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DOSERPUMPAR
• MAGNETDRIVNA MEMBRANDOSERPUMPAR
• MOTORDRIVNA MEMBRANDOSERPUMPAR
• MOTORDRIVNA KOLVDOSERPUMPAR
• TILLBEHÖR

Doserpumpar transporterar en noggrant uppmätt mängd 
vätska per tidsenhet in i en process. Det kan ske under 
höga eller låga tryck och noggrannheten varierar beroende 
på vilken typ av pump som används och det mottryck som 
finns i det rör eller den behållare som vätskan skall doseras 
in i. Doserpumpar används oftast för kontinuerlig dosering 
eller för satsdosering av kemikalier eller tillsatsmedel inom 
processer där vätska i relativt små kvantiteter alltså skall 
doseras till ett större vätskeflöde.

I noggranna processer är doseringspumparna ofta 
pumpar av typen kolvpump, membranpump eller kolv- 
membranpump. Volymflödet varieras genom variabel 
slaglängd eller variabelt varvtal och volymflödet är 
oberoende av mottrycket. Doseringspumpar är utrustade 
med ventiler på både tryck och sugsidan som styr 
flödesriktningen. Ventilerna är oftast backventiler som  
är monterade inline s.k. kulbackventiler.
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JESCO MAGNETDRIVEN 
MEMBRANDOSERPUMP MEMDOS Smart 
Stepmotordrivna membranpumpar är speciellt lämpade 
för noggrann, reproducerbar dosering. Stepmotordriften 
gör det möjligt att justera tryckslagshastigheten. Pumpen 
styrs on/off, med pulser eller 0/4 – 20 mA-signal. Som  
option finns styrning och övervakning via Modbus (Ethernet).

JESCO MAGNETDRIVEN  
MEMBRANDOSERPUMP TYP MAGDOS 
Magnetdriven membrandoserpump avsedd för alla typer av vätskor.
Pumpen har en enkel konstruktion är läckagefria och är därför lämp-
liga för mycket aggressiva eller giftiga medier. Pumparna är avsedda
för konstant dosering, on/off eller styrning t ex via flödesmätare 
alternativt med pulser eller 0/4 – 20 mA-signal. Som option finns 
styrning och övervakning via Modbus (Ethernet).

Material: PVC, PP eller PVDF

Kapacitet: 0.5 –15 liter/h

Tryck: Upp till 16 bar

Material: PVC, PP, PVDF eller rostfritt stål

Kapacitet: 2 –19 liter/h

Tryck: Upp till 20 bar

Jesco har i mer än 60 år tillverkat doserpumpar och doser- 
system för kommunala och industriella applikationer.  
Lyma kan med Jescos sortiment erbjuda högkvalitativa,  
innovativa doserlösningar för krävande applikationer. 

Applikationer magnetdrivna 
membrandoserpumpar:
•  Dricksvattenberedning: Dosering av  
 desinfektionsmedel
•  Kylkretsar: Dosering av korrosionshämmare  
 och biocider
• Behandling av avloppsvatten: Dosering 
 av flockningsmedel
•  Pappersindustrin: Dosering av additiver
•  Plasttillverkning: Dosering av tillsatsämnen
•  Ytbehandlingsindustrin
•  Rökgasrening
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Material: PVC, PP, PVDF eller rostfritt stål

Kapacitet: 4-1020 liter/h

Tryck: Upp till 16 bar

JESCO MOTORDRIVEN  
MEMBRANDOSERPUMP MEMDOS
Motordriven doserpump avsedd för dosering i t ex kommunala
och industriella reningsverk samt processanläggningar. Pumpen
har en enkel konstruktion, med direktkopplat membran till
drivkolven, och är utrustad med en kraftfull drivväxel. Pumpen
styrs on/off, med pulser eller 0/4 – 20 mA-signal. Som option 
finns styrning och övervakning via Modbus (Ethernet).

Applikationer motordrivna  
membran- och kolvdoserpumpar:
• Desinficeringsmedel inom behandling av dricksvatten
• Desinficeringsmedel i kylkretsar
• Flockningsmedel inom behandling av avloppsvatten
• Additiver inom pappersindustrin
• Tillsatsämnen inom plasttillverkning
• Processindustrin
• Ytbehandlingsindustrin
• Rökgasrening
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JESCO TILLBEHÖR
Till doserpumparna har vi ett komplett tillbehörsprogram. 

JESCO MOTORDRIVEN KOLVDOSERPUMP 
TYP FEDOS/REKOS/KARDOS
Jescos motordrivna kolvdoserpumpar ger en exakt och förhål-
landevis tryckoberoende doseringsanläggning och är avsedda 
för dosering av små till stora flöden där höga tryck och/eller 
stor noggrannhet krävs.I motsats till membranpumpar ändrar sig 
doseringsmängden proportionellt mot slaglängden och kan ända 
ned till minimikapacitet ställas in reproducerbart. Kan levereras 
med flera pumphuvuden, vilket lämpar sig väl om man önskar 
blanda vätskor i exakta proportioner. Ång-, vatten- eller elupp-
värmda doseringshuvuden finns att tillgå vid stelnande media.

Material: Rostfritt stål, Hastelloy

Kapacitet: 0.1– 24 600 liter/h

Tryck: Upp till 400 bar
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