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Dosador Peristáltico Duplo - Velocidade e Tempo

Dosador para máquinas lava louças, com duas 
bombas peristálticas com controle de velocidade 
individual para cada bomba. A bomba de Detergente 
tem capacidade de dosagem de 7 l/h com 0,5 bar de 
pressão e a bomba de Secante tem capacidade de 
dosagem de 1 l/h com 3 bar de pressão.

Os Tubos Membrana são super-resistentes e foram 
desenvolvidos para resistir aos produtos dosados 
com muita durabilidade. Além do controle de 
velocidade individual de cada bomba, elas contam 
também com controle de tempo individual durante 
o ciclo de lavagem.

Características
n Equipamento Dosador Duplo de produtos  
 químicos: Detergentes – Sanitizantes – Aditivos –  
 Ácidos – Cáusticos etc.

n Cada bomba tem sua placa eletrônica própria  
 facilitando a manutenção e evitando a parada  
 total do equipamento.

n As bombas são acionadas simultaneamente  
 quando o equipamento é ligado na contatora  
 de enxágue com um único cabo de alimentação.

n Montado em gabinete plástico de liga ABS.

n Vedação: de acordo com a Norma IP65,   
 resistente a água e pó.

n Dispensa o uso de Válvulas de Fundo  
 Anti-Retorno.

Kit de instalação
n Acompanha 4 metros de mangueira cristal para detergente e 4 metros de mangueira em PE para secante.

n Pesos de cerâmica.

n Injetor de Secante ou Aditivo em aço inox – anti-retorno – 3 bar de pressão.

n Injetor de Detergente em aço inox.

n Cabo para alimentação elétrica.

n Parafusos e buchas para fixação em parede.

Aplicações
Máquinas Automáticas Lava louças de bancada, 
estacionárias .

Informações técnicas
Tensão: 220 V – 0,5 A

Dimensões: 234 x 174 x 120 mm

Peso: 3,5 kg

Kit de Instalação Secante

Kit de Instalação Detergente
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No Mundo Moderno Globalizado, ser uma companhia 
de capital privado traz significantes benefícios, 
especialmente para nossos Clientes ou Parceiros.

Ao longo de 40 anos , SEKO vem desenvolvendo uma 
organização Global, possuidora de uma visão ampla, 
que gerencia as pressões atuais, mas com planejamento 
a longo prazo, formando parcerias com nossos clientes, 
com transparência e mútuo respeito. 

Seja pela nossa reconhecida flexibilidade ou atenção aos 
detalhes, pelos produtos de alta qualidade ou somente 
pela nossa forma de trabalho, nós compreendemos 
que é sempre uma Escolha Sua, a realização de 
negócios conosco. É Nosso Compromisso atender suas 
necessidades onde quer que você, nosso cliente, esteja.

Para mais informações sobre nossa 
linha de produtos, localização 
ao redor do mundo, aprovações 
, certificações e representações 
locais, por favor visite-nos em  
www.seko.com
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