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Série INVIKTA
Bomba Dosadora Eletromagnética

Dimensões

Características Técnicas

Montagem em parede

n Pisca quando em   
 funcionamento.

n Pisca lentamente quando  
 no modo stand by

n Pisca lentamente quando  
 o nível de produto está   
 baixo (uso com sonda de  
 nível)

n Regulagem manual da   
 vazão 0 a 100% da vazão  
 máxima

Suporte
de Fixação

Mangueira
de Sucção
(PVC Flexível)

Válvula
de Injeção

Mangueira
de Injeção
(PE Semi-
Flexível)

Filtro
de Fundo

n Diretamente
 ou
n Através de suporte

Saída (opcional)
para Sonda de Nível

Modelo
Hidráulico

Tensão de Rede: Bivoltagem 90 a 265 Vac Grau de Proteção na Caixa: IP65
(proteção interna contra pó e jatos de água)

Pressão
(Bar)

Vazão
l/h Mangueiras Pulsos/min.

632 72 4/6 100

633 55 4/6 180

A Série INVIKTA é composta de uma 
simples e prática bomba dosadora 
eletromagnética microprocessada.

Área de Aplicação: Piscinas, Máquinas Lava-
Louças, Torres de Resfriamento, Tratamento 
de Água em geral, entre outras.

LED do estado de funcionamento

Kit de Instalação Completo



Your Choice,
  Our Commitment
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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