
РИНГ инженеринг Дозатор ДР12 ДР12-РП-И8 1 

Дозатор ДР12 

 

Пловдив, 032/622146 
0878 695211, 0878 249964 

web: www.ring-bg.com 
e-mail:office@ring-bg.com 

Устройството ДР12 се използва за дозиране на определено количество 
вода. Стартът на дозирането започва с натискане на зеления бутон. 
Устройството отваря вградения вентил и измерва количеството на 
преминаващата вода. При достигане на заданието вентилът се затваря и спира 
водата. ДР12 поддържа 30 предварително запомнени количества (програми) за 
дозиране. 

Дозаторът ДР12 има следните характеристики:  

� възможност за лесен избор на рецепта  
Само чрез натискане на стрелките нагоре и надолу се избира една от 30-

те предварително запаметени количества за дозиране. 

� лесна настройка  
Няколко натискания на бутоните са достатъчни за задаване и 

автоматично запаметяване на желаното количество на водата в крайния съд. 
Стойностите се запаметяват и след изключване на уреда. 

� отделна индикация за количеството и програмата 
На два отделни реда се показват номера на програмата и съответното 

количество вода за дозиране. 

� лесно стартиране 
Старта на дозирането става с натискане само на един бутон, което 

улеснява употребата на уреда от персонала. След края на дозирането 
устройството е готово да изпълни веднага ново дозиране. 

Устройството ДР12 се използва в сладкарски цехове,  за направа на 
сиропи, боза и др. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Условия на работа. 

работна температура  0 - 50°С 

защитеност IP54 на лицевия панел 

IP40 на останалата част 

температура на водата 90°С max 

Условия на съхранение. 

температура на съхранение -20 - 80°С 
относителна влажност 0 - 95 % RH без конденз 

Размери. 

размери на кутията(ш, в, д) 320mm х 220mm х 130 mm 
тегло 
монтаж 

4kg 
на стена през 4 отвора в кутията 

Захранване. 

обхват 230 VAC +10/-15% 
консумация  10 VA 

Грешки. 

разделителна способност 1 l 
грешка при дозиране ±1% ± 0,25l max (клас В) 

Водопроводна арматура. 

присъединителна арматура ½"  
дебит 40 l/min nom 

Задания. 

брой програми 30 
количество 0- 9999 l 

Преден панел. 

индикация  2 реда 4- разрядна 7-сегментна 
клавиатура  шест бутона  
светодиоди 4 броя 
Старт/Стоп бутон отделен ф22mm 



РИНГ инженеринг Дозатор ДР12 ДР12-РП-И8 3 

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА. 

Свързване към водопроводната мрежа. 

Свързване към електрическата инсталация. 
Дозаторът се свързва към електрическата мрежата чрез 

монофазен захранващ кабел. 

Вход вода Изход дозирана вода

Съединител  за 
кабел 220 VAC
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА  
 
Индикация на прибора. 

Дозаторът показва на горния ред зададеното количество вода за 
дозиране в литри, а на долния ред – номерът на избраната рецепта. 

 

Рецепта

Количество, литри

 
 

Настройване. 
За настройване на дозирането на зададено количество вода се 

извършват следните действия: 
1. Избира се номерът на  рецепта, която трябва да се въведе: 
С помощта на бутоните     или    се избира номерът на желаната рецепта. 

Номерът на рецепта се изписва на долния ред индикатори. 
2. Задава се количеството на водата: 
Натиска се и се задържа натиснат около 2 сек. бутона       , при което на 

горния ред започва да мига заданието за литри. 
С помощта на бутоните     или    се задава желаното количество, след 

което се натиска бутона        за запомняне.  
 
Дозиране. 

1. Избира се желаната рецепта. 
С помощта на бутоните     или    се избира номерът на желаната рецепта. 

Номерът на рецептата се изписва на долния ред индикатори. За бърз достъп с 

бутона F1  се избира 1ва рецепта, а с F2 – 2ра. 

2. Старт на дозиране. 
Процесът на дозиране започва с натискане на бутона СТАРТ/СТОП. По 

време на дозиране светодиодът RUN свети непрекъснато. На горния индикатор 
се извежда оставащото количество за дозиране.  

 
Стоп на Дозиране. 

Процесът на дозиране завършва автоматично след изпускане на 
зададеното количество вода. Ако по време на дозиране се натисне отново 
бутона СТАРТ/СТОП, то процесът се прекратява ръчно(светодиодът RUN 
изгасва). 

 
Светодиодна индикация: 
 

Диод Цвят Значение 

RUN зелен Свети при включен вентил за дозиране. 

О1 зелен Мига по време на дозиране (сигнал от разходомера). 

О2 зелен Мига при предаване на данни към отдалечен дисплей. 
О3 червен Свети, ако изтича вода след края на дозирането. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Монтирайте ДР12 съгласно препоръките в този документ. Ако ДР12 

работи при температура, влажност, прах или газова среда, извън посочените в 
техническите му характеристики, възможно е получаването на електрически 
удар, повреда или пожар. 

Монтирайте ДР12 далече от източници на статично електричество. В 
противен случай е възможно получаване на повреда или неправилна работа на 
устройството. 

Изключете захранването преди монтиране или демонтиране на каквато и 
да е част, модул, панел или съединител. В противен случай е възможно 
получаването на електрически удар или повреда на ДР12 и свързаното с него 
оборудване. 

Изключете захранването незабавно, ако от устройството излизат дим или 
миризма на  изгоряло. Работата на устройството в такива случаи може да 
доведе до пожар или електрически удар. Същото може да се получи и при опит 
за поправка от неупълномощено лице.  

Поставете филтри преди дозатора за механично пречистване на водата 
от твърди частици, за да не се повредят вътрешните вентили и арматура. 

Не прилагайте прекалено голямо усилие при свързване към 
водопроводната мрежа, за да не се повредят вътрешните свръзки и арматура. 

Обърнете се към “Ринг инженеринг” за поправка в случай на повреда на 
устройството. Фирма “Ринг инженеринг” не гарантира правилна работа и 
безопасност при извършване на ремонт от неупълномощени лица. 


