ATL 400
Bomba Dosadora Eletromagnética
para Sistemas de Ar Condicionado
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ATL 400

Bomba Dosadora Eletromagnética
para Sistemas de Ar Condicionado

Esquema de Montagem

Painel de Controle do
Condicionador com Timer

Esta bomba é indicada para o uso em sistemas de ar condicionado central, onde a desinfecção se
realiza mediante ação de produtos químicos dosados dentro da tubulação do ar, logo após chiller.
A bomba tem um circuito eletrônico com dupla regulagem para o ajuste: tempo de injeção do
produto “time on” e intervalo entre as injeções “time off”.
O produto químico é pulverizado por um injetor nebulizador que acompanha o Kit de Instalação,
que faz a nebulização do produto dentro da tubulação do ar. O cabo de alimentação da bomba
dosadora deve ser conectado ao painel de comando do equipamento de ar condicionado, que
fará a dosagem durante o fluxo de ar.
Cabo de
Alimentação
do Motor

Cada vez que a bomba é alimentada, é ativado o sistema de dosagem programado de tempo
“time on” e “time off” conforme ajustado nos botões em seu painel frontal. Este ciclo vai se
repetindo enquanto a bomba estiver sendo alimentada pela corrente elétrica de entrada.

Cabo de
Alimentação da
Bomba Dosadora

Informações Técnicas
Tempos de Ajuste (aproximados)

Tempo mínimo de dosagem: 5 seg.

Tempo máximo de dosagem: 180 seg.

Pausa na escala de minutos.

Pausa na escala de segundos.

Tempo mínimo de paralisação: 60 seg.

Tempo mínimo de paralisação: 10 seg.

Kit de Instalação
Tempo máximo de paralisação: 60 min.

Vazão
4,5 L/h

Peso
3 kg

Tempo máximo de paralisação: 180 seg.

Conexões Diâmetro Int./Ext.
4 x 6 mm

Alimentação Elétrica 50-60 Hz 100 – 240 Vac

Potência
20 W

Nebulização
do Produto
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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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