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Un Grup mondial
la dispoziția voastră

Prezent la nivel global, activ la nivel local

Prezența noastră globală garantează faptul că putem oferi suport clienților 
noștri oriunde s-ar a�a. Susținuți de echipe din peste 20 de țări, precum și de 
către rețeaua noastră de distribuitori acreditați, asigurăm asistență profesională 
locală în peste 120 de țări, cu bene�ciul suplimentar al livrării rapide de bunuri 
necesare nevoilor voastre.

Toate acestea sunt ajutate și susținute de o echipă de Suport Tehnic pentru 
Clienți de talie mondială, capabilă să furnizeze tot sprijinul și suportul tehnic 
necesar. Cu centre de producție certi�cate ISO în Europa, America și Asia, 
suntem aproape de clienții noștri și respectăm în totalitate normele locale, atât 
în ceea ce privește designul produselor cât și privitor la unitățile noastre de 
producție.

Production site
and sales o�ce

Sales o�ce DistributorLoc de producție
și biroul de vânzări

Birou de 
vânzări

Distribuitor



Cum funcționează SEKO 
pentru voi

SEKO își sprijină clienții în fiecare fază a unui proiect, de la lansarea unei idei sau cereri, trecând 
prin proiectarea și testarea, până la  lansare și instalare. Echipele noastre de cercetare, proiectare și 
dezvoltare lucrează în strânsă colaborare cu echipele locale, bazându-se pe datele furnizate de client 
și de piață. Apoi, utilizând tehnologii de ultimă oră pentru optimizarea costurilor și folosind bancurile 
noastre de testare special concepute pentru a asigura o testare riguroasă și robustă, ne asigurăm că 
este livrată rapid pe piață o soluție de calitate.

Indiferent de procesele și aplicațiile planificate, SEKO are o soluție în curățarea și igienizarea bucătăriilor 
și spălătoriilor, dar și a suprafețelor de orice tip în aplicații precum birouri și restaurante, spitale și 
hoteluri, comercianți cu amănuntul și școli, spălătorii auto și piscine, turnuri de răcire, energie, produse 
alimentare și băuturi, alimentare cu apă și gaz, tratarea apei potabile și a apelor reziduale.

Fiind o afacere privată, înseamnă că suntem aici 
pe termen lung și putem planifica proiecte, cu 
și pentru Clienții noștri, de care să beneficieze 
ambele părți. Aceasta înseamnă că putem lua 
rapid decizii de investire a resurselor proprii pentru 
a ne asigura că sunt livrate soluțiile noastre optime. 

De la scânteia unei idei, până la livrarea 
unei soluții, SEKO este cu voi tot drumul

Cele trei domenii de afaceri ale SEKO, Curățare 
& Igienă, Apă & Industrie și Procese Industriale, 
ne plasează într-o poziție unică pentru a putea 
răspunde la cea mai largă gamă de nevoi pentru 
afaceri, cu un portofoliu care vă permite, vouă 
Clienților, să tranzacționați simplu cu o singură 
companie. 

Gama noastră extinsă de produse reprezintă 
o combinație unică de cunoștințe de design, 
dezvoltare și implementare. Cu o gamă largă și în 
continuă dezvoltare de produse și accesorii, putem 
oferi soluții specifice și cuprinzătoare pentru o 
mare varietate de aplicații industriale. Soluțiile 
noastre sunt concepute pentru a se adapta fără 
probleme la activitatea voastră, optimizând 
procesele și aplicațiile. 

Afacerea ta, 
soluția noastră

Filosofia 
parteneriatului

Poziție 
unică 



Apa devine din ce în ce mai rară și mai valoroasă și, ca urmare, de la sfârșitul anilor ‘90, piața de tratare a apei 
a crescut rapid, la fel ca și provocările cu care se confruntă cei care lucrează în acest sector, provocări din ce în 
ce mai complexe în procesele de tratare a apei, variind de la garantarea calității ridicate a apei la respectarea 
unor reglementări din ce în ce mai atent monitorizate.

De la tratarea apei pentru consumul uman, la apa folosită în turnurile de răcire și la utilizarea apei în numeroase 
procese industriale, SEKO are și continuă să se bucure de o reputație solidă ca partener consecvent și de 
încredere în livrarea de soluții adaptate tuturor nevoilor.

Folosind experiența noastră de piață, proiectăm, dezvoltăm, testăm și efectuăm proiecte care garantează că 
toate soluțiile și sistemele noastre oferă:

Precizie și coerență
De la gestionarea costului total al proprietății unui sistem, garantând totodată măsurarea exactă a parametrilor 
critici ai apei cu seria Kontrol, la materiile prime compatibile chimic, alese pentru robustețea și durabilitatea în 
procesul nostru de fabricație și exemplificate de membranele noastre cu garanție de 5 ani, și apoi la pompele 
cu certificare ATEX, SEKO asigură un rezultat optim, oferind liniștea și securitatea mărcii.  

Ușurință în utilizare și instalare
Ca o companie globală, suntem în acord cu diferitele nevoi ale piețelor individuale. De aceea, atunci când 
proiectăm un nou produs, ne asigurăm că instalarea este simplă și că folosim soluții uniforme de limbaj de 
programare, care sunt intuitive și ușor de înțeles, în orice limbă se vorbește.

Eficiență operațională
De la accesibilitatea gamei de soluții până la elementele de proiectare cu atenție concepute precum 
lungimea reglabilă a cursei, opțiunile unice pentru părțile de contact, sursa de alimentare stabilizată, 
multiplele modele de pompă într-o singură carcasă, montarea pe perete ori pe suport sau limbajul comun 
de programare, pompele SEKO oferă un amestec excepțional de accesibilitate și performanțe ridicate în 
cadrul aplicațiilor cu pompe solenoidale și electromecanice.

Aplicații pentru tratarea apei
Un set de soluții în continuă evoluție pentru 
protejarea unei resurse prețioase
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Astăzi, accesarea oricărui echipament de la distanță, urmărirea 
performanțelor acestuia de pe telefon, laptop, tabletă sau chiar de 
pe ceasul inteligent, implicit capacitatea de a răspunde imediat la 
orice nevoie este o cerință de bază.

Cum funcționează Internetul Obiectelor (Internet 
of Things - IoT)
Un ecosistem IoT constă în dispozitive inteligente cu acces la 
internet care utilizează procesoare, senzori și hardware pentru 
a colecta, trimite și acționa asupra datelor pe care le colectează 
din mediile lor. Dispozitivele IoT împărtășesc datele pe care le 
colectează de la senzori, conectându-se la un portal IoT sau la un alt 
dispozitiv de rețea de unde datele sunt fie trimise în cloud pentru a 
fi analizate complet și comparate, fie analizate local în limita datelor 
obținute.

Uneori, aceste dispozitive comunică cu alte dispozitive conexe și 
acționează asupra informațiilor pe care le obțin unul de la altul. 
Dispozitivele lucrează în cea mai mare parte fără intervenție umană, 
deși operatorii pot interveni, de exemplu, pentru a le configura, a le 
oferi instrucțiuni sau a accesa datele.

IoT oferă o serie de beneficii, permițând:
< monitorizarea proceselor generale de afaceri
< îmbunătățirea experienței clienților
< economisirea timpului și banilor
< îmbunătățirea productivității angajaților
< integrarea și adaptarea modelelor de afaceri
< luarea deciziilor de afaceri optime
< creșterea profitului

Platforma on-line SEKO 

Monitorizarea și controlul în 
siguranță folosind PC, tabletă 
și browser mobil

Încărcarea datelor utilizând  
protocoale standard sigure

Conectarea la dispozitiv 
�zic pentru hotspot

Până la 10 dispozitive compatibile 
SEKO conectate simultan echipate cu 
ModBus 

Colectarea și a�șarea în siguranță 
a datelor în cloud

Wi-Fi sau  LAN
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IoT oferă o serie de beneficii, permițând:
< monitorizarea proceselor generale de afaceri
< îmbunătățirea experienței clienților
< economisirea timpului și banilor
< îmbunătățirea productivității angajaților
< integrarea și adaptarea modelelor de afaceri
< luarea deciziilor de afaceri optime
< creșterea profitului

SekoWeb & Date la cerere
În zilele noastre, clienții se așteaptă să își gestioneze echipamentele de pe un computer, laptop sau dispozitiv inteligent, folosind 
internetul obiectelor (IoT) pentru a accesa informații operaționale la îndemâna lor. Indiferent dacă datele sunt vizualizate în 
timp real sau analizate statistic, conectivitatea la distanță permite optimizarea costurilor printr-o întreținere țintită sau prin 
rezolvarea problemelor, asigurând reducerea timpului de oprire a instalațiilor.

Întotdeauna în fruntea inovației tehnologice, SEKO a adus IoT la controlerele și sistemele de dozare de top ale sale, conectând 
operatorii instalațiilor cu echipamentele lor mai ușor decât înainte.

Prin intermediul platformei personalizate SekoWeb, utilizatorii beneficiază de acces  la date în timp real și pot efectua ajustări 
vitale la operațiunea de tratare a apei 24 de ore pe zi, din orice locație din întreaga lume.

Complet scalabile, sistemele SEKO sunt configurate pentru a le permite atât utilizatorilor din cea mai mare companie 
multinațională cât și celor ai unei firme independente de inginerie să își maximizeze operațiunile și costurile de funcționare 
cu o soluție care să îi asigure că datele sunt întotdeauna disponibile la cerere, indiferent de aplicație. Caracteristicile includ:

<	 Costuri generale de exploatare
<	 Utilizarea substanțelor chimice
<	 Programe
<	 Setarea parametrilor
<	 Raportarea alarmelor
<	 Analiza datelor
<	 Geo-localizare pe hartă

KommBox
KommBox este un dispozitiv care poate fi conectat fizic la toate echipamentele SEKO prevăzute cu modul ModBus (*) 
și poate fi accesat prin internet. În esență, KommBox este un portal care creează interfața între mai multe dispozitive cu 
ModBus și Wi-Fi sau LAN - și, prin urmare, internet.

KommBox poate fi utilizat prin orice conexiune la internet disponibilă. După ce sunt instalate și configurate, dispozitivele 
pot fi accesate direct de pe portalul dedicat SekoWeb, din orice loc din lume, de către utilizatorii cu datele de acces 
corespunzătoare.

KommBox dispune de un sistem intuitiv de asistență a instalării pentru echipamente, pe măsură ce acestea sunt conectate, 
ceea ce face procesul rapid, simplu și direct. După instalarea echipamentelor, acestea pot fi găsite chiar în portal.

(*)Disponibil pentru produse din gama SEKO, identificabile cu ajutorul acestui simbol.

Caracteristici
< Capabil să gestioneze până la 10 dispozitive în aceeași rețea 

prin cablu de tip ModBus RS485 
< Wi-Fi integrat și intrare LAN pentru a se conecta la internet  

în scopul de a trimite periodic date către SekoWeb
< Con�gurabil ca hotspot pentru accesarea WebServer- 

ului intern
< Sursă de alimentare independentă la 100 – 240V 
< Baterie internă pentru ceasul propriu
< Interfață utilizator cu 7 taste 
< Ecran gra�c iluminat cu 3 culori de fundal



Gama este disponibilă atât în versiuni analogice cât și digitale.
Versiunile digitale dispun de microprocesoare puternice care 
garantează acuratețea dozării prin reglaje proporționale corecte 
și sunt susținute de o setare mecanică a cursei. Deoarece există o 
singură componentă în mișcare, sistemul de acționare este aproape 
fără uzură, iar pompele nu necesită rulmenți sau arbori lubrifiați, 
ceea ce conduce la costuri scăzute de întreținere și reparare, oferind 
în același timp caracteristici excelente de funcționare continuă. 
Meniurile multilingve fac ca setarea să fie simplă, rapidă și flexibilă. 
Toate modelele sunt conforme cu normele IP65 și prezintă alarme 
de nivel scăzut. Gamele sunt realizate din materiale diverse pentru a 
asigura compatibilitatea dozării unei game largi de produse.

