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Descrição:
Conjunto Dosador Eletrônico para Lavanderias Industriais. Capacidade de trabalho com até 8 bombas peristálticas. Bombas Dosadoras alimentadas 
com 24 VAC, montado em gabinete de plástico ABS super-resistente.
Classe 2 - Dispensa o uso de Fio Terra e não transmite choque elétrico.
Tubos-Membrana especialmente desenvolvidos com exclusividade para a SEKO, para dosagem dos produtos químicos usados nas lavanderias.
Display LCD na cor azul, com back light, com 4 linhas e 20 caracteres para melhor visualização e identificação das etapas do processo.
Sinal Sonoro e Luminoso e Comando de Voz na Versão Interação para avisar o operador das operações que estão sendo realizadas. Sinal Sonoro e 
Luminoso na Versão Automação para avisar o operador das operações que estão sendo realizadas.
Utilização de Pen-Drive standard para coleta das informações para emissão de relatórios e inserção dos programas de lavagem feitos em computador.
Possibilita a utilização em Rede Internet ou somente com um cabo de rede conectado ao computador para realizar a extração dos relatórios e 
inserção/remoção dos programas de lavagem, neste caso é se faz necessário a aquisição de placa de rede, opcional.
Parametrização através de teclado externo com níveis de senha para proteger o conteúdo da programação e configuração.

Características:
• Uma única CPU que permite o uso automático com INTERAÇÃO e AUTOMAÇÃO.
• Acionamento remoto dos periféricos parte da mesma caixa da CPU.
• Controle de temperatura através de PT100 conectado diretamente na CPU.
• Capacidade de armazenamento de até 20 Programas de Lavagem com identificação no display.
• Cada programa possui 16 etapas, cada etapa 16 passos de programação onde é possível dosar até 06 bombas no mesmo programa, sendo 03 na 

primeira fase e as outras 03 na fase seguinte.
• Capacidade de Dosagem de 30, 60, 90 e 120 litros por hora com um único modelo de bomba dosadora, permitindo sua utilização em máquinas 

lavadoras de qualquer tamanho.
• Manyfold Modular Injetado com Válvulas Anti-Retorno em todos os bicos de injeção e após a Válvula Solenoide para injeção dos produtos e água. Este 

sistema de segurança impede a contaminação da linha de água pelos produtos bem como o retorno dos produtos para a bomba dosadora e para a 
bombona de produtos.

• Bateria interna que mantém somente a eletrônica energizada para o caso de falta de alimentação da rede de energia. A bateria tem autonomia de 
aproximadamente 03 horas, podendo sofrer variações.

• Memória permanente que não se apaga com a falta de energia, seja da rede elétrica ou pelo fato da bateria ter descarregado.
• Fácil programação através do computador usando um Pen Drive para descarregar a programação em vários equipamentos, ou do uso teclado de 

computador conectado externamente.
• Calibragem individual das bombas feita diretamente no módulo de bombas, por bomba e por produto, individualmente, com Reconhecimento 

Automático de Dosagem em ML.
• Alarme Sensor de Nível de Produto através de contador interno para totalizar o consumo de produto e informar a falta de produto assinalando a troca 

da bombona vazia, desde que previamente informado ao equipamento a capacidade da bombona de produto.
• Acionamento dos periféricos como Centrifuga, Válvulas dos Drenos, etc.,  sem que haja intervenção humana durante o processo.
• Possui dois tipos de drenos, sendo um para descarte total e outro para envio da água para a estação de tratamento e/ou reuso.
• Capacidade de edição de: Identificação da Máquina, Nome dos Programas, Nome das Batidas, Nome das Etapas, Nome dos Produtos Dosados, Nome 

do Operador e Colocação do Logotipo do Cliente nos Relatórios.
• Emissão de Relatórios no formato PDF que podem ser extraídos do equipamento através de um Pen Drive e serem impressos ou armazenados no 

computador.
• Emissão de 7 Relatórios Impressos:

1. Quantidade de Programas Executados no Período
2. Consumo de Produto por Bomba no Período
3. Consumo de Produto por Bomba e por Programa individualmente
4. Horas trabalhadas
5. Programas não Concluídos (abortados)
6. Custo de Produto por Bomba
7. Custo de Produto por Bomba e por Programa

• Indicação de Data e Hora através de relógio e calendário no display
• Três níveis de senhas para segurança da programação, sendo que, um nível é de uso exclusivo da SEKO.
• Teclado Comum de computador para a Programação com instalação externa. Facilidade e rapidez na programação no local da instalação.
• Permite automatizar as maquinas manuais com acessórios que são instalados e reconhecidos automaticamente.
• Dispensa o uso de válvula de fundo devido ao exclusivo dimensionamento da carcaça da bomba, juntamente com os roletes e tubo-membrana que 

permitem um perfeito movimento peristáltico sem falhas.

Aplicação:
• Máquinas Lavadoras Industriais 100% Manuais e Máquinas Lavadoras Industriais Manuais Automatizadas.
• Máquinas Lavadoras Industriais Automáticas com CPU, usar o modelo SMART-BR INTERFACE.

Acompanha:
• Kit de Instalação completo.
• Manual com Informações Técnicas e de Operação impresso e em CD


