
Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

OM PODAB
PODAB har specialiserat sig på professionell tvätt-
stugeutrustning sedan 1945. Våra produkter fi nns i 
fl erfamiljshus, inom städsektorn  och på brandsta-
tioner, för att bara nämna några platser.

Doseringsutrustning

Tillbehör produkter 
Pumpsystem
Intelligenta pumpsystem för automatisk dosering som kan styra upp till fyra stycken pumpar. Kan kopplas ihop med alla 
ledande maskinmärken på marknaden.

Automatisk dosering med pumpsystem
Pump-o-tronic och Pump-o-matic är pumpsystem för automatisk 

dosering av olika typer av tvätt-, skölj- och impregneringsmedel. 

Pump-o-tronic styr upp till fyra pumpar och Pump-o-matic styr två 

pumpar.

Vid koppling till tvättmaskiner i BaseLine-, StreamLine- och ProLine 

TMX-serierna krävs ett kretskort som tillval. Doseringsutrustningen 

kan kopplas direkt mot ProLine HX-serien. Pump-o-tronic har ett 

spolbatteri vilket innebär att enbart en slang behöver installeras 

mellan doseringsutrustningen och tvättmaskinen. Spolbatteriet ser 

även till att slangen hålls ren eftersom dosering sker tillsammans med 

vattenspolning.

Pump-o-tronic
• Styr upp till 4 st separata pumpar
• Enkel installation och programmering via display
• Blockeringstid för återkommande signaler
• Spolbatteri minskar risken för igensatta slangar

Pump-o-matic
• Styr upp till 2 st separata pumpar
• Enkel installation och programmering via display
• Blockeringstid för återkommande signaler
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Garantier
Vid köp av produkten ingår 2-års garanti. Vi står för 
fabrikationsfel och ersätter delar, arbete, frakt och 
material.

Huvuddata Pump-o-matic
2 pumpar

Pump-o-tronic
2 pumpar

Pump-o-tronic
4 pumpar

Antal pumpar 2 2 4

Pumpkapacitet, 
ml/sek/pump

4,2 5 5

Slangtyp Sekomed Santopren Santopren

Artikelnummer 101064 101082 101084
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Modell Pump-o-matic
2 pumpar

Pump-o-tronic
2 pumpar

Pump-o-tronic
4 pumpar

Elanslutning Fas/spänning/frekvens 1~N/230V/50 Hz 1~N/230V/50 Hz 1~N/230V/50 Hz

Effekt, W 15 20 40

Säkring, A 1,25 0,4 0,4

Vattenanslutning Vattenventil, Ø tum - 3/4 3/4

Tillbehör/tillval Kretskort, Base-/StreamLine, artikelnummer 51065 51065 51065

Kretskort, ProLine TMX, artikelnummer 51101 51101 51101

Dunkställ för väggmontage, artikelnummer 101097 101097 101097

Mått Bredd, mm 205 370 470

Djup, mm 135 160 160

Höjd, mm 200 260 260
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