Gama SEKO de
pompe de dozare 
acționate cu 
solenoid oferă o soluție
flexibilă pentru toate
aplicațiile de tratare a apei.

YEARS
WARRANTY
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Pompe 
dozatoare 
acționate cu 
solenoid
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CE              II 3GD 
Ex ic nA IIB T4 Gc 

Ex tc III CT120°C Dc IP65

Gama include, de asemenea
<	 	 Dozare constantă sau proporțională în funcție 

de valorile măsurate de clor, peroxid de hidrogen 
sau acid peracetic 

<	 Intrare sonda PT100 pentru compensare termică 
<	 Releu de repetare a alarmei
<	 Intrare On/O� pentru control la distanță
<	 Ieșire 4 - 20 mA pentru transmitere măsurători
<	 Funcție de temporizare
<	 Dozare în ppm
<	 Mod Batch și intrare On/O�
<	 Meniu de statistici
<	 Senzor de debit
<	 Intrare control de nivel și ieșire releu alarmă
<	 Protejare cu parolă
<	  Dozare proporțională folosind intrare atât 

analogică (4 - 20 mA) cât și digitală

Seria Tekna este gama de pompe inovatoare cu montare pe perete și acționare cu solenoid, proiectate de SEKO după 
mulți ani de experiență în colaborarea cu clienții săi din întreaga lume. Aceste pompe dozatoare multifuncționale mențin 
o fiabilitate și o precizie remarcabilă, caracteristici critice pentru orice client, sinonime cu marca SEKO.

Tekna
Pompe dozatoare acționate cu solenoid

<	 Gamă debit: 0,4 – 110 l/h, până la 20 bar
<	 Materiale de contact: PVDF, PTFE, EPDM, FPM și ceramică
<	 Gamă analogică și digitală cu dozare constantă sau proporțională

Folosind doar materiale premium pentru fabricare, 
pompa Tekna este livrată cu cap de pompare standard 
din PVDF și cu supapă cu bilă ceramică. Aceste 
caracteristici asigură o performanță ridicată pentru 
aplicațiile alese și măresc �abilitatea pompei asigurând 
compatibilitatea chimică a părților de contact.

Membranele SEKO sunt din PTFE durabil, au o durată 
de viață superioară și sunt garantate de SEKO timp de 
5 ani, ceea ce face ca înlocuirea de rutină să nu mai �e 
necesară.

Pompele Tekna au consum redus de energie grație sursei 
de alimentare stabilizată de 100 - 240 Vac 50/60 Hz.

Tekna este disponibilă și în versiuni conforme cu 
standardul ATEX. Această pompă oferă dozare digitală, 
debit constant sau proporțional reglabil manual de la 0 la 
100% și intrare pentru control de nivel.

Tekna ATEX este livrată standard cu cap de pompă din 
AISI 316. Opțional, sunt disponibile capete din PVDF, 
carcasă exterioară din aluminiu și supapă de amorsare 
manuală.



10 Soluții pentru Apă & Industrie

Gama include, de asemenea
<	 	 Alarmă pentru nivel scăzut
<	 Dozare proporțională folosind intrare atât analogică 

(4 - 20 mA) cât și digitală 

Tekba este o pompă dozatoare digitală cu acționare solenoidală și reglare mecanică a lungimii cursei. Această pompă 
reprezintă cel mai bun compromis între fiabilitate, precizie de dozare și ușurință în utilizare și a fost proiectată ca urmare 
a reacțiilor pozitive pe care SEKO le-a primit din partea clienților pentru seria Tekna. Seria Tekba oferă un produs modern 
și fiabil, un punct de referință în sectorul pompelor de dozare cu bază de montare.

Tekba
Pompe dozatoare acționate cu solenoid

<	 Gamă debit: 2,5 – 110 l/h, până la 20 bar
<	 Materiale de contact: PVDF, PTFE, EPDM, FPM și ceramică

Tekba dispune de un cap de pompare standard din PVDF și 
o supapă cu bilă ceramică, aceasta asigurând durabilitatea 
pompei și compatibilitatea cu toate aplicațiile principale de 
tratare a apei.

Membranele din PTFE oferă o durată de viață superioară 
și sunt garantate de SEKO timp de 5 ani, ceea ce face ca 
înlocuirea de rutină să nu mai �e necesară.

Sunt livrate cu sursă de alimentare stabilizată de 100 - 240 
Vac 50/60 Hz cu un consum redus de energie.

Solenoidul utilizează doar energia necesară pentru a activa 
pompa, în funcție de condițiile de lucru, ceea ce aduce o 
e�ciență îmbunătățită a pompei deoarece performanța nu 
este afectată de �uctuațiile sursei de alimentare.

Programabilă cu ajutorul tastaturii sale, debitul poate � reglat 
manual sau automat, acesta din urmă utilizând semnale 
de intrare într-o gamă de la 0 (oprirea pompei) la 100% din 
debitul maxim.

În funcție de model, este disponibilă atât dozarea constantă 
cât și cea proporțională, cea din urmă �ind disponibilă atât 
în versiuni analogice, cât și digitale.
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Gama include, de asemenea
<	 	Dozare constantă sau proporțională în funcție de 

valorile măsurate de clor, peroxid de hidrogen sau 
acid peracetic

<	 	 Intrare sonda PT100 pentru compensare   
termică

<	 	Releu de repetare a alarmei
<	 	Intrare On/O� pentru control la distanță
<	 	Ieșire 4 - 20 mA pentru transmitere măsurători
<	 	Funcție de temporizare
<	 	Dozare în ppm
<	 	Mod Batch și intrare On/O�
<	 	Meniu de statistici
<	 	Senzor de debit
<	 	Intrare control de nivel și ieșire releu alarmă
<	 	Protejare cu parolă
<	 	 Dozare proporțională folosind intrare atât 

analogică (4 - 20 mA) cât și digitală

Gama SEKO de pompe dozatoare cu bază de montare și acționare cu solenoid este echipată cu un sistem nou, revoluționar, 
de reglare electronică a lungimii cursei. Gama oferă atât rate de debit constante cât și proporționale, reglabile manual, care 
au la bază impulsuri externe, fie analogice, fie digitale.

Maxima 
Pompe dozatoare acționate cu solenoid

<	 Gamă debit: 0,4 – 110 l/h, până la 20 bar
<	 Materiale de contact: PVDF, PTFE, EPDM, FPM și ceramică
<	 Gamă analogică și digitală cu dozare constantă sau proporțională

Fabricată cu materiale premium, Maxima este livrată 
cu cap de pompare standard din PVDF care oferă o 
compatibilitate chimică superioară pentru aplicații 
industriale, de tratare a apelor reziduale și a celor potabile.

Procesele avansate de proiectare și fabricare fac 
ca membranele SEKO, fabricate din PTFE pur, să �e 
compatibile cu majoritatea produselor chimice. Acest 
lucru conferă, de asemenea, o durată de viață superioară 
pe care SEKO o garantează timp de 5 ani, reducând 
costurile operaționale.

Utilizarea bilelor ceramice ca standard îmbunătățește 
�abilitatea pompei și compatibilitatea chimică a părților 
de contact. 

Maxima este livrată cu sursă de alimentare stabilizată de 
100 - 240 Vac 50/60 Hz cu un consum redus de energie.

Proiectată pe baza unei singure carcase exterioare, 
Maxima oferă 5 pompe cu puncte comune de �xare, 
permițând ca orice pompă selectată să �e rapid 
încorporată în sistemul pre-asamblat.
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Gama include, de asemenea
<	 Indicator LED pentru alimentare
<	 Sistem de indicare a stării cu LED multicolor
<	 Intrare control de nivel
<	 Dozare temporizată cu temporizator programabil 

 săptămânal
<	 Dozare în ppm, dozare batch
<	 Meniu de statistici
<	 Protejare cu parolă pentru modelele digitale
<	 Intrare ON-OFF (control la distanță)

Kompact este o gamă simplă și fiabilă de pompe dozatoare cu microprocesor, cu montare pe perete și acționare cu 
solenoid. Gama a fost concepută pentru a oferi o soluție generală la cele mai frecvent întâlnite nevoi zilnice. Gama include 
debite constante și proporționale, gestionate printr-un buton de reglare manuală situat pe panoul frontal.

Kompact
Pompe dozatoare acționate cu solenoid

<	 Gamă debit: 5 l/h la 8 bar sau 3 l/h la 10 bar
<	 Materiale de contact: PVDF-T, PTFE, EPDM, FPM și ceramică
<	 Gamă analogică și digitală cu dozare constantă sau proporțională

Kompact, chiar și în varianta sa de bază, este fabricată 
din materiale premium. Capul de pompare standard 
este din PVDF-T, dar poate � opțional fabricat din PVDF 
natural, și este livrat din fabrică cu o supapă cu bilă 
ceramică ce mărește �abilitatea pompei în timp și asigură 
compatibilitatea chimică a părților de contact.

Membranele SEKO sunt din PTFE durabil, au o durată de 
viață superioară și sunt garantate de SEKO timp de 5 ani, 
ceea ce face ca înlocuirea de rutină să nu mai �e necesară.

Unele variante sunt livrate cu sursă de alimentare 
stabilizată de 100 - 240 Vac 50/60 Hz cu un consum redus 
de energie.

Solenoidul utilizează doar energia necesară pentru a activa 
pompa, în funcție de condițiile de lucru, ceea ce aduce o 
e�ciență îmbunătățită a pompei deoarece performanța nu 
este afectată de �uctuațiile sursei de alimentare.
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Gama include, de asemenea
<	 Conexiuni diverse pentru o gamă largă de aplicații
<	 Opțiunea de montare pe perete economisește 

spațiu
<	 Supapa de amorsare manuală facilitează pornirea 

rapidă
<	 Oferă posibilitatea reglării manuale a debitului 

pentru optimizarea procesului 
<	 Indicatorul LED ajută la monitorizarea stării 

echipamentului
<	 Alarma de nivel scăzut evită funcționarea fără lichid 

a pompei

Seria Invikta include pompe dozatoare cu microprocesor și acționare cu solenoid. Chiar dacă Invikta ar putea fi considerată 
nivelul de intrare în gama de pompe SEKO cu solenoid, această serie prezintă în continuare o fiabilitate excelentă, o 
construcție de calitate și flexibilitate în aplicațiile în care poate fi utilizată, cum ar fi: OEM-uri, piscine, spălătorii auto, turnuri 
de răcire, sisteme de osmoză inversă și multe alte aplicații.

Invikta
Pompe dozatoare acționate cu solenoid

<	 Gamă debit: 0,2 – 5 l/h, până la 7 bar
<	 Materiale de contact: PVDF, PTFE, EPDM, FPM și ceramică

Ca și pentru celelalte produse ale sale, SEKO utilizează 
materiale premium pentru fabricarea pompelor Invikta. 
Capul de pompare este disponibil opțional din PVDF 
dar supapele sunt standard cu bilă ceramică, asigurând 
�abilitatea pompei și compatibilitatea chimică a tuturor 
părților de contact.

