
Kemi Series
Sistemas de controle com bombas peristálticas 
ou eletromagnéticas para piscinas



Kemi Series

Soluções Completas e compactas para 
Piscinas e Spas
Sistemas completos e combinados que 
automaticamente realizam a medição e controle dos 
parâmetros de cloro e pH.

Caixas com dobradiças resistentes e bombas dosadoras 
eletromagnéticas integradas que oferecem um design 
profissional ao equipamento.

Características do KemiDose e seus 
benefícios
Sistema com interface de uso amigável que combina 
controlador e bomba dosadora eletromagnética com 
dosagem proporcional automática e menu multi-
linguagem.

Dosagem proporcional FWM (frequência com 
modulação) garantem dosagem mais precisa evitando 
superdosagens. O quadro mostra como a frequência de 
injeção se altera em função da leitura e da distância do 
valor desejado (set point).

O cliente realiza a programação do valor desejado 
(set point) e da região de proporcionalidade (onde a 
frequência irá do mínimo para o máximo, dependendo 
do valor lido).

Bombas de dosagem simples ou dupla 
para medição de múltiplos parâmetros 
Sistemas com uma, duas ou três bombas dosadoras 
com medição amperométrica de cloro e sistema 
inovador para controlar as bombas de recirculação e 
boilers para piscinas de hotel e spas que se adequam 
às exigências sanitárias.

Especificação:
Processo de Calibragem Amigável utilizando sensores 
de pH e ORP de boa qualidade

Rotina de dosagem proporcional

Sensor amperométrico para medições da concentração 
do cloro em PPM

Rele de alarme

Verificação do funcionamento da bomba de 
recirculação pelo trigger de fluxo

Entrada para sonda de nível de produto químico

Água limpa assegurada



KemiOne 
Kemi one é a nova bomba peristáltica que renova 
a aparência de nossas bombas PPE e Dynamic mais 
vendidas. Foi projetada para ser usada principalmente 
no tratamento de água e irrigação de plantas.

Modelos
< CS (dosagem constante)
< CK (dosagem temporizada)
< Controle de pH (6.0 – 8.0)
< Controle ORP (600 – 1000 mV)

Bombas Dosadoras
Vazões de 2.5 ml até 5 litros por hora; Pressão de 1.5 bar

Volumes de Piscinas 

Internas 5 - 130 m³  Externas 5 - 110 m³



KemiDose
A Série KemiDose Peristáltica oferece 
um sistema avançado combinado com 
uma bomba peristáltica com dosagem 
temporizada para o ajuste dos parâmetros 
químicos em piscinas domésticas, above 
grounds, spas ou sistemas de tratamento 
de água para o cultivo de plantas.

A Série KemiDose Pump: para a prevenção 
do crescimento de algas que pode se 
tornar um empecilho exigindo a aplicação 
de produtos específicos. 

O principal método é o de dosagem de um 
volume de produto químico em períodos 
determinados ,que levam em consideração 
a característica da demanda necessária 
para o tratamento , garantindo a qualidade 
da água.

Suporte de Fixação
Suporte de fixação grande com encaixe e desencaixe 
seguro, que garante fácil instalação e sólida fixação que 
visa evitar danos acidentais durante as operações diárias.



Menu Facilitador
Rotina para facilitar a calibragem com indicação das 
condições do sensor: 100% : Excelent, 75% : Muito 
bom, 50% : Bom, 25% : Necessidade de limpeza ou 
proximidade de troca de sensor.

Caixa 
Caixa com design ,cores modernas, robusta e durável 
e que ,atualmente, são aplicadas em equipamentos 
de uso profissional. A caixa integra um teclado frontal 
com a possibilidade de abertura da mesma sem o uso 
de ferramentas e com dobradiças auto-suportadas, 
que mantém a tampa aberta, oferecendo fácil e seguro 
acesso interno para a instalação.

Fácil e Avançado
Parâmetros ajustados num display Alfanumérico de 2 
linhas x 16 caracteres com menu Multi-linguagem e de 
utilização amigável.

Cabeçotes Das Bombas Dosadoras
Nos equipamentos kemiDose as Bombas standard 
possuem cabeçote em PVDF e esferas em cerâmica. 
Os Diafragmas foram largamente testados para que 
pudessem ter uma vida útil de 5 anos.



KemiDose
KemiDose Pro 
Esta Série trabalha com bombas peristálticas que 
possuem uma baixa vazão, assegurando que a bomba 
esteja continuamente dosando. SEKO desenvolveu 
duas unidades de controle para assegurar pequenas 
dosagens com vazões de 2.5 ml/h até 9700 ml/h.

