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Manual

MixRite
TF-2,5
0,4-4%
inkl modell m internal bypass

Funktion
MixRite injektor drivs av vattenflödet. Vattenkolvmotorn överför rörelsen till
doseringskolven. Det behövs därför ingen extra energikälla. Doseringskolven pumpar den
vätska som skall doseras i förhållande till vattenflödet. Doseringscylindern är försedd med en
backventil vilket gör att den kan
suga från en öppen behållare. Doseringsmängden kan regleras genom inställning på en skala
på doseringscylindern.

Tekniska data
Modell

TF-2,5

TF-2,5 internal bypass

Vattenflöde:
Doseringsmängd:
Arbetstryck:
Anslutning:
Vikt

0,02-2,5m³/h
0,4-4%
0,2-8 bar
R20 utv gänga
2 kg

0,012,5m³/h
0,4-4%
0,2-8 bar
R20 utv gänga
2 kg

Varning
Överskrids vattenflödet regelbundet förkortas injektorns livslängd t ex vid fyllning av tomt
rörsystem.
I sådant fall rekommenderas installation av en MixRite flödesvakt (art.nr 370500) som
begränsar maxflödet till 50 l/min.

Installation
1. Välj en plats så att MixRite kan suga ovanifrån den behållare som innehåller den
vätska som skall doseras.
2. Montera den medlevererade hållaren på vägg eller annat stativ.
3. Tryck fast MixRite i hållaren så att förhöjningarna ”klicka” in i hålen.
4. Beakta flödesriktningen som visas med pilar på MixRite vid rör/slang installationen.
5. Installera en ventil på vardera sidan om MixRite
6. Om inkommande vatten till MixRite är ofiltrerat installeras ett filter före MixRite
med filtreringsgrad av högst 200 mikron.
7. Om trycket är okänt installeras en manometer före MixRite.
Vägghållare

Installationsförslag:

Inställning av doseringsmängd
U-bygel

1. Lossa övre U-bygeln från justermuttern.
2. Ställ in den önskade doseringsmängden i % på skalan.
Vrid justermuttern medurs för att öka doseringen.
Vrid justermuttern moturs för att minska doseringen.
3. Vrid justermuttern försiktig så att U-bygeln kan återmonteras.
Lossa inte den undre U-bygeln! (Lossas enbart vid service.)

Rengörning
Invändig rengörning görs genom att dosera rent vatten.
Utvändig rengöring görs genom att skölja med rent vatten.

Varning!
Låt inte MixRite arbeta med tom doseringsbehållare.

Till och från av dosering
Till: Genom att vrida ratten på MixRite ovansida uppåt och vrida moturs kopplas
doseringen in.

Från: Genom att trycka ratten på MixRite ovansida nedåt och vrida medurs stängs doseringen
av och vatten flödar genom MixRite utan att den arbetar.

Underhåll
Beroende på hur mycket MixRite används bör slitdelar i form av packningar bytas. Med
ett mellanrum av ett eller flera år. Bytet av packningar är enkelt och instruktion medföljer
reservdelssatsen.
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