Membranele SEKO sunt din PTFE pur, durabil, au o durată 
de viață superioară și sunt garantate de SEKO timp de 
5 ani, ceea ce face ca înlocuirea de rutină să nu mai �e 
necesară; această pompă esențială este un important 
punct de intrare în gama SEKO.

Carcasa externă din plastic este din PP și are un grad de 
protecție IP65 împotriva jeturilor de apă și a mediilor 
agresive. O alarmă de nivel scăzut poate � solicitată ca o 
opțiune suplimentară.
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Senzor de 
debit

Set de 
amorsare

Contoare de apă cu filet 
Seria TC1 - TH1 - TC0

Rezervoare din 
polietilenă Seria SER

Rezervoare ranforsate 
și descoperite

Dispozitive de 
aspirație

Contoare de apă cu 
flanșe Seria FC

Agitatoare

Cap de pompă cu 
supapă automată

de degazare

Supape de
injecție

Supapă 
multifuncțională

Supape de contrapresiune 
fixe / reglabile

Supape reglabile Seria HY

Funcționarea fără probleme a unei pompe depinde de analiza corectă a preinstalării, specifică pentru sarcina cerută. Alegerea 
ulterioară a accesoriilor și dimensionarea acestora este foarte importantă pentru performanța corectă și armonioasă a unui 
sistem fiabil.

Accesorii
pentru o instalare perfectă





SEKO oferă o gamă largă de pompe de dozare cu o capacitate de 
până la 2065 l/h. Versiunile cu membrană pot funcționa eficient cu 
cele mai problematice lichide, în timp ce variantele cu piston oferă 
o performanță superioară, oferind utilizatorului posibilitatea de a 
găsi soluția cea mai potrivită, indiferent de aplicație. 

Gama SEKO de pompe
dozatoare acționate cu
motor oferă un nivel
ridicat de precizie în
dozare și flexibilitate în
utilizare pentru aplicațiile
cele mai solicitante de
tratare a apei.

Pompe 
dozatoare 
acționate cu
motor
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Kosmo este cea mai nouă gamă de pompe acționate cu motor electric, cu capete de pompare a lichidului cu membrană și 
acționare mecanică ce vizează o performanță excepțională într-o gamă largă de aplicații pentru debit și presiune.

<	 	Gamă debit: până la 2300 l/h,  până la 12 bar
<	 Materiale de contact: SS 316L și PVDF

Gama include, de asemenea 
<	 Gamă largă de materiale chimice compatibile
<	 Lubri�ere permanentă a mecanismului
<	 Funcționare cu zgomot redus
<	 Grad de protecție IP55

Kosmo 
Pompe dozatoare cu membrană mecanică

Gama include două modele principale, MM1 și MM2, cu 
un design compact și robust. Oferă performanțe excelente 
într-o gamă largă de debite, de la 3,5 l/h până la 2300 l/h. 
Acest lucru face ca pompele Kosmo să �e ideale pentru 
presiuni de descărcare reduse - de exemplu în industria de 
tratare a apei, dar și în industria alimentară și în aplicații de 
curățare.

Proiectate folosind materiale selectate pentru robustețea 
lor și concepute să lucreze pe perioade lungi de 
funcționare continuă, datorită avantajelor derivate din 
sistemul său excentric variabil.. 

Kosmo poate � utilizat în mod e�cient în oricare din 
următoarele aplicații: tratarea apei potabile (injectarea 
de coagulanți, agenți de �oculare, hipoclorit de sodiu, 
suspensie de var, acid, baze, sodă caustică, carbon activ 
etc.); tratarea apei menajere sau industriale, cazane de 
alimentare cu apă, osmoză inversă, apă de răcire; tratament 
chimic, tratamente electrolitice (electro-placare): adaos 
de agenți de degresare, agenți de curățare, galvanizare cu 
nichel și nichelare chimică, placare cu cupru, cositorire; etc.
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Elektra
Elektra se bazează pe gama de pompe cu motor Spring de la SEKO, recunoscute pentru accesibilitatea lor, costul total 
redus de exploatare și ușurința de întreținere. Pe lângă aceste caracteristici, Elektra adaugă dozarea digitală de precizie și 
gestionarea de la distanță a datelor, îmbunătățind în continuare avantajele costului operațional prin ușurința programării 
de pe orice dispozitiv inteligent sau computer, precum și de la ecranul clasic.

Datele la Cerere oferă programarea și gestionarea de la 
distanță a datelor din hotspotul încorporat, unic pentru 
Elektra

Date statistice și în timp real disponibile direct pentru orice 
dispozitiv inteligent sau computer, inclusiv alarme pentru 
a ajuta la o plani�care e�cientă a întreținerii și o intervenție 
tehnică rapidă

Fiabilitatea seriei Spring de la SEKO oferă o gamă largă 
de debite și presiuni, inclusiv debit mărit până la 1000 l/h 
până la presiunea de 20 bar

O gamă largă de aplicații, inclusiv și dozarea produselor cu 
vâscozitate ridicată

Dozare digitală pentru dozare precisă

Moduri de operare multiple – temporizat, batch, manual, 
proporțional pe baza semnalului analogic sau digital

A�șaj gra�c inteligent - iluminat roșu, galben sau verde în 
funcție de operațiune

Interfața unității de control electronic poate � �xată în mai 
multe poziții pentru a facilita operarea / instalarea

Ușurința programării, împreună cu costurile mici de 
întreținere, oferă costuri reduse de operare

Echipate cu motoare cu trei faze - e�ciente din punct de 
vedere energetic. O gamă largă de materiale disponibile 

Caracteristici cheie

Date la cerere
Într-o lume din ce în ce mai „conectată”, Elektra aduce avantajele Datelor la Cerere, esențiale pentru desfășurarea unei 
funcționări e�ciente pe instalații complexe. Proiectat pentru a gestiona costurile de exploatare ale fabricilor și instalațiilor care 
sunt sub presiunea costurilor, Elektra ajută la controlul costurilor implicit e�ciență, prin prisma faptului că doza corectă este 
livrată constant și cu repetabilitate garantată.

SEKO oferă conectivitate pentru dozarea mecanică

Datele la Cerere oferă programarea și gestionarea de la 
distanță a datelor din hotspotul încorporat, unic pentru 

Date statistice și în timp real disponibile direct pentru orice 
dispozitiv inteligent sau computer, inclusiv alarme pentru 
a ajuta la o plani�care e�cientă a întreținerii și o intervenție 

Fiabilitatea seriei Spring de la SEKO oferă o gamă largă 
de debite și presiuni, inclusiv debit mărit până la 1000 l/h 

O gamă largă de aplicații, inclusiv și dozarea produselor cu 

Moduri de operare multiple – temporizat, batch, manual, 

A�șaj gra�c inteligent - iluminat roșu, galben sau verde în 

Interfața unității de control electronic poate � �xată în mai 

Ușurința programării, împreună cu costurile mici de 

Echipate cu motoare cu trei faze - e�ciente din punct de 
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Pompă cu diafragmă MS1A/B/C 

Debit până la 500 l/h 

Presiune maximă până la 16 bar 

1 - 116 curse

Pompă cu piston PS1 

Debit până la 304 l/h

Presiune maximă până la 10 bar

1 - 116 curse

Pompă cu piston PS2 E

Debit până la 1000 l/h 

Presiune maximă până la 20 bar

 1 - 116 curse

Caracteristici hidraulice

manual

0.0
Level

L
h

Run

Roșu - apare în modul de alarmă

manual

30.0 L
h

Run

Galben - arată că unitatea de 
control se conectează la un 
dispozitiv inteligent

2: AUTO

6074.7  mL Verde - apare după �nalizarea cu 
succes a unui proces de calibrare

A�șaj digital inteligent
Oferă posibilitatea programării în mai multe limbi și își 
schimbă culoarea în funcție de modul de lucru

Programare simplă și rapidă
Elektra permite o programare simplă și rapidă de pe 
orice dispozitiv inteligent sau laptop chiar și de la 
distanță, precum și pe ecranul propriu

Poziție �exibilă
Controlerul și motorul 
pot � �xate în 3 poziții 
diferite pentru o 
�exibilitate maximă

Reglarea manuală a 
lungimii cursei 
Oferă precizia maximă atunci 
când este combinată cu dozarea 
digitală a controlerului Elektra

O gamă largă de materiale
Pentru capul pompei: Oțel inoxidabil – PVDF – PVC – PP
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Pompele dozatoare acționate cu motor trebuie să fie robuste, fiabile și capabile să funcționeze singure, fără supraveghere. 
Seria Spring reprezintă oferta de bază SEKO pentru pompe dozatoare acționate cu motor. Cele trei dimensiuni ale 
mecanismului și o gamă largă de modele cu diferite profiluri de performanță permit utilizatorului să găsească soluția 
potrivită pentru aproape orice aplicație, oferind o dozare precisă chiar și în condiții de presiune fluctuantă. 

Spring
Pompe dozatoare cu piston și pompe cu membrană mecanică

<	 	Gamă debit: până la 1200 l/h, până la 20 bar
<	 Materiale de contact: SS 316L, PVC, PP și PVDF

Gama include, de asemenea
<	 	Piston standard disponibil din SS316 sau ceramică
<	 	Membrană mecanică din PTFE
<	 	 Fiecare pompă poate � echipată cu un actuator 

electric care acceptă un semnal de 4 – 20 mA

Pompele dozatoare cu piston seria PS1 oferă o 
flexibilitate în alegere, combinând opțiuni diferite ale 
capului de pompare și ale puterii motorului, care 
garantează o soluție pentru aproape orice situație sau 
aplicație. 

Spring PS1
Pompe dozatoare 
cu piston

Acestea dispun de un mecanism de revenire cu arc 
într-o carcasă din aluminiu. Pompele oferă întotdeauna o 
putere robustă, accesibilă și e�cientă. Ele oferă �exibilitate 
în lungimea cursei și în viteza motorului, care sunt 
controlabile separat. Grație membranelor acționate 
mecanic, pompele SEKO din seria Spring pot � folosite 
aproape în orice aplicație cu presiune joasă, cu avantajul 
suplimentar de a � o soluție cu zero scurgeri.

Pompele din seria PS1 ating niveluri de debit între 1,5 și 
304 l/h la presiuni de până la 20 bar.

Fiecare model poate � con�gurat cu 2 lungimi de cursă 
diferite.

Lungimea curselor poate � setată manual sau automat 
folosind kitul AKTUA care utilizează un semnal de 4 - 20 mA.

Pompele Spring PS1 sunt livrate cu un motor electric 
trifazat cu grad de protecție IP55. Opțional, este disponibil 
la cerere și un motor monofazat.

Gama PS1 12 VDC atinge debite între 34 și 350 l/h, la valori 
de până la 20 bar.
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Pompele dozatoare seria PS2 cu piston de înaltă 
presiune pot fi adaptate la un număr mare de aplicații.

Spring PS2 HP
Pompe dozatoare
cu piston

Pompele dozatoare cu piston seria PS2 oferă, de 
asemenea, multiple combinații de capete de pompare 
și putere motor care îi permit adaptarea la un număr 
mare de aplicații. 

