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DDICaracteristici şi avantaje

DDI 209
DIGITAL DOSING

până la 20 l/h

Fig. 1 DDI 209

Diferenţa este digitală
Gama Grundfos Alldos DDI a fost creată deoarece 
dozarea exactă necesită precizie. Dar nu trebuie să fie 
o treabă complicată. Aceste unităţi compacte combină 
precizia perfectă cu o interfaţă a utilizatorului care vă 
permite să setaţi proporţia de dozare pe care o doriţi 
direct pe unitate - fără a pierde în prealabil timpul cu 
calcule complicate. Materialele disponibile includ PVC, 
PVDF, polipropilenă şi oţel inoxidabil 1.4401.

DDI AR: Aducerea pompelor dozatoare cu membrană 
la un nou nivel
Seria DDI AR reprezintă coloana vertebrală a întregii 
game DDI. Tehnologia sa inovativă de transmisie 
combină un motor pas cu pas puternic cu controlul 
integrat de semnalizare a contactului pentru a vă oferi 
o dozare mai fină, mai precisă. Interfaţa utilizatorului vă 
oferă o gamă întreagă de opţiuni pentru personalizarea 
procesului de dozare.

Realizează treaba complicată pentru dvs.
Gama DDI elimină necesitatea activităţii de calcul 
extensiv asociată cu alte echipamente de dozare. 
Nu veţi avea nevoie să socotiţi câte curse pe minut sunt 
necesare pentru a vă da proporţia dorită de dozare - pur 
şi simplu introduceţi cifrele pe care le doriţi în interfaţa 
utilizatorului, iar DDI face treaba pentru dvs.

Dozare fină la turaţii variabile
Grundfos Alldos DDI nu grăbeşte niciodată lucrurile. 
Aceasta are un motor pas cu pas ingenios care extinde 
faza de refulare pe toată perioada dintre fazele de 
sucţiune. Cu alte cuvinte, aceasta ajustează automat 
turaţia de dozare pentru a furniza oricând cantitatea 
potrivită de aditiv. Nu există mişcări de zdruncinare aici 
- doar dozaj fin, regulat.

Lungime întreagă a cursei de fiecare dată
Grundfos Alldos DDI utilizează o cursă de lungime 
întreagă de fiecare dată, eliminând astfel factorii 
potenţial disruptivi cum ar fi acumularea de gaz. În locul 
ajustării lungimii cursei prin scurtarea ei pentru a se 
potrivi necesarului de dozaj, Grundfos Alldos DDI 
cronometrează minuţios fiecare cursă întreagă pentru a 
asigura concentraţii regulate de aditiv în mediul dvs.

Raport reducere 1:100
Gama DDI este concepută pentru a vă oferi flexibilitate 
şi acurateţe superioară cu cât mai puţine variante 
posibile de produs. Din acest motiv puteţi ajusta 
proporţiile de dozare până la o scară de 1:100 fără o 
pierdere a acurateţii dozării: seria DDI poate doza 
aditivi în cantităţi de până la 0.025 l/h cu precizie 
perfectă - iar dovada acestei precizii poate fi furnizată 
în orice moment cât pompa funcţionează.

Dozimetrul de control al debitului verifică 
defecţiunile (opţional)
Dozimetrul unic de control al debitului detectează orice 
erori de dozare pe ambele părţi de aspiraţie şi cea de 
presiune şi emite imediat un mesaj de eroare dacă este 
ceva în neregulă. Poate verifica de asemenea 
presiunea în exces: Introduceţi doar contra presiunea 
maxim admisă (în bar) şi lăsaţi totul în seama DDI. 
Dacă presiunea este depăşită, pompa se opreşte.

Comunicaţie Fieldbus disponibilă
DDI este disponibilă de asemenea cu o interfaţă 
PROFIBUS DP.

Alimentare în mod comutare
Pompele DDI pot fi utilizate global în intervalul 
100-240 VAC, 50/60 Hz.

Dozare fiabilă a mediului vâscos
Când doriţi să dozaţi mediul vâscos, multe pompe 
dozatoare convenţionale depun efort pentru a-şi 
menţine fiabilitatea. Prin contrast, seria DDI are un 
"mod lent" special de funcţionare care frânează cursa 
aspiraţiei. Aceasta menţine dozarea fiabilă.

Exemple de aplicaţii
• tratare a apei industrială şi municipală
• curăţare industrială
• alimentare polimer
• producere a hârtiei/finisare a hârtiei
• tehnologie optică şi producerea de chip-uri
• industrie chimică
• Curăţare la faţa locului (Cleaning-In-Place (CIP)) şi 

dezinfecţie
• tratare galvanică şi de suprafaţă
• condiţionare a aerului/tratare apă în turnuri de răcire
• sisteme de osmoză inversă
• industria semiconductorilor.

G
rA

34
79
3



4

Caracteristici şi avantaje DDI
DDI 222
DIGITAL DOSING

până la 150 l/h

Fig. 2 DDI 222

Seria DDI este ferm stabilită pe piaţa pompelor 
dozatoare cu combinaţia sa de tehnologie inovatoare 
de transmisie şi microelectronice integrate. 
Utilizatorii apreciază modul în care ei pot introduce pur 
şi simplu proporţia de dozare necesară în litri pe oră şi 
să lase DDI să se ocupe de rest.

Verificări ale dozimetrului de control al debitului 
pentru defecţiuni (opţional)
Dozimetrul unic de control al debitului detectează orice 
eroare de dozare pe ambele părţi de aspiraţie şi 
presiune şi emite imediat un mesaj de eroare dacă ceva 
este în neregulă. Poate verifica de asemenea 
presiunea în exces: Introduceţi doar contra presiunea 
maxim admisă (în bar) şi lăsaţi totul în seama DDI. 
Dacă presiunea este depăşită, pompa se opreşte.

Membrană dublă pentru fibilitate optimă a procesului
Unele procese nu trebuie să fie întrerupte niciodată - 
nici chiar în cazul ruperii membranei. DDI este echipat 
cu un sistem cu membrane duble. Dacă membrana se 
deteriorează, DDI va continua dozarea mulţumită 
membranei de protecţie.

Detectare scurgere mebrană (opţional)
Dacă pompa este livrată cu detecţie pentru scurgere 
membrană, un senzor diferenţial de presiune va 
transmite un semnal de eroare ca notificare de înlocuire 
a membranei.

Raport reducere 1:800
DDI 222 are un raport de reducere de zece ori mai bun 
decât cel al echipamentului convenţional. Aceasta ne 
permite să creăm o serie completă de pompe cu doar 
un singur motor, un sistem de transmisie, şi două 
mărimi de capete de pompă. 

Obţineţi precizia dorită de fiecare dată - şi aveţi nevoie 
doar de un minim de piese de schimb şi capacitate de 
stocare.

Design compact
Pompele DDI sunt mai mici şi mai silenţioase decât 
pompele convenţionale din clasa lor, făcându-le uşor 
de instalat oriunde. Comandaţi DDI-ul dvs. cu interfaţa 
de control şi afişare pe lateral sau frontal după cum 
doriţi.

Cursă lungime întreagă de fiecare dată
Seria DDI utilizează o cursă de lungime întreagă de 
fiecare dată - o caracteristică unică a pompelor 
dozatoare Grundfos Alldos. Fiecare cursă este 
cronometrată minuţios pentru a vă asigura concentraţii 
regulate în sistem şi amorsare optimă în întregul 
interval de funcţionare.

Motor DC fără perii
Soluţia de transmisie utilizată în seria DDI asigură 
dozarea foarte fină, continuă chiar pe măsură ce 
menţine consumul de energie la un nivel scăzut record.

Funcţie anti-cavitaţie
Setările "mod lent" reduc sistematic cursa de aspiraţie 
astfel ca mediile dificile, vâscoase să fie dozate cu 
precizie fină. Când este setat la 60 % din proporţia 
maximă de dozare, DDI poate doza agenţii cu o 
vâscozitate de până la 1,000 [mPa s] la 40 %, acesta 
va manevra agenţii extrem de vâscoşi până la 
2600 [mPa s]. Nu mai aveţi nevoie de diluţia externă 
sau sisteme de tratare, dar puteţi doza chimicalele 
direct şi fără nicio pierdere.

Comunicaţie Fieldbus disponibilă
DDI este disponibilă de asemenea cu o interfaţă 
PROFIBUS DP.

