyczy ci  lub 
wymieni .

Uszczelka nurnika le 
za o ona, zabrudzona 
lub nap cznia a.

Wyczy ci  lub 
wymieni .

Porysowany korpus 
dozownika.

Wymieni .

Niedostateczne 
dozowanie.

Zapowietrzenie. 1. Sprawdzi  docisk
nakr tek cz ci
dozuj cej.

2. Sprawdzi  stan
przewodu ssawnego

Uszczelka zaworu 
ss cego zu yta lub 
brudna.

Wyczy ci  lub 
wymieni .

Nadmierne nat enie 
przep ywu (kawitacja).

Zmniejszy  nat enie 
przep ywu.
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OBJAW PRZYCZYNA ROZWI ZANIE

Uszczelka nurnika 
zu yta.

Wymieni .

Porysowany korpus 
dozownika.

Wymieni .

Nadmierne 
dozowanie.

Zapowietrzanie. Sprawdzi  
instalacj . Wymieni  
i zainstalowa  
mechanizmy 
zabopiegania 
zapowietrzeniom.

Przecieki
Na poziomie klosza, 
podzespo u wahacza 
lub korpusu albo 
przewodu przesy u.

Odkr cone ruby. Dokr ci  ruby. 
Unika  otwierania 
klosza.

Uszczelki uszkodzone, 
le za o one lub ich 

brak.

Za o y  dobrze lub 
zmieni  uszczelki.

Przewodu 
obej ciowego.

Uszczelki uszkodzone, 
brudne lub ich brak.

Wyczy ci  lub 
wymieni  uszczelki.

Cz ci dozuj cej. Uszczelki uszkodzone, 
brudne lub ich brak.

Wyczy ci  lub 
wymieni  uszczelki.

PRODUCENT ZRZEKA SI  WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNO CI, JE LI 
DOSATRON U YWANY JEST W WARUNKACH NIEODPOWIADAJ CYCH 

SPOSOBOM U YCIA OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.



Gwarancja
DOSATRON INTERNATIONAL 
S.A.S. zobowi zuje si  wymieni  
ka d  zamontowan  fabrycznie 
i uznan  za wadliw  cz  dozownika 
przez okres dwunastu miesi cy 
od daty zakupu przez pierwszego 
nabywc .

Celem uzyskania wymiany 
gwarancyjnej nale y wadliwe 
urz dzenie lub jego cz  odes a  
do producenta lub autoryzowanego 
dystrybutora wraz z dowodem 
pierwszego zakupu.
Stwierdzenie wadliwo ci urz dzenia 
lub jego cz ci mo e nast pi  po 
weryfikacji przez s u by techniczne 
producenta lub dystrybutora.

Urz dzenie nale y przep uka , 
aby usun  resztki substancji 
chemicznych, a nast pnie wys a  za 
op at  pocztow  do producenta lub 
dystrybutora; zostanie ono odes ane 
bezp atnie po naprawie, o ile b dzie 
ona obj ta gwarancj .

Interwencje z tytu u gwarancji nie 
b d  mog y skutkowa  przed u eniem 
okresu gwarancyjnego. 

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie 
wy cznie do wad fabrycznych.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje 
wad wynikaj cych z nieprawid owej 
instalacji urz dzenia, z pos ugiwania 
si  nieodpowiednimi narz dziami, 
z nieprawid owego monta u lub 
konserwacji, z wypadku, do którego 

dosz o w otoczeniu urz dzenia, 
z korozji spowodowanej przez 
dzia anie cia  obcych lub p ynów 
wewn trz lub w pobli u urz dzenia.

W przypadku dozowania substancji 
r cych, nale y skontaktowa  si  

z dostawc , przed jakimkolwiek 
u yciem dozownika, celem 
potwierdzenia ich kompatybilno ci 
z urz dzeniem.

Gwarancje nie obejmuj  uszczelek 
(cz ci zu ywaj cych si ) ani 
szkód wyrz dzonych przez 
zanieczyszczenia w wodzie, jak np. 
piasek.

Warunkiem wa no ci niniejszej 
gwarancji jest zamontowanie filtru 
na dop ywie do urz dzenia (np. 300 
mesz - 60 mikronów w zale no ci 
od jako ci wody).

DOSATRON INTERNATIONAL 
S.A.S. nie ponosi adnej 
odpowiedzialno ci w przypadku 
u ytkowania urz dzenia w warunkach 
niezgodnych z wymaganiami 
i dopuszczalnymi odchyleniami 
opisanymi w niniejszej instrukcji 
obs ugi.