Spring PS2
Pompe dozatoare 
cu piston

PS2 atinge debite între 40 și 1000 l/h cu o presiune de 
până la 20 bar. Deși are caracteristici similare cu seria PS1, 
seria PS2 este de asemenea �exibilă, �ind în măsură să-și 
schimbe caracteristicile hidraulice grație unei dimensiuni 
mai mari a pistonului și unei lungimi de cursă mai mare, 
care astfel modi�că debitul și puterea.

La fel ca și gama PS1, pompele PS2 au un mecanism cu arc 
în carcasă din aluminiu și �ecare model poate � con�gurat 
cu 2 lungimi de cursă diferite.

Lungimea curselor poate � setată manual sau automat 
folosind kitul AKTUA care utilizează un semnal de 4 - 20 mA.

Pompele PS2 sunt livrate standard cu un motor electric 
trifazat, dar sunt disponibile la cerere și cu motor 
monofazat, ambele cu grad de protecție IP55.

Seria PS2 de înaltă presiune acoperă un debit de la 0,25 la 
12 l/h cu o contrapresiune de 100 bar. Ca și alte variante 
de pompe din seria Spring, PS2-HP are un mecanism de 
revenire cu arc într-o carcasă din aluminiu.

Acest model dispune de 2 lungimi de cursă.

Lungimea curselor poate � setată manual sau automat 
folosind kitul AKTUA care utilizează un semnal de 4 - 20 mA.

Acestea pot � acționate de un motor trifazat cu un grad de 
protecție electrică IP55.

Pentru utilizare în aplicații care necesită o soluție 
economică și practică de dozare a cantităților mici de 
produs la presiune ridicată, de exemplu într-un boiler la 
presiune de până la 100 bar.
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Pompele dozatoare cu membrană mecanică seria MS1 
oferă multiple combinații ale capetelor de pompare 
care îi permit adaptarea la un număr mare de aplicații.

Spring MS1
Pompe dozatoare cu
membrană mecanică

Pompele dozatoare cu membrană mecanică seria MS1 
oferă multiple combinații ale capetelor de pompare 

Seria MS1 atinge debite între 5,5 și 1200 l/h cu o presiune 
de până la 16 bar. Combinațiile multiple ale capului de 
pompare și puterii motorului oferă opțiuni în selectarea 
combinației optime care se potrivește cel mai bine unei 
aplicații speci�ce.

Pompele MS1 au un mecanism de revenire cu arc într-o 
carcasă din aluminiu. Fiecare model poate lucra cu 3 
lungimi de cursă diferite.

Lungimea curselor poate � setată manual sau automat 
folosind kitul AKTUA care utilizează un semnal de 4 - 20 mA.

În plus, pompele Spring MS1 pot � livrate cu un motor 
monofazat sau trifazat cu grad de protecție IP55.

Gama MS1 12 VDC atinge debite între 23 și 620 l/h, la valori 
de până la 16 bar.

Modelul brevetat AVS® (Assisted Vacuum System), ajută 
la depășirea limitărilor funcționale tipice ale pompelor 
cu mecanism de tip Spring, cum ar fi amorsarea și 
înălțimea maximă de aspirație. În plus, este posibilă 
creșterea performanței pompei prin utilizarea unui 
număr mare de curse pe minut, dar fără a afecta durata 
de viață a diafragmei.

Astfel, Spring MS AVS® poate atinge un debit de 1200 
l/h, păstrând zgomotul și tensiunea mecanică la un 
nivel redus. Fiecare model poate fi configurat cu 2 
lungimi diferite de cursă și, pentru a obține cele mai 
mari debite, poate fi furnizat cu un motor electric 
monofazat sau trifazat cu 2 poli, cu protecție IP55.

Spring MS1 AVS®
Pompe mecanice cu diafragmă

la depășirea limitărilor funcționale tipice ale pompelor 
cu mecanism de tip Spring, cum ar fi amorsarea și 

creșterea performanței pompei prin utilizarea unui 

Astfel, Spring MS AVS® poate atinge un debit de 1200 
l/h, păstrând zgomotul și tensiunea mecanică la un 
nivel redus. Fiecare model poate fi configurat cu 2 
lungimi diferite de cursă și, pentru a obține cele mai 

Pompe mecanice cu diafragmă
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Rezervoare din polietilenă  
Seria SER

Rezervoare ranforsate
și descoperite

Agitatoare

Vase de calibrare Amortizoare de
pulsație

Supape de
contrapresiune 

reglabile

Supape de
suprapresiune

Supape de contrapresiune

Funcționarea fără probleme a unei pompe depinde de o analiză corectă, înainte de instalare, a condițiilor specifice de 
operare. Alegerea ulterioară a accesoriilor și dimensionarea acestora este foarte importantă pentru o funcționare corectă 
și fără probleme a unui sistem fiabil.

Accesorii
pentru o instalare perfectă

MSV este o nouă gamă de pompe dozatoare cu 
membrană proiectată pentru a asigura transferul fiabil 
și eficient pe termen lung al fluidelor. MSV dispune 
de mecanisme motorizate, cu motoare de înaltă 
performanță și cu eficiență ridicată, montate vertical 
într-o carcasă din PP.

Spring MSV
Pompe dozatoare cu
membrană mecanică

Consolidată de structura sa mecanică cu arbore dublu 
cu came, pompa oferă niveluri ridicate de stabilitate, 
rămânând în același timp o unitate cu zgomot redus și cu 
debite extrem de precise.

Adaptabilă la o gamă largă de utilizări, Spring MSV asigură 
o mare precizie de dozare pentru o largă varietate de 
lichide, nămoluri și substanțe chimice.

Cu debite cuprinse între 10 și 120 l/h, MSV poate � de 
asemenea ajustată prin reglarea lungimii cursei.



Gama extinsă oferă soluții pentru toate tipurile de procese pentru 
Apă & Industrie. Caracteristicile includ motoare pas cu pas, care 
oferă un nivel maxim de precizie în dozare și flexibilitate pentru 
utilizare într-o gamă largă de potențiale aplicații. Gama oferă, de 
asemenea, soluții avansate pentru piața OEM.

Combinând ușurința de
utilizare cu tehnologia
avansată, gama de
peristaltice SEKO prezintă
în mod ideal oferta de
produse a companiei
pentru piețele de tratare a
apei și procese industriale.

Pompe 
dozatoare 
peristaltice
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Principiile de proiectare superioare ale pompelor Kronos, 
îmbinate cu utilizarea unor motoare pas cu pas de înaltă 
calitate, cu sisteme electronice de control inovatoare, 
reduc acuratețea de dozare la 0,01% din debitul maxim.
Funcția de dozare este deosebit de precisă și �abilă în timp, 
iar motorul pas cu pas oferă o durată de viață extinsă și o 
silențiozitate ridicată în operare (<35dB).

Programarea digitală a parametrilor cu ajutorul tastaturii și 
a�șajului asigură o con�gurare rapidă și o veri�care �nală 
a datelor de programare. Meniul ușor și intuitiv permite 
setarea simplă a diferitelor opțiuni, fără riscul de a uita ceva. 
Meniul intern permite utilizatorilor să veri�ce statisticile 
privind durata de viață a tubului și durata de funcționare 
a pompei.

Toate pompele Kronos pot utiliza o gamă largă de tuburi 
membrană care asigură o compatibilitate chimică perfectă 
fără a sacri�ca rezistența mecanică a tubului. În prezent, 
gama de tuburi Seko disponibile include Santoprene, 
SekoBril, SekoFlex și SekoKem.

În gama SEKO sunt câteva tuburi noi, testate complet 
în laboratoarele noastre, precum SekoExtra, SekoMed și 
SekoFort, acesta din urmă �ind special conceput pentru 
utilizare cu ulei mineral, HP-San pentru presiune înaltă, și 
tuburile Sekolast și Pharmapure pentru compatibilitate 
chimică ridicată.

Kronos este o gamă ideală pentru utilizare în aplicațiile 
de tratare a apei. Clienți satisfăcuți se găsesc deja în 
următoarele domenii: aplicații pentru apă potabilă, sisteme 
de irigare, aplicații pentru turnuri de răcire, piscine, sisteme 
de dozare �oculanți, amorsare de produse chimice care 
eliberează cu ușurință gaz.

Gama include, de asemenea
<	  Dozare proporțională anti-scorojire prin intermediul 

unui semnal de impuls extern
<	  Deschiderea supapei de scurgere pentru funcția de 

evacuare pe baza măsurării conductivității
<	   Setări software pentru dezactivarea acțiunii de 

evacuare după dozare chimică 

Kronos
Seria Kronos de pompe de dozare peristaltice este rezultatul dedicării SEKO pentru inovație în gamele sale de produse și 
pasiunii sale pentru furnizarea de sisteme de dozare care îndeplinesc cerințele tehnice ale unui număr tot mai mare și mai 
complex de clienți.

Pompe dozatoare peristaltice

<	 		Gamă debit: 2 – 25 l/h, până la 4 bar
<	 Rolă cu corp din PTFE, carcasă cu protecție IP65
<	 Setul standard de instalare include: filtru de fund din ceramică, supapă de reținere din FPM, tuburi din PVC și PE



Controlerele și senzorii sunt construiți având în vedere precizia 
acestora și pot funcționa atât în medii interne cât și externe. Fiind 
special proiectați pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații in-
dividuale, aceștia sunt disponibili în clase de performanță diferite, 
asigurând o integrare ușoară în orice mediu de proces.

Garantarea faptului că apa
are întotdeauna calitatea
optimă, echilibrând
variabilele care o
influențează, necesită
sisteme de măsură și
dozare de cea mai mare
precizie.

Controlere 
și senzori
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Gama Kontrol reprezintă cea mai avansată soluție SEKO pentru monitorizarea completă a mai multor parametri ai apei. 
Rezultatul dedicării SEKO pentru inovație și pasiunea pentru sisteme și soluții de măsurare care să satisfacă cerințele 
tehnice ale unui număr tot mai mare și mai complex de clienți, Kontrol oferă niveluri ridicate de precizie și control al 
măsurătorilor, cu o funcționalitate simplă.

Kontrol
Controlere mono, dublu și multiparametru

<	 		Gama permite operatorului să monitorizeze valorile cheie a următorilor parametri, pentru aproape orice aplicație: 
pH, ORP, conductivitate, clor, oxigen, turbiditate, solide în suspensie, acid peracetic, ozon, brom, peroxid, debit și 
temperatură.

Gama include, de asemenea
<	 	Toate unitățile Kontrol au certi�care CE/UL asigurând 

respectarea integrală a normelor de sănătate și 
siguranță

<	 Ușurință în instalarea și întreținerea circuitelor 
electronice

<	 A�șaj gra�c cu contrast foarte ridicat și pictograme 
explicite, ușor de citit

<	 Display cu lumină de fundal variabilă care permite 
utilizatorului să recunoască rapid modul de 
funcționare activ

Toate modelele din gama Kontrol au o secvență standard 
de calibrare, pentru a ajuta utilizatorii �nali în timpul 
operațiilor de întreținere a sondei. În plus, controlerul este 
echipat cu programe care asistă instalatorul atunci când 
este necesară gestionarea și înlocuirea electrozilor de 
măsură, grație unei funcții inteligente de control a “calității 
electrodului”.

Toate modelele bene�ciază, de asemenea, de existența 
unor funcții tradiționale de compensare care oferă 
garanții suplimentare privind acuratețea și repetabilitatea 
măsurătorilor efectuate.



28 Soluții pentru Apă & Industrie

Kontrol 800 include controlere ușor de utilizat, 
concepute pentru aplicații simple și avansate de tratare 
a apei, care necesită controlul simultan al mai multor 
parametri chimici. Toate modelele sunt echipate cu 
ieșiri analogice și digitale care pot fi setate de către 
utilizatorul final prin intermediul software-ului.