Alimentare în mod comutare
Pompele DDI pot fi utilizate global în intervalul 
100-240 VAC, 50/60 Hz.

Exemple de aplicaţii
• tratare a apei industrială şi municipală
• curăţare industrială
• alimentare polimer
• producere hârtie/finisare paper
• tehnologie optică şi producerea de chip-uri
• industrie chimică
• Curăţare la faţa locului (Cleaning-In-Place (CIP)) şi 

dezinfecţie
• tratare galvanică şi de suprafaţă
• condiţionare a aerului/tratare apă în turnuri de răcire
• sisteme de osmoză inversă
• industria semiconductorilor.
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DDIIdentificare

Codificare

Exemplu: DDI 2- 16 AR PVC /V /G -F -3 1 3 B1 B

Tip gamă Ştecher reţea

DDI F EU (Schuko)

Dimensiune
B USA, Canada
I Australia, Noua Zeelandă, Taiwan

Variantă control
E Elveţia
X Fără ştecher

AR Standard
Conexiune, aspiraţie/refulare

AF AR cu dozimetru de control debit
AP AR cu PROFIBUS B6 Ţeavă, 4/6 mm
APF AR cu dozimetru de control debit şi PROFIBUS 3 Tub, 4/6 mm

Variantă cap dozare
A5 Tub, 5/8 mm
4 Tub, 6/9 mm

PP Polipropilenă 6 Tub, 9/12 mm
PV PVDF (fluorură de polivinileden) Q Tub, 19/27 mm
PVC Clorură de polivinil C4 Tub, 1/8" / 1/4"
SS Oţel inoxidabil, DIN 1.4401 R Tub, 1/4" / 3/8"
PP-P3 PP + Plus3 S Tub, 3/8" / 1/2"
PVC-P3 PVC + Plus3 A Filetat, Rp 1/4
PP-L PP + detecţie scurgere în membrană integrată A1 Filetat, Rp 3/4, mamă
PV-L PV + detecţie scurgere în membrană integrată V Filetat, 1/4" NPT
PVC-L PVC + detecţie scurgere în membrană integrată A9 Filetat, 1/2" NPT, tată
SS-L SS + detecţie scurgere în membrană integrată A3 Filetat, 3/4" NPT, mamă

Material garnitură
A7 Filetat, 3/4" NPT, tată

B1 Tub, 6/12 mm/diametru cimentare, 
12 mm

E EPDM B2 Tub, 13/20 mm/diametru cimentare, 
25 mm

V FKM B3 Diametru sudură, 16 mm
T PTFE B4 Diametru sudură, 25 mm

Material vană cu bilă Tip vană

C Ceramică 1 Standard
G Sticlă

2
Cu resort
0,05 bar presiune deschidre aspiraţie
presiune deschidere pe refulare 0,05 barT PTFE

SS Oţel inoxidabil, DIN 1.4401
3

Cu resort
0,05 bar presiune deschidre aspiraţie
presiune deschidere pe refulare 0,8 barPoziţie panou de control

4 Refulare cu resort
presiune deschidere pe refulare 0,8 barF Montaj frontal

S Montaj lateral
5 Pentru agenţi abrazivi (numai SS)

T Montat superior

6
Refulare cu resort
(DN 20, bile în SS, DIN 1,4401)
presiune deschidere pe refulare 0,8 bar

Tensiune de alimentare

3 1 x 100-240 V, 50/60 Hz
I 24 VDC
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DDIDomeniu de performanţe

DDI

Fig. 3 Domeniu de performanţe, DDI
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Domeniu de performanţe DDI
DDI 209 cu Plus3

Fig. 4 Domeniu de performanţe, DDI 209 cu Plus3
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DDIFuncţii

Variante de control

Opţiuni

Caracteristici
Variante de control

AR AF AP APF
Dozimetru de control al deitului • •

Comunicaţie PROFIBUS • •

Fig. 5 DDI 209 Fig. 6 DDI 222

Pompă

Variante de control

Standard AR cu dozimetru 
de control debit AR cu PROFIBUS

AR cu dozimetru 
de control debit şi 

PROFIBUS
AR AF AP APF

DDI 0.4-10 • • • •

DDI 2.2-16 • • • •

DDI 2.5-10 • • • •

DDI 6.0-10 • • • •

DDI 13.8-4 • • • •

DDI 20-3 • • • •

DDI 60-10 • • • •

DDI 150-4 • • • •

Pompă
Capete pompă Opţiuni suplimentare

AR + Plus3 AF + Plus3 Detectare scurgere 
membrană

Panou de control 
superior

Supape cu resort 
(HV) Motor DC 24 V

DDI 0.4-10 • • • • • •

DDI 2.2-16 • • • • • •

DDI 2.5-10 • • • • • •

DDI 6.0-10 • • • • • •

DDI 13.8-4 • • • •

DDI 20-3 • • • •

DDI 60-10 • •

DDI 150-4 • •



Funcţii DDI
Control capacitate
Motorul pas cu pas al DDI 209 furnizează control deplin 
al turaţiei cursei.

DDI 222 are un motor EC (motor DC fără perii) şi 
control electronic pornire. Vezi pagina 24.

Cum este prezentat în figura de mai jos, durata fiecărei 
curse de aspiraţie este constantă (în timp ce durata 
fiecărei curse de refulare variază conform capacităţii 
setate.

Aceasta are multe avantaje:

• Lungimea întreagă a cursei reduce acumularea de 
gaz în capul de dozare.

• Dozarea regulată şi constantă asigură raportul 
optim de amestecare la puncul de injectare.

• Reducerea semnificativă a loviturilor de berbec 
previne eforturile mecanice de pe membrană, 
tuburi, conexiuni şi alte piese de dozare.

• Instalaţia este afectată mai puţin de ţevile lungi de 
aspiraţie şi refulare.

• Dozarea mediilor foarte vâscoase şi volatile este 
mai uşoară.

Fig. 7 Relaţia dintre turaţia cursei de refulare şi capacitate

Panou de control

Fig. 8 Panou de control DDI

Legendă
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Poz. Componentă

1

Mod (diodă emiţătoare-lumină):
• Lumina roşie indică că pompa s-a oprit.
• Lumina verde indică că pompa a pornit; lumina este oprită 

scurt timp în timpul unei curse de aspiraţie.
• Lumina galbenă indică că pompa a fost oprită de la 

distanţă.
• Lumina roşie clipeşte în cazul unui semnal de eroare.
• Lumina este oprită când pompa este în mod meniu.

2 Pornire/oprire (buton):
• Apăsaţi butonul pentru a porni şi a opri pompa.

3
Meniu (buton):
• Apăsaţi butonul pentru a comuta între modurile de 

funcţionare.

4 Jos/Sus (buton):
• Apăsaţi butonul pentru a modifica valorile de pe ecran.

5 Ecran LCD
9
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Funcţii DDI
Meniu
Meniu, primul nivel

Fig. 9 Meniu, primul nivel
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Control manual

Pompa nu funcţionează
(indicatorul luminos este roşu)

Control semnal contact

Control analogic
0-20 mA

Control analogic
4-20 mA

Setare proporţie de dozare (procent 
din propoţia maximă de dozare).

Setare dozare cantitate pe cursă 
(interval setare: 2 % până la 400 % din 
volum pe cursă).

Proporţie dozare proporţională cu semnalul de curent
< 0,2 mA Pompa se opreşte.
0,2-20 mA Proporţie dozare proporţională cu semnalul 

de curent.
≥ 20 mA Funcţionare continuă la proporţia maximă 

de dozare.

Proporţie dozare proporţională cu semnalul de curent
< 2 mA Porneşte semnalul de avarie.

Afişaj -> "EROARE".
LED-ul clipeşte roşu.

< 4,2 mA Pompa se opreşte.
4,2-20 mA Proporţie dozare proporţională cu semnalul 

de curent.
≥ 20 mA Funcţionare continuă la proporţia maximă 

de dozare.

Pompa funcţionează
(indicatorul luminos este verde)



Funcţii DDI
Meniu, al doilea nivel
Consultaţi instrucţiunile de instalare şi funcţionare ale 
pompei pentru o sinteză detaliată şi instrucţiuni pentru 
navigarea în meniu.

