
PAR 20G 

PAR 200G 
 

De Meter Mix PAR20G en PAR200G doseer- en mengsystemen zijn 

speciaal ontworpen voor een brede range hoog-viskeuze materialen. Het 

systeem is voorzien van tandradpompen waarmee nauwkeurig en 

betrouwbaar shots en rupsen van gemengd materiaal kunnen worden 

gedoseerd. De PAR20G en PAR200G zijn verder voorzien van 

volgplaten waardoor het materiaal direct uit de verpakking kan worden 

gedoseerd.  

De tandradpompen worden elk aangedreven door een frequentie-regelaar 

waardoor het volume en de doseersnelheid exact ingesteld kunnen worden. 

De PAR20G en PAR200G zijn zeer goed te combineren met een robot en 

kunnen vandaaruit aangestuurd worden voor een volledige of gedeeltelijke 

automatische dosering.   

 
STANDAARD UITVOERING 
• Vloergemonteerd (PAR 200G) of verrijdbaar (PAR 20G) 

• Standaard keuze tussen vastgestelde shot-volume of shot-volume 
bepaald door de bediener 

• Service indicator lamp 
 

Doseerpompen Frequentie aangedreven tandradpompen 
(gemonteerd op volgplaten) 

Mengventiel Pneumatisch aangestuurd TSV601 mengventiel 

Mengverhouding 1:1 tot 100:1 (afhankelijk van de pompselectie) 

Viscositeit  Tot 1,000,000 mPa.s 

Shot volume Vanaf 2 ml en hoger 

Doseersnelheid Tot ca. 500 ml/minuut (afhankelijk van 

viscositeit) 

Menging Wegwerp statische menger 

Drum/emmer 
volume 

PAR 20G: 20 liter 

Drum/emmer 

volume 

PAR 200G: 200/20 liter 

PAR 200G-200: 200/200 liter 

 
Besturing 

• Geintegreerde PLC met kleuren HMI touchscreen operator 

interface 

• Doseersnelheid instelbaar door middel van potmeter 

• Luchttoevoer voorzien van filter, manometer en regulator 

• Aan/uit schakelaar 

• Noodstop en reset 

• Anti-gel automatische doseertimer 

• Aansturing met behulp van voetschakelaar, pistoolgreep of extern 
start-signaal  

• 230 Volt en 6 bar perslucht 

 
 

BESCHIKBARE OPTIES 

• Digitale verwarming voor volgplaat, 

pompen en slangen 

• Elektronische niveau melding met 

geluid en visueel alarm 

• RVS componenten ter bescherming 

tegen corrosie 

• Geharde componenten ter 

bescherming van abbrasiviteit 

• Draaibare boom waarin het hand-

mengventiel kan worden opgehangen 

• Elektrisch aangedreven rotary / static 

mixer 

 

 

 

 
 

 

Meter Mix Benelux 
www.metermix.nl 

TYPISCHE APPLICATIES 
• Ingieten (potting) 

• Lijmen en afdichten 

TYPISCHE MATERIALEN 
• Polyurethaan 

• Epoxy 

• Silicone 

• Methacrylate 

• Polysulfide 

http://www.metermixsystems.com/contacts
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