Kontrol 800
Controler multiparametru

Seria Kontrol 800-Tech include controlere profesionale 
concepute pentru aplicații avansate de tratare a apei. 
Toate modelele sunt echipate cu ieșiri analogice și 
digitale care pot fi setate de către utilizatorul final prin 
intermediul software-ului.

Kontrol 800 Tech
Controler multiparametru

Echipat cu programe care asistă instalatorul în gestionarea 
și înlocuirea electrozilor de măsură folosind funcția de 
control a “calității electrodului”. Funcția de înregistrare a 
datelor ajută la valori�carea măsurătorilor, susținută de 
a�șarea unui gra�c liniar.

Dotat cu ieșiri de control proporțional și independent, 
4 ieșiri de curent programabile pentru frecvență și 4 - 20 
mA, un port serial RS485 cu protocol MODBUS, 6 ieșiri de 
releu, control de calitate a sondei și predispoziție pentru 
colectarea datelor.

A�șajul gra�c asigură o con�gurare rapidă și o veri�care 
�nală a datelor de programare, în timp ce meniul ușor 
permite o con�gurare simplă a diferitelor opțiuni fără riscul 
de a uita ceva.

Meniul intern permite monitorizarea statisticilor privind 
durata de viață a sondei și funcționarea controlerului.

Dotat cu ieșiri de control proporțional și independent, 
2 ieșiri de curent programabile pentru frecvență și 4 - 20 
mA, un port serial RS485 cu protocol MODBUS, 6 ieșiri de 
releu, control de calitate a sondei și predispoziție pentru 
colectarea datelor.

A�șajul alfanumeric asigură con�gurarea rapidă și 
o veri�care �nală a datelor de programare. Meniul 
ușor de utilizat permite setarea simplă a diferitelor 
opțiuni fără riscul de a uita ceva iar funcția de control a 
“calității electrodului” permite utilizatorului să asigure o 
performanță optimă a echipamentului.

Meniul intern permite utilizatorilor să veri�ce statisticile 
privind durata de viață a sondelor și durata de funcționare 
a controlerului în timp ce funcția de înregistrare a datelor 
ajută la valori�carea rezultatelor măsurătorilor.
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Seria Kontrol 150 sunt controlere profesionale 
concepute pentru aplicații avansate de tratare a apei 
și multe altele. Toate modelele sunt echipate cu ieșiri 
analogice și digitale, care pot � setate cu ușurință prin 
software de către utilizatorul �nal, cu o autonomie 
deplină a programării și a modului de lucru.

Kontrol 150
Controler pentru un parametru 

Controlerele Kontrol 150 au ieșiri independente și 
proporționale controlate cu PID activ, un port serial RS485 
cu protocol MODBUS, un control al calității sondei și o 
capacitate completă de colectare a datelor.

Controlerul ajută instalatorul să administreze, să înlocuiască 
electrozii de măsurare, cu ajutorul funcției de control 
„calitatea electrodului”.

Dispune de o funcție de curățare a sondei și o 
caracteristică de alarmă de la distanță, folosind relee 
dedicate.

Funcțiile de înregistrare a datelor permit utilizatorilor 
și managementului să urmărească cu exactitate 
performanțele sistemelor utilizate.

Kontrol 152 sunt controlere profesionale concepute 
pentru aplicații avansate de tratare a apei și multe altele. 
Toate modelele pot monitoriza doi parametri diferiți și 
prin urmare pot gestiona mai multe ieșiri analogice și 
digitale, în conformitate cu setările pe care utilizatorii le 
aleg prin meniurile intuitive ale dispozitivului.

Kontrol 152
Controler pentru doi parametri

Controlerele sunt echipate cu ieșiri independente, 
con�gurabile complet cu control proporțional sau PID și 
un port serial RS485 cu protocol RTU ModBus. Acestea 
permit monitorizarea calității sondei și sunt capabile să 
acceseze o serie cuprinzătoare de parametri din statistica 
dispozitivului.

Funcția de înregistrare a datelor inclusă este în măsură să 
ofere un feedback gra�c asupra evoluției măsurătorilor 
de-a lungul timpului.

Dispune de o funcție de curățare a sondei și o 
caracteristică de alarmă de la distanță, folosind relee 
dedicate.

Funcțiile de înregistrare a datelor permit utilizatorilor 
și managementului să urmărească cu exactitate 
performanțele sistemelor utilizate.
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Kontrol 50 sunt controlere concepute pentru aplicații 
care acoperă mai mulți parametri. Toate modelele sunt 
echipate cu ieșiri analogice și digitale care pot fi setate 
de către utilizatorul final prin intermediul software-ului. 

Kontrol 50
Controler monoparametru

Controlere avansate concepute pentru aplicații de înaltă 
calitate. Toate modelele sunt echipate cu ieșiri analogice 
și digitale care pot fi programate de utilizatorul final 
prin intermediul software-ului, asigurând utilizatorului 
o mare autonomie în programre. 

Kontrol 100
Controler monoparametru

Instrumentele Kontrol 100 asistă instalatorul în gestionarea 
și înlocuirea electrozilor de măsură cu ajutorul funcției de 
control a “calității electrodului”.

Pentru a facilita lizibilitatea ulterioară în timpul programării 
și citirii datelor, funcția de a�șare inversă permite 
utilizatorului să inverseze scrierea pe ecran pentru a obține 
un contrast ridicat.

Funcția de iluminare fundal cu patru culori diferite 
ușurează identi�carea modului de funcționare a 
controlerului, chiar și în condiții de iluminare slabă.

Kontrol 100 dispune de un protocol Modbus RTU/ASCII 
care permite conectarea interfeței de control la distanță 
folosind un port RS485, făcând utilizarea sistemului în 
complexe cu multiple locații mai ușoară și mai e�cientă.

Controlerul este echipat cu programe care asistă 
instalatorul în gestionarea și înlocuirea electrozilor de 
măsură folosind funcția de control a “calității electrodului”.

Meniul de con�gurare ușor de folosit face ca veri�carea 
sistemului de dozare și control să �e simplă și rapidă în 
timp ce sondele de înaltă calitate oferă măsurători de înaltă 
precizie.

Citirea datelor a�șate de Kontrol 50 este ușurată de bara 
de stare în timp real și de ecranul de măsurare clar a�at în 
centrul a�șajului digital.

Ca și în cazul celorlalte sisteme Kontrol, acesta bene�ciază 
de un sistem de calibrare secvențial, pentru a facilita 
activitățile zilnice de întreținere, și un meniu multilingv 
pentru a asigura utilizatorilor �nali posibilitatea de a folosi 
și interpreta sistemul.
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Kontrol 40 este un controler monoparametru care 
utilizează cea mai recentă tehnologie pentru 
monitorizarea precisă și fiabilă a valorilor de pH, ORP 
(ORP), debit, clor potențiostatic și conductivitate în toate 
aplicațiile principale de tratare a apei.

Kontrol 40
Single-parameter controller

Instrumentele Kontrol 42 sunt controlere cu funcții 
dublu parametru concepute pentru aplicații simple de 
tratare a apei. Aceste sisteme, foarte ușor de utilizat, 
îmbină performanțele avansate cu un design robust.

Kontrol 42
Controler dublu-parametru

Un controler avansat tehnologic care permite ajustări 
precise, meniul său de programare ușor de folosit face 
ca veri�carea sistemului de dozare și control să �e simplă 
și rapidă în timp ce calitatea sondelor folosite asigură 
măsurători de înaltă precizie.

Citirea datelor a�șate de Kontrol 42 este ușurată de bara 
de stare în timp real și de ecranul de măsurare clar a�at în 
centrul a�șajului digital.

Ca și în cazul celorlalte sisteme Kontrol, acesta bene�ciază 
de un meniu multilingv pentru a asigura utilizatorilor �nali 
posibilitatea de a utiliza și interpreta sistemul.

Placa de control electronică inovatoare utilizată pentru 
Kontrol 40, permite o exploatare completă a capacităților 
sale, rezultând o precizie îmbunătățită și o repetabilitate 
consecventă a măsurătorilor.

Meniul de programare ușor de folosit face ca veri�carea 
sistemului de dozare și control să �e simplă și rapidă în 
timp ce calitatea sondelor folosite asigură măsurători de 
înaltă precizie.

Citirea datelor a�șate de Kontrol 40 este ușurată de bara 
de stare în timp real și de ecranul de măsurare clar a�at în 
centrul a�șajului digital.

Ca și în cazul celorlalte sisteme Kontrol, acesta bene�ciază 
de un meniu multilingv pentru a asigura utilizatorilor �nali 
posibilitatea de a utiliza și interpreta sistemul. 
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Electrodul de referință este proiectat să mențină un potențial 
constant la orice temperatură dată și servește la completarea 
circuitului de măsurare a pH-ului în soluție.

<	 Pentru orice aplicație până la 130°C și 16 bar
<	 Practic, nu necesită întreținere
<	 Foarte precis, cu electrolit lichid sub presiune
<	 Membrană ceramică, pellon sau orificiu deschis

Măsurarea pH-ului se bazează pe utilizarea unui electrod de sticlă sensibil la pH, a unui electrod de referință 
și a unui element de temperatură pentru a dezvolta un potențial proporțional cu pH-ul soluției.pH

ORP este o măsurătoare potențiometrică a puterii de oxidare/reducere a unui lichid. Un electrod de 
măsurare ORP este similar cu un electrod de măsurare a pH-ului, cu excepția faptului că în mod normal 
este construit dintr-un metal nobil (platină sau aur).

ORP
Din perspectiva tratării apei, măsurătorile ORP sunt adesea folosite 
pentru a controla dezinfectarea cu clor și dioxid de clor.

<	 Pentru orice aplicație până la 130 °C și 16 bar
<	 Practic, nu necesită întreținere
<	 Foarte precis, cu electrolit lichid sub presiune
<	 Membrană ceramică, pellon sau orificiu deschis

Monitorizarea unei valori limită sau construirea unui circuit închis de control este ușor folosind senzorii noștri, într-o gamă 
uriașă de aplicații de măsurare. Valorile măsurate sunt furnizate în timp real și pot fi conectate în mod flexibil la diferitele 
interfețe de proces prin bypass, imersiune sau fitinguri instalate.

Linia noastră de produse oferă o gamă largă de senzori pentru diferite sarcini de măsurare. Domeniul de aplicare acoperă 
totul, de la sarcini mai simple de tratare a apei până la ape de procesare industrială, cu cerințe mai stricte în ceea ce 
privește temperatura, presiunea, toleranța la contaminare și rezistența chimică.

Senzori și sonde
pH, ORP, conductivitate electrică și inductivă, clor și dezinfectanți,
oxigen dizolvat, turbiditate și debit
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Calea de curent este definită de geometria senzorului, sau de 
constanta celulei, care are unități de 1/cm (lungime/suprafață).  

<	 De la apă ultrapură la medii de proces extrem de concentrate
<	 Costuri reduse pentru aplicații de tratarea apei/apei reziduale
<	 Senzori conductivi pentru aplicații care nu necesită întreținere

Principiul conductiv prevede aplicarea unui curent alternativ între polii senzorului și măsurarea curentului 
rezultat, în funcție de concentrația de ioni și de lungimea și suprafața soluției prin care trece curentul.EC

Măsurarea acestei tensiuni și constanta celulei dau valoarea 
corectă a conductivității fluidului.