Fig. 10 Meniu, al doilea nivel

Meniu, al treilea nivel
Nivelul terţiar este pentru setarea tipului pompei şi 
unitatea de măsură a debitului dozării (l/h sau gal/h) cât 
şi intrările şi ieşirile.
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Pompa fucţionează
(indicatorul luminos este verde)

Pompa nu funcţionează
(indicatorul luminos este roşu)

Apăsaţi pentru 3 secunde

Setare cod 111

• calibrare
• debit pornit/oprit
• control presiune
• memorie pornit/oprit
• cântărire analogică
• amestec
• cronometru
• PROFIBUS
• mod lent
• afişaj revenire din total
• capacitate de dozare
• afişaj al orelor de funcţionare.

Meniu, al doilea nivel
11
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Funcţii DDI
Moduri de funcţionare
Control manual
În modul de control manual, setaţi debitul pe ecran.

Control impulsuri
Pentru fiecare impuls primit la contactul intrării pompei 
(de exemplu de la un apometru cu contact ieşire cu arc 
lamelar), pompa dozează cantitatea setată. Memoria 
poate stoca un maxim de 65,000 de impulsuri pentru 
procesare ulterioară.

Control analogic
Cantitatea dozată este proporţională cu semnalul de 
intrare curent de 0-20 mA sau 4-20 mA.

Mod amestec
În modul amestec, o cantitate definită de amestec este 
dozată cu un debit definit. Dozarea unui amestec poate 
fi declanşată manual şi prin impuls.

Cronometru amestec
Cantitatea setată de amestec este dozată cu un interval 
prestabilit.

Mod lent
În modul lent, pompele încetinesc cursa de aspiraţie. 
Aceasta reduce cavitaţia când sunt dozate medii 
vâscoase.

Modul lent poate fi activat în orice mod de operare.

Fig. 11 Mod lent vs. funcţionare normală

Alte opţiuni
Un sistem pentru detectarea lichidului din spatele 
membranei poate fi instalat ca opţiune. 
În eventualitatea unei scurgeri sau deteriorări ale 
diafragmei, controlerul poate declanşa o alarmă şi/sau 
opri pompa.

Pompe cu detecţie a scurgerii în membrană au o flanşă 
de capăt specială de dozare pentru introducerea unui 
senzor foto-electronic. Senzorul de detecţie a scurgerii 
în membrană este instalat din fabrică.

Senzorul foto-electronic conţine aceste elemente:

• emiţător infraroşu
• receptor infraroşu.

Foto-senzor detecţie-scurgere
În cazul unei scurgeri în membrană, au loc aceste 
evenimente:

• Agentul penetrează flanşa capului de dozare.
• Se modifică refracţia luminii.
• Senzorul emite un semnal.
Electronica comută două contacte, care pot fi utilizate, 
de exemplu, pentru a declanşa un semnal de alarmă 
sau pentru a opri pompa.

Fig. 12 Foto-senzor detecţie-scurgere

Control nivel rezervor
Pompele prezintă un semnal dublu-fază de 
rezervor-gol. Aceasta necesită un senzor separat de 
rezervor-gol care nu este incluc cu pompa.

Dozimetru de control debit (opţiune)
Această unitate monitorizează procesul de dozare şi 
emite un impuls pentru fiecare cursă pe aspiraţie. 
Unitatea este adecvată numai pentru mediul acvatic cu 
vâscozitate maximă de 5 [mPa s].
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Funcţii DDI
Blocaj electronic
Pompa poate fi blocată pentru a preveni oprirea sa 
manuală. Când este activată această funcţie (nivel 
service), pompa începe să funcţioneze cu setările 
curente şi nu poate fi oprită prin intermediul butonului 
[Start/Stop].

Este posibil să confirmaţi mesajele de eroare apăsând 
[Start/Stop].

Pentru a opri pompa când este activat blocajul 
electronic, acţionaţi după cum urmează:

• Dacă comutatorul de la distanţă on/off este activ 
(priza este introdusă), opriţi pompa de la distanţă.

• Deconectaţi pompa de la alimentarea electrică.

Calibrare
Ecranul debitului dozat este setat din fabrică la o contra 
presiune de funcţionare de 3 bar. Calibrarea poate fi 
utilizată pentru a seta debitul pompei la condiţiile 
curente de funcţionare.

Oprirea/pornirea de la distanţă
Pompa poate fi oprită de la distanţă de la o cameră de 
control sau o locaţie similară la distanţă.

Dacă pompa este oprită de la distanţă, aceasta nu 
răspunde la niciun semnal de intrare sau la semnale de 
intrare ale operatorului.

Excepţii:

• Pompa poate fi oprită încă manual apăsând [Start/
Stop].

• Pompa poate fi încă setată să funcţioneze continuu 
apăsând şi ţinând apăsat [Start/Stop].

Când pompa este oprită de la distanţă, au loc 
următoarele:

• "Stop" este indicat pe ecran.
• Indicatorul luminos galben luminează.
• Pompa revine la starea la care era înainte de a fi 

oprită. De exemplu, dacă anterior a fost în modul 
"Stop", pompa revine la acest mod când este 
pornită din nou.

PROFIBUS
DDI este de asemenea disponibil cu o interfaţă 
PROFIBUS DP.
13
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Funcţii DDI
Conectori

Legendă
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Fig. 13 Conectori pe DDI 209 Fig. 14 Conectori pe DDI 222

Soclu Descriere

1 Detecţie scurgere
(dozimetru de control debit).

2 Ieşiere curentă (indică debitul curent dozat).
Dozimetru de control.

3 Ieşire electrică izolată pentru semnal cursă/impuls sau 
semnal pre-alertă rezervor-gol şi senal de eroare.

4
Pornire/oprire de la distanţă.
Intrare contact.
Intrare curent.

5 Semnal rezervor-gol.
Semnal rezervor-gol şi pre-alertă rezervor-gol.

6 PROFIBUS (opţiune).
Utilizat numai când opţiunea PROFIBUS este selectată.



DDIConstrucţie

Prezentare generală
Gama de pompe DDI este reprezentată de pompe 
controlate digital.

DDI 209
DDI 209 sunt pompe electronice acţionate de motoare 
pas cu pas. Rotaţia motorului generează cursa de 
refulare printr-un excentric. Cursa de aspiraţie este 
realizată de un arc.

Panoul de control poate fi montat deasupra sau în 
lateral.

DDI 209 este disponibil într-o gamă de variante.

Varietatea de tipuri de capete disponibile are 
următoarele caracteristici:

• vană aerisire manuală
• Sistem Plus3 (P3)
• detecţia scurgerilor membranelor.
DDI 209 AR are următoarele caracteristici opţionale:

• monitorizarea debitului
• interfaţă pentru PROFIBUS (AP).

DDI 222
DDI 222 este acţionat de un motor DC de mică putere 
şi fără perii. Viteza motorului este redusă printr-o curea 
de transmisie (curele dinţate). Cursele de aspiraţie şi 
refulare DDI 222 sunt generate de către motor.

Panoul de control poate fi montat frontal sau în lateral.

DDI 209 cu vană aerisire manuală

Fig. 15 Componente principale, DDI 209 cu vană aerisire manuală

Legendă
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Poz. Componentă
1a Vană aspiraţie

1b Vană refulare

2a Cap dozare cu vană aerisire manuală

3 Conexiune pentru tubulatura de aerisire

4 Şurub pentru deschiderea/închiderea vanei de aerisire
15
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Construcţie DDI
DDI 222

Fig. 16 Componente principale, DDI 222

Legendă
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Poz. Componentă

1a Vană aspiraţie

1b Vană refulare

2 Cap dozare

3 Presostat detectare scurgeri

4 Orificiu refulare pentru utilizare în caz de scurgere diafragmă



Construcţie DDI
DDI 209 cu sistem Plus3

DDI 209 cu sistem Plus3 are sistem de auto aerare şi 
calibrare pentru medii moderat volatile 
(ca hipocloritul de sodiu).

(Se aplică variantelor DDI 0.4-10 până la DDI 5.5-10)

Fig. 17 Componente principale, DDI 209 cu sistem Plus3 (P3)

Legendă
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Poz. Componentă
1a Vană aspiraţie
1b Vană refulare
2c Cap dozare sistem Plus3

3 Conexiune la linia de aerisire
4 Şurub aerisire
5 Ţeavă aspiraţie de la rezervor
6 Ţeavă de la tubul de calibrare (poz. 8) la capul de dozare
7 Vană de izolare la tubul de calibrare (poz. 8)
8 Tub de calibrare
9 Cameră de amorsare

10 Conexiune pentru ţeava de preaplin (poz. 11)
11 Ţeavă deversare către rezervor (tub PVC 8/11)
12 Ţeavă aerisire către rezervor
13 Ţeavă dozare (ţeavă refulare)
14 Capac
15 Etichetă autocolantă
16 Orificiu aerisire
17
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Construcţie DDI
Principiul funcţional al sistemului Plus3

Fig. 18 Principiul funcţional al sistemului Plus3

Legendă

Funcţionarea sistemului Plus3

• Diafragma de transport (poz. 2) trage un volum 
mare de mediu din rezervorul de alimentare (poz. 1) 
şi îl pompează în camera de amorsare/aerisire 
(poz. 3).