KemiDose Time 
Este Sistema KemiDose possui um timer semanal que 
assegura 10 eventos de dosagem por dia. A Seko 
desenvolveu um sistema digital com timer semanal 
para a dosagem de volumes exatos para cada evento; 
graças à função calibragem (via software) é possível 
o ajuste da vazão máxima. O equipamento assegura 
vazões de 975 ml/h até 9700 ml/hour.

Principais características KemiDose Pro
<	 Controle de dosagem por software
<	 Controle de nível
<	 Chave ON/OFF/Priming
<	 Tensão de rede de 100 a 240 Vac
<	 Display 2 linhas x 16 caracteres nas cores azul e 

branca
<	 Entradas 0 - 20 mA para o controle das bombas no 

modo proporcional
<	 Entradas de frequência para o controle das bombas 

no modo proporcional
<	 Entrada de detecção de vazão com tensão 240 Vac
<	 Rele de Alarme (contato seco)
<	 Parâmetros com menu de ajustes
<	 Dosagem constante ou proporcional
<	 Dimensões 235 x 165.4 x 137.2 mm

Principais características do KemiDose 
Time
<	 Controle de velocidade por software
<	 Controle de Nível
<	 Chave on/OFF/ Priming
<	 Tensão de rede de 100 a 240 Vac
<	 Display 2 x16 nas cores azul e branca
<	 Menu ajuste de parâmetros
<	 Entrada de detecção de vazão com tensão 240 Vac
<	 Rele (contato seco) para o controle opcional de 

uma válvula solenoide
<	 Dosagem constante
<	 Dimensões 235 x 165.4 x 137.2 mm



KemiDose SP Única
<	 Para pH (0 – 14)
<	 Para ORP (0 – 1000 mV)

Bomba Dosadora Eletromagnética
Dosagens proporcionais FWM (frequência com 
modulação)

Vazão de 5 l/h ; Pressão 5 bar

Partes em contato com os líquidos em PVDF e diafragma 
em PTFE

Tamanho da piscina 

Atendimento a piscinas de 50 a 300 m³

Este modelo KemiDose de bomba dosadora única foi 
desenvolvido para que fosse um equipamento de fácil 
utilização e que, efetuasse controle proporcional de 
dosagem, atendendo a piscinas pequenas e de médio 
porte internas ou externas.

Kemidose duplo combina um equipamento com 
múltipla função e bombas dosadoras eletromagnéticas 
com dosagem proporcional para a entrega de 
parâmetros químicos balanceados em piscinas de 
pequeno e de médio porte internas ou externas.

KemiDose SP Duplo
<	 Para pH(0-14) e ORP ( 0-1000 mV) e
<	 cloro livre (0-5 ppm com célula amperométrica)

Bombas dosadoras eletromagnéticas
Dosagens Proporcionais FWM (frequência com 
modulação)

Vazão de 5 l/h ; Pressão 5 bar

Partes em contato com os líquidos em PVDF e diafragma 
em PTFE

Tamanho da piscina 

Atendimento a piscinas de 50 a 300 m³

KemiDose SP de Bomba Única Ou Dupla

Dosagem Proporcional FWM 

O modo (Frequência com Modulação) assegura dosagens mais precisas evitando 
superdosagens. As figuras mostram como a frequência de injeção se altera de 
acordo com a distância do valor desejado (set point) em relação ao valor lido.

A banda proporcional pode ser programada pelo menu. O cliente ajusta o valor do 
Set Point e da Banda Proporcional desejada.
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No moderno mundo Globalizado de hoje, ser uma 
Empresa de capital privado traz significantes benefícios, 
especialmente para nossos Clientes e Parceiros. Por 
mais de 40 anos, a SEKO tem desenvolvido uma 
organização Global com uma visão de longo prazo, 
gerenciando as pressões do momento e planejando o 
seu futuro, fornecendo uma parceria verdadeira , com 
transparência e mútuo respeito. 

Sabemos que a escolha da compra dos equipamentos 
SEKO é do cliente , quer seja pela nossa reconhecida 
flexibilidade ou atenção aos detalhes de um projeto 
ou apenas pela forma com que o negociamos e nos 
empenhamos para que assim continue. É Nosso 
Compromisso atender suas necessidades , onde quer 
que você, nosso Cliente, se encontre.

Para mais informações sobre 
nosso portfolio, Localização da 
SEKO no mundo, Certificações e 
representações locais, Por favor visite 
www.seko.com

A SEKO se reserva o direito da implementação de modificações sem 
prévio aviso. Todas as imagens mostradas são meramente ilustrativas. 
O produto atual pode ter sofrido aprimoramento. Os dados desta 
publicação podem estar sujeito a mudanças.
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