<	 De la apă ultrapură la medii de proces extrem de concentrate
<	 Costuri reduse pentru aplicații de tratarea apei/apei reziduale
<	 Senzori inductivi pentru aplicații care nu necesită întreținere

Principiul inductiv prevede stimularea bobinei electromagnetice a senzorului cu o tensiune sinusoidală. 
Câmpul de curent din fluid, care depinde de conductivitatea acestuia, generează o tensiune în bobina 
receptoare a senzorului.

IC

Substratul reacționează prin emiterea inițială a unei lumini roșii 
(luminiscență), după care revine la starea inițială. Intensitatea 
luminii roșii produse și rata de revenire la starea inițială sunt în 
relație cu concentrația actuală de oxigen.

<	 Metodă inovatoare ce oferă măsurători exacte în timp, 
eliminând nevoia de calibrare a sistemului

<	 Întreținere necesară doar o dată la 2 ani
<	 Ideal pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv în cazul în 

care lichidul ce trebuie măsurat este aproape staționar

Senzorul de măsurare a oxigenului este livrat cu o sondă de temperatură integrată. Tehnica de măsurare se 
bazează pe următorul principiu optic: o diodă emite o lumină albastră spre un suport pe care este aplicat 
un substrat fluorescent.

DO
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Conform legii lui Faraday, tensiunea indusă de debitmetrul magnetic este 
proporțională cu viteza fluidului conductor. Principiul fizic care stă la baza 
debitmetrului magnetic SFWE este inducția electromagnetică.

<	 Soluție necostisitoare pentru sisteme cu debit mare
<	 Fără cădere de presiune, este ideal pentru fluxurile gravitaționale
<	 Dependență redusă față de debit, substanțe și medii care formează pelicule
<	 Debitmetru magnetic fără piese în mișcare, pentru măsurarea mediilor conductive și a celor murdare omogene

Senzorul cu rotor cu palete este format dintr-o roată cu palete rotative cu magneți, perpendiculară pe flux. 
Pe măsură ce magneții din palete se rotesc peste senzorul Hall, se generează un semnal de frecvență și 
tensiune care este proporțional cu debitul.

FW

Senzorul conține un electrod de platină și cupru. Cu proba de apă care 
acționează ca electrolit, între cei doi electrozi se dezvoltă un potențial 
galvanic. În condiții stabile de pH și debit de apă, curentul senzorului crește 
proporțional cu conținutul de clor liber.

<	 	Diferite membrane disponibile pentru a măsura gama de ioni de clor
<	 Doar 30 de secunde pentru a obține o citire exactă
<	 Dependență redusă față de debit, substanțe și medii care formează 

pelicule
<	 Gamă largă de măsură de până la 200 ppm
<	 Gama completă de măsurare a parametrilor precum: clor, acid peracetic, 

ozon, brom, peroxid

Designul standard al sondei potențiostatice și 
amperometrice constă din doi electrozi (anod și catod) 
care măsoară o modificare a curentului cauzată de 
reducția chimică a acidului hipocloros la catod. Curentul 
care trece, din cauza acestei reducții, este proporțional cu 
concentrația de clor.

CL PAA H2 
O2

Br O3

Sistemul cu fascicul dublu de lumină pulsator compensează derivarea de 
la orice componente optice, în timp ce semnalele digitalizate din interiorul 
corpului sondei reduc posibilitatea de interferență electrică cu transmisia 
de semnal.

<	 Măsurarea se efectuează prin folosirea unei metode de dispersie a 
luminii la 90° conformă cu ISO 7027 / EN 27027

<	 Senzorii sunt în contact direct cu mediul pentru a face unitatea practic 
independentă de umiditate și de apa condensată

<	 	Nu este necesară înlocuirea gelului de silica pentru o întreținere mai 
ușoară și mai convenabilă

Turbiditatea și solidele în suspensie reprezintă pierderea limpezimii unui lichid cauzată de 
un număr mare de particule individuale. Sondele SEKO sunt utilizate pentru a determina 
concentrații mari și foarte mari de solide în suspensie de până la 150 g/l. Acestea oferă 
măsurători fiabile grație unei măsurători optice în infraroșu la 880 nm.

TB SS
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Suport sondă Suport sondă
presurizată

Suport sondă
evacuare

Suport sondă
By-Pass

Suport sondă de imersie Sursă de
alimentare

Amplificatoare de semnal
doar pentru sonde pH și ORP

Senzor de
temperatură

Cabluri pentru sonde

Soluții tampon certificate

Accesorii
Suporți sonde, surse de alimentare, senzori de temperatură, 
cabluri, soluții tampon și accesorii sonde



Sisteme de 
contorizare, 
măsură și control

Sistemele de măsură SEKO sunt construite ţinând cont de precizia 
acestora și pot funcţiona atât în medii interne cât și externe, fiind 
concepute special pentru a se potrivi aplicaţiilor individuale. Dis-
ponibile în diferite clase de performanță, acestea pot fi integrate în 
orice mediu de proces.

La baza oricărei operațiuni 
pentru care calitatea apei 
este esențială, abilitatea 
de a măsura și controla 
calitatea cu rapiditate, 
precizie și stabilitate este 
de o importanță capitală.



37Sisteme de contorizare, măsură și control

Atunci când alegeţi să instalați o nouă unitate de măsură în activitatea voastră, abilitatea de conectare și punere în 
funcțiune într-un mod simplu este un element cheie, economisind timp și bani și evitând riscurile potențiale de selectare 
a unor componente individuale incorecte sau incompatibile. SEKO, recunoscută pentru atenţia acordată elementelor 
practice și pragmatice, pune la dispoziție o gamă de panouri preasamblate care oferă rezultate remarcabile pentru 
aplicațiile cele mai frecvent întâlnite de tratare a apei.

Sisteme de contorizare, 
măsură și control
Montare tip panou sau cabinet

<	 Gama Kontrol produsă de SEKO oferă o soluție tehnică modulară pentru pieţele de Tratarea Apei și Procese Industriale.
<	 Controlerele multiparametru sunt adecvate pentru utilizarea în următoarele aplicații: tratarea apelor menajere, ape 

potabile, turnuri de răcire, piscine, tratarea apelor reziduale.

Gama include, de asemenea
<	  Panouri de măsură și control care oferă soluții “plug and play” accesibile pentru simplificarea acțiunilor de întreținere 

și reparație. Sunt disponibile următoarele modele: Panou Kontrol 800, Panou Kontrol 800 CT, Panou ECS 500, Panou 
Kontrol 500, Panou Kontrol 40 

<	 	Panouri de dozare, măsură și control care oferă soluţii flexibil și ușor de utilizat, cu o întreținere simplă, folosind pompe 
dozatoare cu controlere încorporate. Sunt disponibile următoarele modele: Panou Kronos, Panou Tekna 

<	 	Cabinetul Kontrol Guard Tech pentru măsură și control dispune de o carcasă sigură care conţine colectorul și 
instrumentele de măsură și control
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Gama SEKO de panouri disponibile pentru turnuri de 
răcire este proiectată să ofere o modalitate simplă și 
eficientă de automatizare a controlului substanțelor 
chimice în aplicații pentru turnuri de răcire.

Kontrol 800 CT Panel
Sistem multiparametru tip panou

Kontrol 800 Panel
Sistem multiparametru tip panou

Gama SEKO de panouri pentru turnuri de răcire este 
proiectată să ofere o modalitate simplă și eficientă de 
automatizare a controlului substanţelor chimice în 
aplicații de tratarea apei în turnuri de răcire.

Kontrol 800 este un controler multiparametru  dedicat 
pentru aplicații complexe care veri�că simultan mai mulţi 
parametri chimici. 

Dispune de a�șaj alfanumeric (4 linii x 20 de caractere), 
meniuri multilingve pentru un acces ușor al operatorului 
și interfaţă de comandă la distanţă prin port serial RS485 
și protocol Modbus RTU/ASCII.

Sursa universală de alimentare de 100-240 Vac 50/60 
Hz 20W oferă performanțe tehnice înalte, iar izolarea 
electrică galvanizată a măsurării garantează �abilitatea. 

Prevăzut cu suport de sondă hidraulic PSS-Tube cu 
debitmetru volumetric cu o gamă de la 300 la 3000 litri/
oră și cu senzor Reed extern pentru un debit real.

Aceste sisteme respectă cerinţele de dozare pentru 
controlul creșterii microbiologice, prevenirea coroziunii și a 
scurgerilor din turnuri conform nevoilor voastre.

O gamă de opţiuni de selectare a pompelor asigură o 
�exibilitate maximă pentru satisfacerea tuturor nevoilor de 
tratare chimică a apei de răcire.

Aceste sisteme “plug and play” economisesc timp preţios 
la instalare și, împreună cu un meniu de setare simplu și 
o întreținere ușoară, sistemele SEKO de tratare a apei în 
turnuri de răcire oferă o soluție ideală pentru controlul 
dozării.
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Panoul ECS 500 ajută la prevenirea riscurilor legate de 
legionella. Acest panou analizează apa dintr-un circuit, 
măsoară concentraţia de clor liber și reglează valoarea 
acestuia într-un circuit închis.

ECS 500 Panel
Sistem multiparametru tip panou

Noua unitate Kontrol Guard Tech, cu display grafic 
digital de 5”, combină elementele tradiţionale de dozare 
și control cu un sistem de control digital complet, care 
facilitează setarea și monitorizarea diferiţilor parametri, 
în funcţie de aplicaţie, utilizând și comparând valorile 
înregistrate în istoric pentru a identifica sau analiza 
eventualele erori.

Kontrol Guard Tech
Cabinet multiparametru  

Acesta este un panou gata de utilizare imediat după 
instalare și dispune de mai multe combinaţii posibile, 
pentru soluţii �exibile, în funcţie de nevoile voastre.

Instrument multiparametru cu funcţie de înregistrare a 
datelor și citire directă a parametrilor măsuraţi cu o sondă 
potenţiostatică.

Versiune dedicată măsurării clorului cu o sondă 
potenţiostatică.

Versiune dedicată măsurării clorului, cu sondă și senzor 
ORP.

Kontrol Guard Tech este un controler multi-parametru 
dedicat pentru aplicații complexe care veri�că simultan 
mai mulţi parametri chimici. 

Prevăzut cu un a�șaj gra�c de 5” (240x128 pixel) și 
meniuri multilingve pentru un acces ușor al operatorului. 
Contrastul înalt al a�șajului gra�c și pictogramele explicite, 
ușor de citit, ghidează ușor operatorul, pas cu pas, prin 
intermediul aplicaţiilor. Pentru a îmbunătăţi lizibilitatea 
a�șajului, controlerul permite mai multe setări ale 
ecranului.

Prevăzut cu interfaţă de control la distanţă print port serial 
RS485 și protocol Modbus RTU/ASCII.  

Sursa universală de alimentare de 100-240 Vac 50/60 Hz 
20W oferă performanțe tehnice înalte, iar izolarea electrică 
galvanizată a măsurării garantează �abilitatea.

Noul design al carcasei asigură o protecție sporită a 
controlerului.



Sistem fotometric 
multiparametru

Produsele SEKO oferă 
rezultate foarte precise 
și reproductibile ale 
analizelor, în cel mai scurt 
timp și cu un efort minim.

