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RAPIDA Series 
 

Serie RAPIDA



RAPIDA SERIES 
The latest new DOSEURO product for improving the already 
known high performance pumps.
Quickly and Easily is the RAPIDA’s motto, thanks to his LCD 
display, control board and different function that allow to 
change the pump setting immediately.

FUNCTION

MANUAL: Flow rate adjustment with 4 digit display in a range 
10%-100% (6-60Hz) of the pump capacity. 

ANALOGIC: Flow rate adjustment by incoming signal 4-20mA 
in a range 10%-100% (6-60Hz) of the pump capacity.

BATCH: Pump can be programmable for operating only for a 
certain period.

LEVEL CONTROL SETTING: Predisposed to be connected to 
level sensor 

DIAPHRAGM RUPTURE DETECTOR: In case of diaphragm 
fail pump will stop automatically giving an alarm. (Available for 
selected product – SD pump type).

REMOTE ALARM: Relay exit to switch for any alarm

TECHNICAL INFORMATION  

Vector voltage control for variation in frequency to control a 
3Ph motor. 
Power supply: 1Ph  230V(±10%) – 50/60Hz for 230V 3Ph 
motor
Enclosure: IP55
Ambient Temperature: -20 to +40°C

...type SR A ...type SR D
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RAPIDA SERIE 
De nieuwste DOSEURO ontwikkeling voor 
de bekende hoogwaardige Doseuro pompen.
Snel en makkelijk is het motto van de RAPIDA serie. 
Dankzij het lcd display, besturing en beschikbare functies
is het mogelijk om de pomp direct te regelen en 
pompinstellingen makkelijk te wijzigen

RAPIDA series 
RAPIDA Serie 

FUNCTIES

HANDMATIG :  Capaciteitsregeling met 4-cijferig display
 in een werkgebied van 10-100% van de pompcapaciteit.

ANALOOG : Capaciteitsregeling door 4-20mA signaal
in een werkgebied van 10-100% van de pompcapaciteit. 

BATCH : 
om gedurende een bepaalde periode te werken. 

De pomp kan makkelijk geprogrammeerd worden

NIVEAUREGELING : Voorbereid om te worden 
aangesloten op een niveausensor 

MEMBRAAN RUPTUUR DETECTIE: 
 falen stopt de pomp automatisch en wordt een alarm

signaal afgegeven (beschikbaar voor type CD)

ALARM SIGNAAL : Relaisuitgang voor elk alarm

In geval van membraan-

TECHNISCHE INFORMATIE   

Vectorspanningsregeling voor frequentie regeling 
van een 3-fase motor.
Voeding: 1 fase 230V (± 10%) - 50 / 60Hz voor 
230V 3-fase motor
Beschermingsklasse: IP55
Omgevingstemperatuur: -20 tot + 40 ° C

...type SR B - SR BR ...type SR SD
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