• Orice bule de gaz din mediu sunt evacuate în 
atmosferă în camera de amorsare.

• Diafragma separată funcţională (poz. 4) pompează 
mediul în linia de proces (poz. 5).

• Mediul în exces este returnat către rezervor prin 
bypass-ul de aerisire (poz. 6).

• Coloana de calibrare integrată (poz. 7) şi vana de 
calibrare (poz. 8) permit ajustarea precisă a 
debitului în timp ce pompa funcţionează.

Proiectată în special pentru chimicale volatile, sistemul 
cu diafragmă dublă oferă o acurateţe de proces înaltă 
şi o funcţionare economică.

Ca o caracteristică suplimentară a sistemului Plus3, 
camera de amorsare permite pompei să funcţioneze 
într-o configuraţie cu înălţime pe aspiraţie. Acest lucru 
permite schimbul de rezervoare fără a întrerupe 
refularea chimică către sistem.

Supape cu resort
Capul pompei poate fi echipat cu supape cu resort 
pentru performanţe îmbunătăţite când se manipulează 
medii vâscoase. Unele din aceste vane au o lăţime 
nominală mai mare şi încorporează adaptori.

Notă: Dimensiunile de aspiraţie şi refulare ale pompei 
se pot modifica atunci când pompa este echipată cu 
supape cu resort.
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Poz. Componentă
1 Aspiraţie de la rezervor

2 Diafragmă de transport

3 Cameră de amorsare/aerisire

4 Diafragmă dozare

5 Refulare către linia de proces

6 Bypass aerisire

7 Tub de calibrare

8 Vană de calibrare

5 6

3

1

2

8 4

7



Construcţie DDI
DDI cu detectarea scurgerii 
membranei

Fig. 19 Componente principale, DDI 209, cu detectarea scurgerii membranei

Legendă
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Poz. Componentă
1a Vană aspiraţie

1b Vană refulare

2b Cap dozare cu flanşă pentru semnalizarea scurgerii 
membranei

3 Conexiune la linia de aerisire

4 Şurub aerisire pentru aerisire manuală

17 Foto-senzor

18 Mufă M12 pentru soclul 1
19
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Date tehnice

Dimensiuni
DDI 209

Fig. 20 Dimensiuni, DDI 209

Dimensiuni

* Dimensiuni modificate pentru opţiunea pentru viscozitate ridicată.
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Pompă Model A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E C HV*
[mm]

D HV*
[mm]

E HV*

DDI 0.4-10 209 239 23 175,5 112 G 3/8 175,5 112 G 3/8
DDI 2.2-16 209 239 23 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 2.5-10 209 239 23 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 5.5-10 209 239 23 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 13.8-4 209 240 29 185 133 G 5/8 185 133 G 5/8
DDI 20-3 209 240 29 185 133 G 5/8 185 133 G 5/8

DDI



Date tehnice DDI
DDI 209 cu sistem Plus3

Fig. 21 DDI 209 cu sistem Plus3

Dimensiuni
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Pompă Model A2
[mm]

B2
[mm]

B3
[mm]

C2
[mm]

E2

DDI 0.4-10 209 276 25 61 240  G 3/8
DDI 2.2-16 209 276 25 61 240  G 3/8
DDI 2.5-10 209 276 25 61 240  G 3/8
DDI 5.5-10 209 276 25 61 240  G 3/8
DDI 13.8-4 209 - - - - -
DDI 20-3 209 - - - - -
21
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Date tehnice DDI
DDI 209 cu detectarea scurgerilor la membrană

Fig. 22 DDI 209 cu detectarea scurgerilor la membrană

Dimensiuni

* Dimensiuni modificate pentru opţiunea pentru viscozitate ridicată.
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Pompă Model A1
[mm]

B1
[mm]

C1
[mm]

D1
[mm]

E1 C1 HV*
[mm]

D1 HV*
[mm]

E1 HV*

DDI 0.4-10 209 250 34 175,5 112  G 3/8 175,5 112  G 3/8
DDI 2.2-16 209 250 34 175,5 112  G 3/8 207,5 176  G 5/8
DDI 2.5-10 209 250 34 175,5 112  G 3/8 207,5 176  G 5/8
DDI 5.5-10 209 250 34 175,5 112  G 3/8 207,5 176  G 5/8
DDI 13.8-4 209 251 40 185 133  G 5/8 185 133  G 5/8
DDI 20-3 209 251 40 185 133  G 5/8 185 133  G 5/8



Date tehnice DDI
DDI 222

Fig. 23 Dimensiuni, DDI 222

Dimensiuni

* Dimensiuni modificate pentru opţiunea pentru viscozitate ridicată.
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Pompă Model A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

C HV*
[mm]

D HV*
[mm]

E HV* F HV*
[mm]

G HV*
[mm]

DDI 60-10 222 326 272 252 153 R 5/8 26 58 - 137 246 143 R 1 1/4 39 90
DDI 150-4 222 372 315 265 179 R 1 1/4 39 90 139 137 265 179 R 1 1/4 39 90
23
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Date tehnice DDI
Date privind performanţele
DDI 209

1) Respectaţi temperaturile maxime permise. La dozarea mediilor vîscoase, respectaţi viscozitatea maximă permisă.
2) Debitul maxim de dozare al pompelor de tip HV este redus cu până la 10 %.

* La contrapresiuni sub 10 bar, debitul maxim de dozare al DDI 0.4-10 creşte treptat până la un maxim de 1l/h.

Capacitatea maximă se măsoară la contrapresiunea maximă a pompei.

Pompa se poate utiliza în intervalul de la 1 % la 100 % din capacitatea maximă de dozare.

DDI 222

1) Respectaţi temperaturile maxime permise. La dozarea mediilor vîscoase, respectaţi viscozitatea maximă permisă.
2) Debitul maxim de dozare al pompelor de tip HV este redus cu până la 10 %.

Capacitatea maximă se măsoară la contrapresiunea maximă a pompei.

Pompa se poate utiliza în intervalul de la 0,125 % la 100 % din capacitatea maximă de dozare.

Pompă Model
Volum pe 

cursă
[cm3]

Presiunea 
maximă

[bar]

Funcţionare normală Mod lent
Frecvenţa 

maximă a cursei
[curse/min]

Capacitate
[l/h]

Capacitate
Cu sistem Plus

[l/h]
Capacitate

[l/h]
Capacitate

Cu sistem Plus
[l/h]

DDI 0.4-10 209 0,069 10 0,4* 0,4* 0,26 0,27 180
DDI 2.2-16 209 0,276 16 2,2 1,9 1,5 1,3 180
DDI 2.5-10 209 0,276 10 2,5 2,2 1,7 1,4 180
DDI 5.5-10 209 0,587 10 5,5 4,9 3,7 3,2 180
DDI 13.8-4 209 1,36 4 13,8 - 9,2 - 180
DDI 20-3 209 1,95 3 20,0 - 13,3 - 180

Pompă Model
Volum pe 

cursă
[cm3]

Presiunea 
maximă

[psi]

Capacitate
[l/h]

Frecvenţa 
maximă a cursei

[curse/min]Normal Mod lent 1 Mod lent 2
DDI 60-10 222 6.63 10 60 40 25 180
DDI 150-4 222 13.9 4 150 100 62 180



Date tehnice DDI
Înălţime de aspiraţie
DDI 209

1) Capul de dozare şi supapele umezite.
2) Supapa de aerisire deschisă.
* Aspiraţie în imersie.
** Pompele cu sistem Plus3 încorporat includ un dispozitiv special de pornire.

DDI 222

1) Capul de dozare şi supapele umezite.
2) Supapa de aerisire deschisă.

