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Hotraco Horti maakt deel uit van de 

Hotraco Group, een internationaal 

opererende groep van innovatieve en 

technisch hoogstaande bedrijven die 

zich toelegt op systeemontwikkeling 

en systeemintegratie van met name 

besturingstechniek georiënteerde 

oplossingen. Hotraco Horti ontwikkelt, 

produceert en levert eenvoudige en 

hoogstaande systemen en producten 

voor de tuinbouwsector. 

 

Onze eigen R&D en productie-

afdelingen stellen ons in staat om 

(nagenoeg) al uw regel- en besturings-

wensen te realiseren. Ruim 140 vakbe- 

kwame medewerkers wiens dienst-

verlening zich kenmerkt door een hoge 

mate van servicegerichtheid en flexi-

biliteit bedienen onze klanten dage-

lijks wereldwijd. 

 

Service & Support 

Hotraco Horti beschikt over een tele-

fonische helpdesk en servicecentrum 

dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft 

de mogelijkheid om de systemen van 

onze klanten, waar ook ter wereld, op 

afstand te controleren door middel van 

de modernste ICT-technologie. 

 

Met de GP-1 introduceren wij het eerste product uit onze  

nieuwe lijn pompsturingen. De GP-1 onderscheidt zich doordat 

de thermische beveiliging overbodig geworden is, met andere 

woorden één uitvoering voor het gehele stroombereik! Verder 

kenmerkt dit product zich door een universele bediening, 

opzet en meerdere besturingsmogelijkheden (afhankelijk van 

de software keuze). 

 

De GP-1 is een pompsturing voor het aansturen van een 1-fase of  
3-fasen pomp. De GP-1 kan zowel handmatig als automatisch  
bediend worden. 
 
De GP-1 is leverbaar in een uitvoering voor pompen met een motor-
stroom tot maximaal 10,0 ampère. De motorstroom wordt in 2-fasen 
gemeten en is instelbaar door middel van een potmeter en uit te 
lezen via het MCSD service display. De GP-1 is standaard voorzien  
van een vergrendelbare werkschakelaar, handbediening met behulp 
van druktoetsen, stroommeting en verbreekcontact-ingang voor tem-
peratuurbeveiliging van de pomp. De computersturing is 24 Vac/dc. 
De GP-1 is verkrijgbaar in 1-fase 230V, 3-fasen 230V of 400V 
uitvoering. Andere voedingsspanningen zijn op aanvraag leverbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GP-1 Pompsturing 
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