Nie istnieje adna, formalna b d  
nieformalna, gwarancja dotycz ca 
innych produktów lub akcesoriów 
stosowanych wraz z urz dzeniami 
firmy DOSATRON INTERNATIONAL 
S.A.S. 
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- Wyliczenie nat enia przep ywu 
  wody w litrach/H =

Liczba stukni  w ci gu 15 sekund  x  4  x  60 x  0.47

- Wyliczenie nat enia przep ywu 
  wody w GPM  =

Liczba stukni  w ci gu 15 sekund  x  4  x  0.47 ÷ 3.8

PROSTA METODA
DOSATRON SK ADA SI  Z: 
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- Wyliczenie nat enia przep ywu 
  wody w litrach/H =

Liczba stukni  w ci gu 15 sekund x  4  x 60 x  0.47

- Wyliczenie nat enia przep ywu 
  wody w GPM  =

Liczba stukni  w ci gu 15 sekund  x  4  x 0.47 ÷ 3.8

PROSTA METODA
DOSATRON SK ADA SI  Z: 

JAK MIERZY  NAT ENIE PRZEP YWU

Rytm pracy silnika jest proporcjonalny do nat enia przep ywu wody 
przez urz dzenie.

W trakcie suwu w gór  i w dó  silnika 
wydaje charakterystyczny stukot: 

1 raz w
pozycji
górnej.

2 stukni cia = 1 cykl pracy silnika
= 1 pojemno  skokowa silnika.  

1 raz w
pozycji
dolnej.

2

wyliczenie dla
1 godziny

wyliczenie
dla 1 minuty.

2 stukni cia = 1 cykl

pojemno  
skokowa 
silnika w 

litrach

wyliczenie
dla 1 minuty

pojemno  
skokowa sil-
nika w litrach

konwersja
litrów na
galony

2 stukni cia = 1 cykl

UWAGA: Ta metoda nie mo e zast pi  pomiaru za pomoc  
przep ywomierza.  Jest to metoda wy cznie orientacyjna.

2
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Pertes de charge
Pressure loss
Druckverlust
Perdite di carico
Perdidas de carga
Drukverlies

 
Straty ci nienia
Perdas de carga   ...........................31
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Drukverlies -   - Straty ci nienia - Perdas de carga    > in Bar (kgf/cm2)
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Limite viscosité
Viscosity curves
Grenzwerte dickflüssige Konzentrate
Curve di Viscosità
Curvas de Viscosidad 
Grenswaarden viskeuze Concentraten

 
Granica lepko ci
Limite de viscosidade  .......................34
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Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n’est fourni qu’à titre 
indicatif. La Société DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier 
ses appareils à tout moment.

This document does not form a contractual engagement on the part of 
DOSATRON INTERNATIONAL and is for information only. The company 
DOSATRON INTERNATIONAL reserves the right to alter product specification or 
appearance without prior notice.

Dieses Dokument ist kein bindender Vertragsbestandteil und dient nur zu 
Informationszwecken.  Das Unternehmen DOSATRON INTERNATIONAL behält sich 
das Recht vor, seine Geräte jederzeit zu verändern. 

Questo documento non costituisce un documento contrattuale e viene fornito sol-
tanto a titolo indicativo. La società DOSATRON INTERNATIONAL si riserva il diritto 
di modificare i propri apparecchi in qualsiasi momento.

Este documento no constituye un compromiso contractual y se suministra 
solamente a título orientativo. La sociedad DOSATRON INTERNATIONAL se 
reserva el derecho de modificar sus aparatos en cualquier momento.

Dit document vormt geen contractuele verbintenis en wordt enkel ter informatie 
gegeven.  DOSATRON INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor zijn toestellen 
op elk ogenblik zonder voorafgaande informatie te wijzigen.

. DOSATRON INTERNATIONAL 
.

Niniejszy dokument nie stanowi zobowi zania umownego Informacje w nim zawarte 
maj  wy cznie charakter orientacyjny. Spó ka DOSATRON INTERNATIONAL 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do swoich urz dze  w ka dej chwili.

Este documento não constitui um compromisso contratual e é apenas fornecido 
a título indicativo. Sociedade DOSATRON INTERNACIONAL reserva-se  o direito 
de modificar os seus aparelhos em qualquer momento.

CE Conformity Statement
Document N° DOCE06050103 
This Dosatron is in compliance with the European 
Directive 2006/42/CE. This declaration is only valid 
for countries of the European Community (CE).



N
T 

/ D
IA

 / 
06

/1
2

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2011

FABRIQUÉ PAR
MANUFACTURED BY
HERGESTELLT VON
FABBRICATO DA 
FABRICADO POR
GEPRODUCEERD DOOR

PRODUKCJA
FABRICADO POR

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.
Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11
Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com