Unitate de control multiparametru produsă de SEKO pentru 
determinarea în timp real a valorilor de clor liber (sistem fotometric), 
pH, ORP și temperatură. Sistemul este echipat cu un afișaj grafic, 
împărţit pe zone, pentru afișarea simultană a tuturor măsurătorilor 
disponibile.
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Gama include, de asemenea
<	 	 Multiparametru pentru măsurători de înaltă precizie 

și sistem de înregistrare a datelor încorporat
<	 Dotare cu port RS485 cu protocol ModBus RTU 

pentru compatibilitate totală cu interfaţa de 
înregistrare a datelor la distanţă

<	  Camera fotometrică pentru clor

De-a lungul ultimelor decenii, fotometria s-a dezvoltat ca o metodă esențială de analiză deoarece permite determinarea 
“cantitativă” a compușilor organici și anorganici. Tehnica utilizează metodele colorimetrice caracteristice anumitor analiţi, 
adică proprietăţile anumitor reactivi chimici de a dezvolta o culoare cu o intensitate proporţională cu concentraţia unei 
substanţe date, la o anumită lungime de undă a spectrului vizibil între UV și IR.

În comparaţie cu spectrofotometria UV sau IR, tehnica colorimetrică are avantajul extraordinar de a se baza pe reacţii 
lineare bine definite și cu puţine, bine-cunoscute substanţe de interferenţă. Metoda Palin utilizează principiul DPD 
interactiv pentru a determina concentraţia anumitor oxidanţi precum: clorul liber, clorul total, dioxidul de clor, ozonul, 
acidul peracetic, bromul, permanganatul și alţii. DPD reacţionează cu oxidantul prezent în apă, producând aproape 
instantaneu o culoare roz, garantând că toţi acei factori care pot afecta măsurarea (pH, μS, °C, materia organică etc.) nu au 
nici o influență asupra metodologiei analitice.

Sistem Photometer
Analizor multiparametru

<	 Gama permite operatorului să monitorizeze valorile cheie a următorilor parametri, pentru aproape orice aplicaţie: pH, 
ORP, clor liber și clor total; clor combinat folosind software

Produsele SEKO oferă rezultate foarte precise și 
reproductibile ale analizelor, în cel mai scurt timp și cu 
un efort minim. Unitatea de control multiparametru 
asigură determinarea în timp real a valorilor de clor liber 
(sistem fotometric), pH, ORP și temperatură.

Sistemul este echipat cu un afișaj grafic împărţită în 
zone, pentru afișarea simultană a tuturor măsurătorilor 
disponibile.



Măsurarea este independentă de densitatea, viscozitatea, 
temperatura și presiunea fluidului. Conductivitatea fluidului trebuie 
să fie mai mare de 5μS/cm. Tubul de măsurare nu trebuie să fie 
traversat de fluide care transportă corpuri solide de dimensiuni 
mari, care nu pot fi considerate solide în suspensie. Pierderile de 
sarcină sunt absente și sunt necesare reducţii drepte înainte și 
după instrument. 

Convertorul a fost proiectat pentru a satisface toate cerinţele 
sistemelor moderne de management al apei. Acesta dispune de 
funcţii extinse care îl fac să fie ideal pentru măsurare și facturare în 
sectorul civil, industrial și agricol și pentru măsurarea debitului în 
tratarea apei reziduale.

Debitmetrele 
electromagnetice sunt 
utilizate pentru măsurarea 
debitului fluidelor 
conductoare și a apelor 
reziduale.

Debitmetre
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Aplicațiile principale includ:
<	 Tratarea apei și a nămolului
<	 Controlul deșeurilor civile și industriale
<	 Măsurarea apelor din procese industriale
<	 Controlul dozării chimice
<	 Industria energetică: generare și distribuţie
<	 Industria extractivă: cariere, mine

Convertorul a fost proiectat pentru a satisface toate cerinţele siste-
melor moderne de gestionare a apei. Acesta dispune de funcţii ex-
tinse care îl fac să fie foarte potrivit pentru măsurare și notificare în 
sectorul civil, industrial și agricol și pentru măsurarea debitului în 
tratarea apei reziduale.

Controler convertor SMAG 103

Debitmetrele electromagnetice sunt utilizate pentru a măsura debitul fluidelor conductoare și a apelor reziduale. 
Măsurarea este independentă de densitatea, vâscozitatea, temperatura și presiunea fluidului. Conductivitatea fluidului 
trebuie să fie mai mare de 5 μS/cm.

SMAG 103
Debitmetru

<	 		Dimensiune: DN15 – DN2000 (Flanșă UNI 2223) / DN25 – DN100 (Triclamp sau DIN11851) / DN3 – DN20 (Filet  
Gassau NPT)

<	 	Presiune: PN10 – PN64 / PN10 – PN40 / PN16
<	 	Material corp: Oţel carbon; SS 304 / Material electrozi: Hastelloy C; SS 316 L



Pompe cu
membrană 
dublă acționate 
cu aer

Tehnologia pompelor cu membrană este una dintre cele mai vechi 
tehnologii de pompare din lume, dar prin progresul tehnologic au 
fost transformate în pompe normale, accesibile, ușor de întreţinut, 
simplu de instalat și folosit, în măsură să gestioneze produse cu 
o vâscozitate variabilă. Acestea oferă, de asemenea, un design 
fără garnituri de etanșare, cu auto-amorsare și capacitate de 
funcționare în gol.

Gama SEKO de pompe
cu membrană dublă
acționate cu aer oferă
flexibilitate și fiabilitate de
funcționare pentru toate
aplicațiile.
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Gama include, de asemenea
<	 	 Portabile și compacte, pentru utilizare în mai multe 

locații, opţional cu cărucior
<	 	 Auto-amorsare uscată până la 6 metri: funcţionează 

în aplicații cu înălţime de aspiraţie
<	 	 Fabricate complet cu șuruburi: asigură rezistenţă la 

scurgere și siguranţă maximă
<	 	 Pompe disponibile din plastic conductiv

Duotek
Pompele cu membrană dublă acționate cu aer au fost de mult timp recunoscute ca fiind cele mai flexibile pompe 
folosite în industrie pentru manipularea lichidelor dificile la presiuni și debite relativ scăzute. Gama de aplicații este practic 
nelimitată. Pompele SEKO AODD sunt disponibile în mai multe dimensiuni și opţiuni de materiale de construcţie. Aproape 
orice tip de lichid poate fi pompat, de la acizi foarte corozivi ori vopsele și adezivi cu vâscozitate ridicată până la produse 
alimentare și băuturi. Gama acoperă totul, de la pompele conforme cu normele FDA (EC 1935/2004) la versiunile ATEX 
Zona 1 și 2.

AODD

<	 		Gamă debit: de la 8 l/min până la 1050 l/min, până la 8 bar
<	 		Materiale de construcţie: PP, PVDF, SS 316, Aluminiu, POMc
<	 		Duotek FOOD realizat din SS 316 electrolustruit
<	 		Duotek ATEX realizat din PP+CF, PVDF+CF, Aluminiu, AISI 316, POMc+CF

După asamblarea �nală, gama este testată 100% la 
umiditate, inclusiv presiunea blocantă, amorsarea și 
etanșeitatea. Grație designului ei fără garnituri de etanșare, 
pompa SEKO AODD poate funcționa în gol fără a deteriora 
pompa sau sistemul. Pompa poate � complet scufundată, 
în funcție de compatibilitatea �uidului.

Pompele pneumatice cu membrană dublă DuoTek 
FOOD, au fost concepute pentru a � folosite în transferul 
produselor utilizate în industria alimentară. Aceste pompe 
sunt fabricate cu materiale conforme cu normele FDA (EC 
1935/2004); părțile care intră în contact cu lichidul sunt 
lustruite prin electroliză, iar SS316 și PTFE sunt ambele 
adecvate pentru utilizare în domeniul alimentar. Aceste 
pompe pot gestiona lichide cu vâscozitate foarte ridicată și 
temperaturi de până la 95°.
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Amortizoare
Amortizorul de pulsaţii activ este cel mai eficient mod de a elimina variaţiile de presiune la descărcarea pompei. 
Amortizoarele de pulsaţii funcţionează activ cu aer comprimat și cu o membrană, stabilind automat presiunea corectă 
pentru a reduce la minim pulsaţiile. Amortizoarele de pulsaţii necesită o întreținere minimă și sunt disponibile, conform 
cerinţelor aplicaţiei, cu carcasă și membrană din aceleași materiale ca și pompa.

<	 		 Materiale de construcţie: PP, PVDF, Aluminiu, AISI 316
<	 		 Certificare ATEX, Zona 1 și 2, pentru toate versiunile

Accesorii
pentru o instalare perfectă

Set de reglare a aerului Supape de comutare Contor bătăi Detector de rupere a
membranei

Control pneumatic sau
electronic al loturilor

Cărucior din INOX Set anti-vibrație picior Set anti-vibrație picior
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Sistemele de preparare a polimerilor sunt proiectate pentru a 
pregăti în mod automat soluţii polimerice care sunt utilizate 
ca și coagulanți pentru eventuala îndepărtare a particulelor în 
suspensie în procesele de tratare a apei din mai multe industrii, de 
la întreţinerea piscinelor până la diferitele etape ale tratării apelor 
reziduale. Seria Poly produsă de SEKO oferă o gamă completă de 
sisteme de dozare și măsurare a polimerilor. Gama cuprinde 4 
modele concepute pentru a satisface toate cerinţele principale, 
inclusiv modelul PolyTower, conceput special cu o bază redusă, 
pentru utilizare în spaţii limitate.

Proiectate special pentru a
oferi soluții eficiente
nevoilor clienţilor din
sectorul de tratare a apei.

Sisteme de
preparare a 
polimerilor
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Sistemele în flux continuu cu trei camere PolyCendos 
sunt utilizate ca dozatoare a agenţilor de floculare 
pentru prepararea soluţiilor polimerice și dispun de un 
rezervor de depozitare subdivizat în trei camere.

PolyCendos
Dozare eficientă a polimerilor

Sistemele de dozare PolyMan sunt utilizate pentru 
dozarea manuală a polimerilor lichizi și sub formă de 
pulbere.

PolyMan
Dozarea soluţiilor polimerice
în cantităţi discontinue

Procesare a polimerilor lichizi (0,05–1,0%) și a celor sub 
formă de pulbere (0,05–0,5%).

Surplus minim de produs.

Extracţia soluţiei polimerice și drenajul camerelor prin 
partea frontală a rezervorului de stocare.

Introducere controlată de utilizator a concentraţiei 
solventului precum și calibrarea unităţii de dozare a 
pulberii și a pompei de concentrat lichid.

Opţional mod de programare PLC.

Controler cu modul PROFIBUS.

Versiune cu cutie de borne disponibilă la cerere.

Rată de extracţie de până la 8000 l/h.

Ideal pentru utilizare acolo unde nu este nevoie de 
funcționare continuă.

Adăugarea manuală de �oculanți în loturi.

Design robust.

Convenabil.

Rezervor de dozare fabricat din polipropilenă, inclusiv 
sistemul de spălare.

Amestecare ușoară pentru o performanță constantă 
(agitator electric).

Cutie de borne.
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Sistemele compacte cu două niveluri PolyTower sunt 
împărţite în două rezervoare de depozitare așezate unul 
peste celălalt și sunt utilizate ca dozatoare a agenţilor 
de floculare pentru prepararea soluţiilor polimerice. 
Sistemul PolyTower este special conceput pentru spaţii 
limitate, datorită designului său de economisire a 
spaţiului.