Pompă Model

Înălţimea maximă de aspiraţie în timpul funcţionării
Lichide cu viscozitate apropiată de a apei

[m]

Înălţime maximă de aspiraţie
Pornire

Lichide fără degazare cu viscozitate 
apropiată de a apei

[m]

Funcţionare 
normală

Funcţionare în 
mod lent

Funcţionare 
normală

Cu sistem Plus

Funcţionare în 
mod lent

Cu sistem Plus
Standard Cu sistem Plus

DDI 0.4-10 209 * * 1,5 1,5 * **
DDI 2.2-16 209 4,0 6,0 1,5 1,5 1,5 **
DDI 2.5-10 209 4,0 6,0 1,5 1,5 1,5 **
DDI 5.5-10 209 4,0 6,0 1,5 1,5 2,0 **
DDI 13.8-4 209 3,0 3,0 - - 2,8 -
DDI 20-3 209 3,0 3,0 - - 2,8 -

Pompă Model

Înălţimea maximă de aspiraţie în timpul 
funcţionării

Lichide cu viscozitate apropiată de a 
apei
[m]

Înălţime maximă de aspiraţie
Pornire

Lichide fără degazare cu viscozitate 
apropiată de a apei

[m]
Funcţionare normală Standard

DDI 60-10 222 3,0 1,0
DDI 150-4 222 2,0 1,0
25
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Date tehnice DDI
Viscozitate permisă
DDI 209

1) Valorile specificate sunt aproximative şi se referă la fluide newtoniene.
2) Versiune pentru medii cu viscozitate ridicată.

Notă: Viscozitatea creşte la temperaturi mai joase.

DDI 222

1

1) Valorile specificate sunt aproximative şi se referă la fluide newtoniene.
2) Versiune pentru medii cu viscozitate ridicată.

Notă: Viscozitatea creşte la temperaturi mai joase.

Pompă Model

Viscozitatea maximă permisă la temperatura de funcţionare
[mPa s]

Viscozitatea maximă permisă la temperatura de funcţionare
Supape cu arc

[mPa s]

Funcţionare 
normală

Funcţionare 
în mod lent

Funcţionare 
normală

Cu sistem 
Plus

Funcţionare 
în mod lent
Cu sistem 

Plus

Funcţionare 
normală

Funcţionare 
în mod lent

Funcţionare 
normală

Cu sistem 
Plus

Funcţionare 
în mod lent
Cu sistem 

Plus
DDI 0.4-10 209 200 200 200 200 500 1000 500 500
DDI 2.2-16 209 200 200 200 200 200 1000 - -
DDI 2.5-10 209 200 200 200 200 200 1000 - -
DDI 5.5-10 209 100 200 100 200 200 500 - -
DDI 13.8-4 209 100 200 - - 200 500 - -
DDI 20-3 209 100 200 - - 200 500 - -

Pompă Model

Viscozitatea maximă permisă la temperatura de funcţionare
[mPa s]

Viscozitatea maximă permisă la temperatura de funcţionare
Supape cu arc

[mPa s]
Funcţionare 

normală
Funcţionare în 

mod lent 1
Funcţionare în 

mod lent 2
Funcţionare 

normală
Funcţionare în 

mod lent 1
Funcţionare în 

mod lent 2
DDI 60-10 222 100 200 500 200 1000 2600
DDI 150-4 222 100 200 500 500 800 2000



Date tehnice DDI
Presiuni de aspiraţie şi de refulare
DDI 209

* Pompa nu trebuie instalată cu presiune de aspiraţie, deoarece astfel se produce o deversare.

DDI 222

Interval de temperatură permis pentru mediul pompat
Notă: Mediul pompat trebuie să fie lichid. Depăşirea temperaturilor permise poate provoca defectarea sau deteriorare 
pompei.

* Rezistenţă de scurtă durată (15 minute) la 120 °C la o contrapresiune de maximum 2 bar.
** Rezistenţă ridicată la 70 °C, la o contrapresiune sub 3 bar.

Pompă Model

Presiunea maximă de preîncărcare pe secţiunea de aspiraţie 
a pompei

[bar]
Contrapresiunea minimă la supapa de refulare a pompei

[bar]

Standard Cu sistem Plus Standard Cu sistem Plus
DDI 0.4-10 209 2,0 0* 1,0 1,0
DDI 2.2-16 209 2,0 0* 1,0 1,0
DDI 2.5-10 209 2,0 0* 1,0 1,0
DDI 5.5-10 209 2,0 0* 1,0 1,0
DDI 13.8-4 209 2,0 - 1,0 1,0
DDI 20-3 209 1,5 - 1,0 1,0

Pompă Model

Presiunea maximă de preîncărcare pe secţiunea de aspiraţie 
a pompei

[bar]
Contrapresiunea minimă la supapa de refulare a pompei

[bar]

Funcţionare 
normală

Funcţionare în 
mod lent 1

Funcţionare în 
mod lent 2

Funcţionare 
normală

Funcţionare în 
mod lent 1

Funcţionare în 
mod lent 2

DDI 60-10 222 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
DDI 150-4 222 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

Materialul capului de dozare
Temperatură permisă a mediului

[°C]
p < 10 bar p < 16 bar

PVC, PP 0 - 40 0 - 20
Oţel inoxidabil, DIN 1.4571* –10 până la 70 –10 până la 70
PVDF** –10 până la 60 –10 până la 20
27
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Date tehnice DDI
Greutăţi

Caracteristici electrice

Date tehnice suplimentare

Pompă
Greutăţi

[kg]
PVC, polifluorură de vinil şi polipropilenă Oţel inoxidabil

DDI 0.4-10 2,3 - 3,0 3,5
DDI 2.2-16 2,3 - 3,0 3,5
DDI 2.5-10 2,3 - 3,0 3,5
DDI 5.5-10 2,3 - 3,0 3,6
DDI 13.8-4 2,6 3,6
DDI 20-3 2,6 3,6
DDI 60-10 5,0 7,0
DDI 150-4 6,5 12,0

DDI 209 DDI 222
Alimentare 100-240 V, 50/60 Hz; opţional 24 V CC 100-240 V, 50/60 Hz
Putere absorbită 20 VA 50 VA
Semnal de intrare

Impuls
• durata minimă a impulsului: 10 ms
• durata minimă a pauzei: 25 ms)

Sarcină < 12 V, 5 mA Sarcină < 12 V, 5 mA

Pornire/oprire la distanţă Sarcină < 12 V, 5 mA Sarcină < 12 V, 5 mA
Semnal de golire a rezervorului Sarcină < 12 V, 5 mA Sarcină < 12 V, 5 mA
Semnal de curent Sarcină < 22 Ohm Sarcină < 22 Ohm

Semnal de ieşire
Semnal de curent 0(4) - 20 mA Sarcină < 350 Ohm Sarcină < 350 Ohm
Semnal de eroare Sarcină rezistivă < 50 V CC/75 V CA, 0,5 A Sarcină rezistivă < 50 V CC/75 V CA, 0,5 A
Alarmă înainte de golirea rezervorului Sarcină rezistivă < 50 V CC/75 V CA, 0,5 A Sarcină rezistivă < 50 V CC/75 V CA, 0,5 A
Semnal de cursă
• timp de contact: 200 ms / cursă Sarcină rezistivă < 50 V CC/75 V CA, 0,5 A Sarcină rezistivă < 50 V CC/75 V CA, 0,5 A

Clasa carcasei IP 65 IP 65

DDI 209 DDI 222

Domeniu de reglare De la 1 % la 100 % din capacitatea maximă de dozare De la 0,125 % la 100 % din capacitatea maximă de 
dozare

Precizie Repetabilitate +/- 1,5 % pe întreg domeniul de reglare Repetabilitate +/- 1,5 % pe întreg domeniul de reglare
Temperatură ambiantă permisă De la 0 la 40 °C De la 0 la 40 °C
Temperatură de depozitare permisă De la –10 la 50 °C De la –10 la 50 °C
Umiditate relativă max. 92 % (fără condensare) 92 % (fără condensare)
Nivel de presiune sonoră 55 dB (A) 65 ± 5 dB (A)

Materialul carcasei (pompă şi partea 
electronică)

s PS FR GF 22
(polistiren armat cu fibre de sticlă)

PPE-SB (Luranyl® armat cu fibre)
Opţiune: Carcasă rezistentă la foc

Aprobări CE CE



Date tehnice DDI
Funcţii electronice

1) Detectorul de debit pentru controlul dozării constă dintr-un senzor de presiune încorporat în capul de dozare. Pe baza presiunii măsurate de senzor şi a 
poziţiei motorului, se creează o diagramă indicatoare. Eventualele erori de dozare sau depăşirea contrapresiunii permise sunt detectate cu fiabilitate şi sunt 
indicate pe afişaj sau prin ieşirea pentru mesaje de eroare.

2) Capul de dozare al pompelor cu detectarea scurgerilor la membrană sunt prevăzute cu un senzor optoelectronic.
3) În funcţie de setarea releului, ieşirea contactului primeşte un semnal la fiecare cursă completă a pompei, sau un semnal de intrare de alarmă înainte de 

golire, sau la fiecare intrare a unui impuls la pompă.
4) Dacă pompa trebuie să proceseze impulsuri existente, senzorul cu efect Hall verifică dacă motorul de antrenare este în funcţiune. Dacă motorul este blocat, 

de exemplu din cauza contrapresiunii prea ridicate în sistemul de dozare, defecţiunea este detectată şi indicată de funcţia încorporată de monitorizare a 
motorului.

5) DDI 222 este prevăzut cu o funcţie integrată de control al presiunii. Presiunea se calculează pe baza consumului de energie al motorului sau se măsoară 
direct în capul de dozare, dacă există un senzor de presiune (opţiunea detectorului de debit al pompei). La o presiune definită de utilizator, pompa este 
oprită automat.

Funcţie DDI 209 DDI 222
Funcţionare continuă (pentru teste de funcţionare, autoamorsare şi aerisirea capului de dozare) • •

Funcţia de memorie economiseşte până la 65000 de impulsuri • •

Semnal de golire a rezervorului, în două trepte (necesită senzori de golire a rezervorului) • •

Detector de debit (opţional) 1) • •

Detectarea scurgerilor la membrană (opţional) 2) • •

Semnal de cursă (standard) sau alarmă înainte de golirea rezervorului sau impuls de intrare (reglabil) 3) • •

Protecţia setărilor cu parolă • •

Funcţia de calibrare • •

Contor pentru cantitatea dozată cu reiniţializare la 0 • •

Contor de ore de funcţionare inviolabil • •

Pornire/oprire la distanţă • •

Interfaţă PROFIBUS DP (opţional) • •

Senzor cu efect Hall (pentru monitorizarea motorului) 4) • •

Limitator de presiune 5) •
29
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Date tehnice DDI
Moduri de funcţionare, date 
suplimentare
Mod de funcţionare Date
Comandă manuală Intrare / afişare a debitului de dozare în l/h sau galoane/h.

Comandă prin impulsuri
(cea mai constantă dozare) Intrare / afişare în ml/contact

Pompă Vmin [ml] Vmax [ml]

DDI 0.4-10 0,001 0,07
DDI 2.2-16 0,004 0,88
DDI 2.5-10 0,004 0,88
DDI 5.5-10 0,011 2,20
DDI 13.8-4 0,024 4,96
DDI 20-3 0,038 7,86
DDI 60-10 0,111 22,2
DDI 150-4 0,278 55,5

Comandă analogică Se reglează debitul volumic proporţional cu semnalul de curent (afişat în l/h).
Ponderarea curenţilor de intrare/ieşire.

Mod şarjă Se introduce capacitatea de dozare şi debitul de dozare pe şarjă.
Declanşare manuală sau prin contact.

Şarjă cu durată determinată
Se introduce capacitatea de dozare şi debitul de dozare pe şarjă.
Se introduce momentul iniţial al primei şarje.
Se introduce intervalul de repetare pentru şarjele următoare.

Mod lent Cursă de aspiraţie lungă (pentru medii vâscoase)
(DDI 222 are un reductor cu două trepte al debitului maxim de dozare la 66 % (mod lent 1) sau la 41 % (mod lent 2)



DDIAlegerea pompei 

Alegerea DDI (de la 0,4 la 150 l/h)
Exemplul cu caractere aldine este DDI 20-3 AR PVC/V/G-F-313B1 B

Capacitate 
şi 
presiune 
max.

Versiune de comandă
Materialele capului de dozare, 
garniturilor plate şi bilelor 
supapelor

Poziţia 
panoului 
de 
comandă

Tensiunea 
de 
alimentare

Tip de 
supapă

Racord,
aspiraţie/refulare

Fişa de 
alimentare

AR = Standard

AF = Reglare automată 
cu detector de 
debit

AP = Reglare automată 
cu PROFIBUS

APF= Reglare automată 
cu detector de 
debit şi 
PROFIBUS 

Versiune de cap de dozare
PP = Polipropilenă
PV = PVDF
PVC = Policlorură de vinil
SS = Oţel inoxidabil, DIN 1.4401
PP-P3 = PP + sistem Plus3

PVC-P3= PVC + sistem Plus3

PP-L = PP + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

PV-L = PV + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

PVC-L = PVC + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

SS-L = Oţel inoxidabil + detector 
de scurgeri la membrană 
încorporat

Materialul garniturii plate
E = EPDM
V = FKM
T = PTFE

Materialul bilei supapei
C = Ceramică
G = Sticlă
T = PTFE
SS = Oţel inoxidabil, DIN 1.4401

Poziţia panoului de comandă
F = Montat în faţă
S = Montat lateral
T = Montat deasupra

Tensiunea de alimentare
3 = 1 x 100-240 V, 50/60 Hz
I = 24 V CC

Tip de supapă
1 = Standard
2 = Cu arc,

presiune de deschidere 
0,05 bar, aspiraţie/refulare

3 = Cu arc,
presiune de deschidere 
0,05, aspiraţie
presiune de deschidere 
0,8 bar, refulare

4 = Cu arc,
presiune de deschidere 
0,8 bar, refulare

5 = Pentru medii abrazive 
(numai oţel inoxidabil)

6 = Cu arc,
(DN 20, bile din oţel 
inoxidabil)
0,8 bar, pe secţiunea de 
refulare

Racord,
aspiraţie/refulare
B6 = Conductă, 4/6 mm
3 = Tub, 4/6 mm
A5 = Tub, 5/8 mm
4 = Tub, 6/9 mm
6 = Tub, 9/12 mm
Q = Tub, 19/27 mm
C4 = Tub, 1/8" / 1/4"
R = Tub, 1/4" / 3/8"
S = Tub, 3/8" / 1/2"
A = Filetat, Rp 1/4
A1 = Filetat, Rp 3/4
V = Filetat, 1/4" NPT
A9 = Filetat, 1/2" NPT, exterior
A3 = Filetat, 3/4" NPT
A7 = Filetat, 3/4"NPT, exterior
B1 = Tub, 6/12 mm/

diametru de cimentare, 
12 mm

B2 = Tub, 13/20 mm/
diametru de cimentare, 
25 mm

B3 = Diametru de sudură, 16 mm
B4 = Diametru de sudură, 25 mm

Fişa de alimentare
F = Schuko
B = SUA şi Canada, 120 V
I = Australia
E = Elveţia
X = Fără fişă

[l/h] - [bar] Versiune de comandă
Materialele capului de dozare, 
garniturilor plate şi bilelor 
supapelor**

Poziţia 
panoului 
de 
comandă

Tensiunea 
de 
alimentare

Tip de 
supapă

Racord, aspiraţie/
refulare

Fişa de 
alimentare

DDI 209, P<10 bar, DN 4

0.4-10
2.5-10
5.5-10

AR
AF
AP*
APF*

PP/E/C
PP/V/C
PP/V/G
PV/T/C
PVC/E/C
PVC/V/C
PVC/V/G

F
T 3

I

1
2
3
4

3
A5
B1
B6
C4

F
B
I
E
X

SS/T/SS
SS/V/SS

F
T

3
I

1
2
3
4

A9
B6

F
B
I
E
X

DDI 209, P<10 bar, DN 8

13.8-4
20-3

AR
AF
AP*
APF*

PP/E/C
PP/V/C
PP/V/G
PV/T/C
PVC/E/C
PVC/E/SS
PVC/V/C
PVC/V/G

F
T

3
I

1
2
3
4

4
6
A5
A9
B1
B3
R
S

F
B
I
E
X

SS/T/SS
SS/V/SS

F
T

3
I

1
2
3
4

A
A9
V

F
B
I
E
X
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Alegerea pompei DDI
DDI 209, P<16 bar

2.2-16

AR
AF
AP*
APF*

PP/E/C
PP/V/C
PP/V/G
PVC/E/C
PVC/V/C
PVC/V/G

F
T

3
I

1
2
3
4

A9
B1
C4

F
B
I
E
X

SS/T/SS
SS/V/SS

F
T

3
I

1
2
3
4

A9
B6

F
B
I
E
X

DDI 209, P<10 bar, Plus3

0.4-10
2.5-10
5.5-10

AR
AF
AP
APF

PP-P3/E/C
PP-P3/V/C
PVC-P3/E/C
PVC-P3/V/C

F
T

3
I

1
2
3
4

3
A5
B1
C4

F
B
I
E
X

DDI 209, P<16 bar, Plus3

2.2-16

AR
AF
AP
APF

PP/E/C
PP/V/C
PVC/E/C
PVC/V/C

F
T

3
I

1
2
3
4

B1
C4

F
B
I
E
X

Capacitate 
şi 
presiune 
max.