PolyTower
Sisteme compacte cu două niveluri

PolyKompact sunt unităţi super-compacte de preparare 
a soluţiilor polimerice. Disponibile în 3 dimensiuni, 
unităţile din seria PK acoperă o gamă largă de aplicații, 
de la purificarea și tratarea chimică a apei, până la 
tratamentul biologic și mineral.

PolyKompact
Super-compact, de înaltă 
performanță

Procesare a polimerilor lichizi (0,05 – 1,0%) și a celor sub 
formă de pulbere (0,05 – 0,5%).

Nu se amestecă polimerii proaspeţi cu cei maturaţi.

Oferă introducere controlată de utilizator a concentraţiei 
solventului precum și calibrare a unităţii de dozare 
a pulberii. Se livrează cu dispozitiv de pompare a 
concentratului lichid, cu debitmetru și set de �tinguri 
pentru apa de diluare.

Amestecare ușoară pentru o performanță constantă 
(agitator electric).

Opţional mod de programare PLC.

Controler cu modul PROFIBUS.

Versiune cu cutie de borne disponibilă la cerere.

Pentru astfel de sisteme pot fi definite concentrații de 
la 0,05 până la 1,0%. Vâscozitatea soluţiei polimerice 
produse nu trebuie, totuși, să depășească 1500 mPas.

Debitul apei de preparare poate fi ajustat pentru a utiliza 
în întregime intervalul de preparare dorit. Concentraţiile 
mai mari de 0,5% pot reduce performanța preparatului.

Durata de maturare necesară depinde de polimer și va 
depinde de viteza de extracţie și capacitatea volumetrică 
a sistemului PolyKompact.

Capacităţile sistemului variază de la 200 l pentru PK200 
până la 600 l pentru PK600.
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PolyMaster sunt sisteme automate de dozare a 
floculanților sub formă de pulbere, cu trei camere, 
adecvate pentru prepararea soluţiilor polimerice de 
0,05 până la 0,5%.

PolyMaster
Sisteme de dozare a polimerilor 
gata de funcționare

Sisteme asamblate gata de funcționare.

Trei rezervoare de stocare individuale, cilindrice, 
din polipropilenă, servesc ca recipiente de dozare, 
maturare și depozitare.

Rezervoarele de stocare cilindrice sunt cuplate 
hidraulic prin intermediul canalelor de deversare.

Alimentator uscat cu motor de acționare, încălzire 
a tubului de dozare și pâlnie de dozare pulbere cu 
capac etanș.

Sistem de spălare pentru spălarea și umezirea pulberii.

Amestecare ușoară cu două agitatoare electrice pentru 
o performanță constantă.

Dulap de comandă pentru controlul automat al 
întregului sistem.



Compresoare 
cu canal lateral 
și pompe de vid

Suflantele cu canal lateral sunt prima alegere în multe proiecte 
de automatizare pentru aplicații care necesită volume mari de aer 
curat și uscat la presiuni și aspirări scăzute. SEKO a căutat să livreze 
produse care să ofere o instalare ușoară, la fel ca și alte produse 
ale noastre, dar oferă, de asemenea, niveluri scăzute de zgomot 
la operare, dimensiuni reduse, un design ușor și consum redus de 
energie la funcționare.

Gama SEKO de suflante cu
canale laterale reprezintă
o soluție eficientă pentru
deplasarea aerului în
multe aplicații.
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Suflantele cu canal lateral funcţionează pe principiul impulsului sau a fluxului de regenerare. Aceasta înseamnă că energia 
cinetică dată de învârtirea unui rotor este transferată către mediul de pompare și transformată în presiune. Rotorul este 
montat direct pe arborele motorului pentru compresie fără frecare și, împreună cu carcasa special proiectată, formează 
canalul lateral. Mediul de pompare este aspirat, comprimat în canalul lateral și transportat în a doua treaptă, după o rotaţie. 

Aici este comprimat din nou, înainte de a fi descărcat. În acest fel, o suflantă cu canal lateral poate fi utilizată pentru a 
genera atât vid cât și aer comprimat. Puterea nominală a motorului determină presiunea diferenţială maximă a suflantei. 
Amortizoarele montate pe părţile de intrare și de evacuare asigură o funcționare silenţioasă, în timp ce fiabilitatea maximă 
de funcționare, chiar și la diferenţieri mari, este asigurată prin faptul că au rulmenţi în exteriorul camerei de compresie.

Suflante

Principiul unic de funcționare și proiectare aduce avantaje cheie precum:
<	 		  componentele nu se uzează 
<	 lubri�erea nu este necesară 
<	   întreţinerea este minimă 
<	   funcţionarea este silenţioasă 
<	   �uxul de aer este constant 
<	   montarea este posibilă în orice direcţie, în spaţiu limitat și cu costuri reduse de instalare

Compresoare cu canal lateral și pompe de vid

Noul mod de acționare cu frecvenţă variabilă permite 
îmbunătăţirea cu 300% a performanţelor maxime ale 
unei unităţi obișnuite acționate cu motor. Tăierea cu 
mașini-unelte de precizie asigură acurateţea și calitatea 
su�antei. Toate produsele trec printr-un test riguros de 
performanță mecanică și electrică, folosind PROE, UG, CAD 
și alte aplicații software de proiectare și simulare a mișcări 
asistate de calculator, care testează toate caracteristicile de 
proiectare înainte de fabricarea �nală. 

Frecvenţa dublă (50/60 Hz) și tensiunea largă pot satisface 
aproape toate nivelurile de tensiune din toate regiunile 
lumii, iar designul exterior al rulmentului poate suporta 
o temperatură ridicată de lucru, îmbunătăţind astfel 
�abilitatea și durata de viaţă a su�antei. 

Realizarea pieselor din aliaj de aluminiu printr-o singură 
turnare în matriţă, prelucrarea pieselor realizate prin proces 
de tăiere, asigură îmbunătăţirea acurateţei tehnologiei 
tradiţionale. Designul rotorului mărește performanţa 
acestuia faţă de produsele concurente cu 20% în timp 
ce gradul de protecție IP55 (izolare clasa F) îl face potrivit 
pentru aplicații din întreaga lume. 



Sisteme de 
dozare 
și injecţie

Sistemele de dozare și injecţie pentru substanţe chimice tind să 
fie supuse unor cerinţe foarte exigente, necesitând un design 
particular cerut de obicei de o aplicaţie sau industrie specifică. 
Există, de asemenea, o cerere foarte mare de fiabilitate și întreținere 
ușoară în medii extreme, fie ele calde sau reci, pe uscat sau în 
ocean.

Atunci când timpul este 
preţios, costurile sunt 
ridicate și procesele 
sunt intense, sistemele 
de dozare și injecţie 
oferă uneori o garanţie 
a preciziei, durabilităţii și 
fiabilității pe măsură. 
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Avantajele sistemelor SEKO de dozare / injecţie produse chimice 
<	 	Gamă care acoperă aplicații de la tratarea apei la petrochimie și la industria alimentară 

<	 Produse proiectate, fabricate și comercializate de SEKO în întreaga lume 

<	 Proiectare și implementare a sistemelor, de la instalaţii mecanice la sisteme electrice și automate sau proiecte la 
cheie 

<	  Abilitate de a combina parametri multipli - variaţii ale presiunilor și debitelor, condiţii de mediu nefavorabile, mediu 
marin, ATEX / NON ATEX 

<	 Programe profesionale de proiectare, software și personal care asigură siguranţa proceselor 

<	 Accesorii opţionale: atomizoare, instrumente, conexiuni personalizate, sisteme de încălzire etc. 

<	 Servicii proprii de întreținere, intervenţii prompte, garanţie de întreținere

De mai mult de 40 de ani, SEKO și-a asigurat succesul într-o gamă largă de domenii industriale prin furnizarea de pompe și 
sisteme complete de dozare în întreaga lume. SEKO își dezvoltă propriile proiecte pentru a soluţiona în cel mai bun mod 
problemele de dozare și pompare legate de diferitele proprietăţi ale fluidelor și de condiţiile de funcționare a instalaţiilor.

Sisteme de dozare și injecţie

Principalele domenii de aplicare industrială pentru sistemele de dozare / injecţie 
proiectate și produse de SEKO sunt:
<	 Tratarea apei (municipale, ape uzate) 
<	 Sectoare industriale (oţel, ceramică, produse alimentare și băuturi, detergenţi, hârtie, industria textilă și farmaceutică) 
<	 Energie (boilere, desalinizare, turnuri de răcire, mediu)
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Your Choice,
YOur Commitment

TO BE YOUR PARTNER 
OF CHOICE FOR DOSING 
SOLUTIONS, GLOBALLY

Oamenii aleg să facă afaceri cu SEKO pentru unul sau mai multe motive, 
dar în cele din urmă este alegerea lor și, prin urmare, merită angajamentul 
nostru. “Angajamentul nostru“  este total și nu numai faţă de clienții 
noștri, ci și faţă de noi înșine și al Companiei faţă de angajații săi. 

SEKO este o Familie Globală de Profesioniști pasionaţi și consacraţi. Noi 
ascultăm de fiecare dintre Partenerii noștri și ne angajăm să oferim soluția 
potrivită pentru pieţele de Igienă, Tratarea Apelor și Procese Industriale.

Respect reciproc, deoarece a face afaceri înseamnă 
a putea genera încredere între Client și Furnizor. 
Noi ne vom respecta angajamentele, la timp și în 
mod transparent propriile nevoi de afaceri.

RESPECT 
RECIPROC

Calitatea pentru SEKO este o realitate de 360°. 
Aceasta acoperă nu numai proiectarea, dezvoltarea, 
realizarea și livrarea produselor și soluţiile noastre, 
dar trece prin profesionalismul de bază al echipelor 
noastre.

CALITATE

Spirtul de colaborare este fundamental pentru 
succesul nostru iar SEKO se mândrește cu modul 
în care lucrăm ca o echipă mondială, îmbinând 
echipe și funcţii din mai multe ţări pentru a aduce 
soluţii la solicitarea unui Client sau la nevoile pieţei, 
de la o idee la lumea reală, într-un timp foarte scurt, 
prin prezența noastră globală și dincolo de ea.

SPIRIT DE 
COLABORARE

Viziune

RESPECT RECIPROC, CALITATE ȘI 
SPIRIT DE COLABORAREValoare





SEKO își rezervă dreptul de a modifica și modifica specificațiile fără 
o notificare prealabilă. Toate imaginile afișate au caracter ilustrativ. 
Produsul real poate varia datorită îmbunătățirii produsului. Datele 
publicate pot fi modificate.
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În lumea modernă globalizată, o companie privată are 
beneficii semnificative în special pentru clienții noștri, 
partenerii noștri. De peste 40 de ani, SEKO a dezvoltat o 
organizaţie globală capabilă să aibă o viziune mai amplă, 
să gestioneze presiunea actuală și să planifice pe termen 
lung, asigurând un adevărat parteneriat pentru clienții 
noștri, cu transparență și respect reciproc. 

Fie că este vorba de flexibilitatea noastră recunoscută, 
de atenţia acordată detaliilor, de produsele de înaltă 
calitate sau de modul în care facem afaceri, înțelegem 
că este alegerea voastră să faceţi afaceri cu noi. Este 
angajamentul nostru de a răspunde nevoilor voastre 
oriunde voi, clienții noștri, v-ați afla.

Pentru mai multe informaţii despre 
portofoliul nostru, locații din 
întreaga lume, aprobări, certificări și 
reprezentanți locali, vă rugăm vizitați  
www.seko.com