Versiune de comandă
Materialele capului de dozare, 
garniturilor plate şi bilelor 
supapelor

Poziţia 
panoului 
de 
comandă

Tensiunea 
de 
alimentare

Tip de 
supapă

Racord,
aspiraţie/refulare

Fişa de 
alimentare

AR = Standard

AF = Reglare automată 
cu detector de 
debit

AP = Reglare automată 
cu PROFIBUS

APF= Reglare automată 
cu detector de 
debit şi 
PROFIBUS 

Versiune de cap de dozare
PP = Polipropilenă
PV = PVDF
PVC = Policlorură de vinil
SS = Oţel inoxidabil, DIN 1.4401
PP-P3 = PP + sistem Plus3

PVC-P3= PVC + sistem Plus3

PP-L = PP + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

PV-L = PV + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

PVC-L = PVC + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

SS-L = Oţel inoxidabil + detector 
de scurgeri la membrană 
încorporat

Materialul garniturii plate
E = EPDM
V = FKM
T = PTFE

Materialul bilei supapei
C = Ceramică
G = Sticlă
T = PTFE
SS = Oţel inoxidabil, DIN 1.4401

Poziţia panoului de comandă
F = Montat în faţă
S = Montat lateral
T = Montat deasupra

Tensiunea de alimentare
3 = 1 x 100-240 V, 50/60 Hz
I = 24 V CC

Tip de supapă
1 = Standard
2 = Cu arc,

presiune de deschidere 
0,05 bar, aspiraţie/refulare

3 = Cu arc,
presiune de deschidere 
0,05, aspiraţie
presiune de deschidere 
0,8 bar, refulare

4 = Cu arc,
presiune de deschidere 
0,8 bar, refulare

5 = Pentru medii abrazive 
(numai oţel inoxidabil)

6 = Cu arc,
(DN 20, bile din oţel 
inoxidabil)
0,8 bar, pe secţiunea de 
refulare

Racord,
aspiraţie/refulare
B6 = Conductă, 4/6 mm
3 = Tub, 4/6 mm
A5 = Tub, 5/8 mm
4 = Tub, 6/9 mm
6 = Tub, 9/12 mm
Q = Tub, 19/27 mm
C4 = Tub, 1/8" / 1/4"
R = Tub, 1/4" / 3/8"
S = Tub, 3/8" / 1/2"
A = Filetat, Rp 1/4
A1 = Filetat, Rp 3/4
V = Filetat, 1/4" NPT
A9 = Filetat, 1/2" NPT, exterior
A3 = Filetat, 3/4" NPT
A7 = Filetat, 3/4"NPT, exterior
B1 = Tub, 6/12 mm/

diametru de cimentare, 
12 mm

B2 = Tub, 13/20 mm/
diametru de cimentare, 
25 mm

B3 = Diametru de sudură, 16 mm
B4 = Diametru de sudură, 25 mm

Fişa de alimentare
F = Schuko
B = SUA şi Canada, 120 V
I = Australia
E = Elveţia
X = Fără fişă

[l/h] - [bar] Versiune de comandă
Materialele capului de dozare, 
garniturilor plate şi bilelor 
supapelor**

Poziţia 
panoului 
de 
comandă

Tensiunea 
de 
alimentare

Tip de 
supapă

Racord, aspiraţie/
refulare

Fişa de 
alimentare



Alegerea pompei DDI
* Pentru versiunea de comandă AF/APF sunt necesare bile din ceramică; nu sunt admise alte materiale.

** Dectorul de scurgeri este opţional la toate pompele DDI, cu excepţia versiunilor cu Plus3 şi a versiunilor DDI 209 AF/APF.
***Numai pentru versiunea HV.

DDI 222, P<10 bar, DN 8

60-10

AR
AF
AP
APF

PP/E/C
PP/V/C
PP/V/G
PV/T/C
PVC/E/C
PVC/E/SS
PVC/V/C
PVC/V/G

F
S 3

1
2
5
6

4
6
A5
A9
B1
B3
R
S

A7***
B2***
B4***
Q***

F
B
I
E
X

SS/T/SS
SS/V/SS

F
S 3

1
2
5
6

A9
B6

A1***
A3***

F
B
I
E
X

DDI 222, P<10 bar, DN 20

150-4

AR
AF
AP
APF

PP/E/SS
PP/E/T
PP/V/G
PV/T/C
PV/T/T
PVC/E/SS
PVC/E/T
PVC/V/C
PVC/V/G

F
S 3

1
2
5
6

A7
B2
B4
Q

F
B
I
E
X

SS/T/SS
SS/V/SS

F
S 3

1
2
5
6

A1
A3

F
B
I
E
X

Capacitate 
şi 
presiune 
max.

Versiune de comandă
Materialele capului de dozare, 
garniturilor plate şi bilelor 
supapelor

Poziţia 
panoului 
de 
comandă

Tensiunea 
de 
alimentare

Tip de 
supapă

Racord,
aspiraţie/refulare

Fişa de 
alimentare

AR = Standard

AF = Reglare automată 
cu detector de 
debit

AP = Reglare automată 
cu PROFIBUS

APF= Reglare automată 
cu detector de 
debit şi 
PROFIBUS 

Versiune de cap de dozare
PP = Polipropilenă
PV = PVDF
PVC = Policlorură de vinil
SS = Oţel inoxidabil, DIN 1.4401
PP-P3 = PP + sistem Plus3

PVC-P3= PVC + sistem Plus3

PP-L = PP + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

PV-L = PV + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

PVC-L = PVC + detector de scurgeri 
la membrană încorporat

SS-L = Oţel inoxidabil + detector 
de scurgeri la membrană 
încorporat

Materialul garniturii plate
E = EPDM
V = FKM
T = PTFE

Materialul bilei supapei
C = Ceramică
G = Sticlă
T = PTFE
SS = Oţel inoxidabil, DIN 1.4401

Poziţia panoului de comandă
F = Montat în faţă
S = Montat lateral
T = Montat deasupra

Tensiunea de alimentare
3 = 1 x 100-240 V, 50/60 Hz
I = 24 V CC

Tip de supapă
1 = Standard
2 = Cu arc,

presiune de deschidere 
0,05 bar, aspiraţie/refulare

3 = Cu arc,
presiune de deschidere 
0,05, aspiraţie
presiune de deschidere 
0,8 bar, refulare

4 = Cu arc,
presiune de deschidere 
0,8 bar, refulare

5 = Pentru medii abrazive 
(numai oţel inoxidabil)

6 = Cu arc,
(DN 20, bile din oţel 
inoxidabil)
0,8 bar, pe secţiunea de 
refulare

Racord,
aspiraţie/refulare
B6 = Conductă, 4/6 mm
3 = Tub, 4/6 mm
A5 = Tub, 5/8 mm
4 = Tub, 6/9 mm
6 = Tub, 9/12 mm
Q = Tub, 19/27 mm
C4 = Tub, 1/8" / 1/4"
R = Tub, 1/4" / 3/8"
S = Tub, 3/8" / 1/2"
A = Filetat, Rp 1/4
A1 = Filetat, Rp 3/4
V = Filetat, 1/4" NPT
A9 = Filetat, 1/2" NPT, exterior
A3 = Filetat, 3/4" NPT
A7 = Filetat, 3/4"NPT, exterior
B1 = Tub, 6/12 mm/

diametru de cimentare, 
12 mm

B2 = Tub, 13/20 mm/
diametru de cimentare, 
25 mm

B3 = Diametru de sudură, 16 mm
B4 = Diametru de sudură, 25 mm

Fişa de alimentare
F = Schuko
B = SUA şi Canada, 120 V
I = Australia
E = Elveţia
X = Fără fişă

[l/h] - [bar] Versiune de comandă
Materialele capului de dozare, 
garniturilor plate şi bilelor 
supapelor**

Poziţia 
panoului 
de 
comandă

Tensiunea 
de 
alimentare

Tip de 
supapă

Racord, aspiraţie/
refulare

Fişa de 
alimentare
33
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Medii pompate

Lista mediilor pompate
Tabelul de mai jos are doar rolul unui ghid general 
privind rezistenţa materialelor (la temperatura camerei) 
la lichidele indicate. Tabelul nu poate înlocui testarea 
efectivă a mediilor pompate şi a materialelor pompei în 
anumite condiţii de lucru.

Cu toate acestea, lista trebuie utilizată cu grijă, 
deoarece factori cum ar fi puritaea, temperatura, 
particulele abrazive etc. pot influenţa rezistenţa chimică 
a unui anumit material.

Notă: Unele medii din tabelul de faţă pot fi toxice, 
corosive sau periculoase. Manipulaţi cu atenţie mediile.

Mediul pompat (68 °F (20 °C))

C
on

ce
nt

ra
ţie

 %

Materiale
Carcasa pompei Garnitură plată Bilă

Identificare Formulă chimică

PP PV
D

F

O
ţe

l 
in

ox
id

ab
il

D
IN

 1
.4

40
1

PV
C

FK
M

EP
D

M

PT
FE

N
iv

el
 C

EN
 

C C
er

am
ic
ă

St
ic

lă

Acid acetic CH3COOH
25 • • • • – • • • • •

60 • • • • – • • •

85 • • • – – – • • •

Clorură de aluminiu AlCl3 40 • • – • • • • • • •

Sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 60 • • • • • • • • • –

Soluţie apoasă de amoniac NH4OH 28 • • • • – • • • –

Hidroxid de calciu 7 Ca(OH)2 • • • • • • • • • •

Hipoclorit de calciu Ca(OCl)2 20 • – • • • • • • •

Acid cromic 5 H2CrO4

10 • • • • • • • • • •

30 – • – • • • • •

40 – • – • • – • • •

50 – • – • • – • • •

Sulfat de cupru CuSO4 30 • • • • • • • • • •

Clorură ferică 3 FeCl3 100 • • – • • • • • • •

Sulfat feric 3 Fe2(SO4)3 100 • • • • • • • • • •

Clorură feroasă FeCl2 100 • • – • • • • • • •

Sulfat feros FeSO4 50 • • • • • • • • • •

Acid clorhidric HCl
<25 • • – • • • • • •

25 - 37 • • – • – • • • •

Apă oxigenată H2O2 30 • • • • • • • • • •

Acid azotic HNO3

10 • • • • • • • • • •

30 • • • • • • • – • •

40 • • • • • • – • •

70 – • • – • – • – • •

Acid peracetic CH3COOOH 5 • • – • – • • • • •

Hidroxid de potasiu KOH 50 • – • • – • • • –

Permanganat de potasiu KMnO4 10 • • • • – • • • • •

Clorat de sodiu NaClO3 30 • • • • • • • •

Clorură de sodiu NaCl 30 • • – • • • • • • •

Clorit de sodiu NaClO2 20 • – – • • • • • •

Hidroxid de sodiu NaOH
20 • • • – • • • –
30 • – • • – • • • –
50 • – • • – • • • –

Hipoclorit de sodiu NaOCl 20 • – • • • • • • •

Sulfură de sodiu Na2S 30 • • • • • • • • • –

Sulfit de sodiu 6 Na2SO3 20 • • • • • • • • • –

Acid sulfuros H2SO3 6 • • • • • • • • •

Acid sulfuric 4 H2SO4
<80 • • – • • •

80 - 98 • – – • – • • • –
• Rezistent. 3 Risc de cristalizare.

4 Reacţionează violent cu apa şi generează multă căldură.
(Înainte de dozarea acidului sulfuric, pompa trebuie să fie perfect uscată.)

5 La utilizarea bilelor din sticlă, trebuie să nu conţină fluor.
6 În soluţii neutre.
7 Soluţie saturată 0,1 %.

 Rezistenţă limitată.
– Nerezistent.



DDIDocumentaţie 
suplimentară de produs

WebCAPS
WebCAPS este Web-based Computer Aided Product 
Selection program adică un Program de Selectare a 
Produselor Asistat de Calculator disponibil pe 
www.grundfos.com.

WebCAPS conţine informaţii detaliate pentru mai mult 
de 185000 de produse Grundfos în peste 20 de limbi.

În WebCAPS, toate informaţiile sunt împărţite în 6 
secţiuni:

• Catalog
• Documentaţie 
• Service
• Dimensionare
• Înlocuire 
• Desene CAD.

Catalog 

Apăsând pe aplicaţii sau tipul de pompă, puteţi găsi în această 
secţiune: 
• Date tehnice
• curbe (QH, Eta, P1, P2, etc) care pot fi adaptate la densitatea 
şi vâscozitatea lichidului pompat şi arată numărul de pompe în 
funcţiune

• poze de produs
• desene dimensionate
• Diagrame de conexiuni
• texte de cotaţii, etc.

Documentaţie 

În această secţiune puteţi accesa ultimele documente referitoare la 
o anumită pompă, cum ar fi
• cataloage tehnice
• instrucţiuni de instalare şi operare
• documentaţie service cum ar fi kituri de service şi instrucţiuni 

de service
• ghiduri rapide
• broşuri de produs, etc.

Service 

Această secţiune conţine un catalog service uşor de folosit 
interactiv. Aici puteţi găsi şi identifica piese din pompe Grundfos 
existente sau care nu se mai fabrică.
Mai mult, această secţiune conţine filme de service care arată cum 
puteţi înlocui părţi de service.
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Documentaþie suplimentarã 
de produs

DDI
WinCAPS

Fig. 24 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS este Windows-based Computer Aided 
Product Selection program adică un program de 
selecţie a produselor asistat de calculator ce conţine 
informaţii detaliate asupra mai mult de 185 000 de 
produse Grundfos în mai mult de 20 de limbi 
internaţionale.

Acest program conţine aceleaşi caracteristici şi funcţii 
ca şi WebCAPS, dar este varianta ideală dacă nu există 
conexiune la internet.

WinCAPS este disponibil pe CD-ROM şi se reînnoieşte 
o dată pe an.

Dimensionare 

Apăsând pe diferitele tipuri de aplicaţii sau exemple de instalări, 
această secţiune vă arată pas cu pas instrucţiuni simple cum să 
• selectaţi cea mai eficientă şi potrivită pompă pentru instalaţia 

dumneavoastră.
• executaţi calculaţii avansate bazându-vă pe energia 

consumată, perioade de recuperare a investiţiei, costuri ale 
perioadei totale de funcţionare, etc.

• analizaţi pompa aleasă cu ajutorul programului încorporat de 
analiză a costului lifecycle

• determinaţi viteza debitului în aplicaţii de ape uzate, etc. 

Înlocuire 

În această secţiune veţi găsi un ghid pentru a putea selecta şi 
compara datele unei pompe instalate pentru a putea înlocui pompa 
cu o pompă mai eficientă Grundfos. 
Această secţiune conţine datele de înlocuire a unei game largi de 
pompe produse de alte firme decât Grundfos.

Bazându-vă pe un ghid simplu pas cu pas, puteţi compara pompele 
Grundfos cu una deja instalată în aplicaţia dumneavoastră. După ce 
se specifică pompa instalată, ghidul vă arată numărul de pompe 
Grundfos cu care puteţi îmbunătăţi atât confortul cât şi eficienţa.

Desene CAD 

În această secţiune este posibil să descărcaţi desene bi-
dimensionale (2D) şi tri-dimensionale (3D) pentru majoritatea 
pompelor Grundfos. 

Următoarele formate sunt disponibile în WebCAPS:

desene bi-dimensionate: 
• .dxf, desene electrice
• .dwg, desene electrice.

desene tri-dimensionate: 
• .dwg, desene electrice (fără suprafeţe)
• .stp, desene ale solidelor (cu suprafeţe)
• .eprt, desene E.

0 1
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www.grundfosalldos.com

Grundfos Management A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro

Telephone: +45 87 50 14 00

Grundfos Alldos Dosing & Disinfection 
Alldos Eichler GmbH
Reetzstrasse 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)

Telephone: +49 72 40 61 0

Subiect supus modificărilor.

96892653 1008 RO

A fi responsabil este motto-ul nostru de bază
Gândind în prealabil face ca totul să devină posibil

Inovaţia este esenţa


