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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 afla. 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 beneficiul suplimentar al livrării 
rapide de bunuri necesare nevoilor voastre.

Toate acestea sunt ajutate și susținute de o echipă de Suport Tehnic pentru 
Clienți la nivel global, capabilă să furnizeze tot sprijinul și suportul tehnic 
necesar. Cu centre de producție certificate 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.

 Centru de producție
 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 
o gamă largă 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 



SEKO a sprijinit întotdeauna activitățile care se confruntă cu provocările comerciale care decurg 
din necesitatea de a asigura cele mai curate și igienice locații, reducând în același timp costurile și 
minimizând impactul asupra mediului. Astăzi, SEKO se bucură de o reputație mondială de lider în 
domeniul soluțiilor de dozare și diluare pentru Curățare și Igienă. Folosind experiența noastră de 
piață, proiectăm, dezvoltăm, testăm și efectuăm proiecte care garantează că toate soluțiile și sistemele 
noastre oferă:

Curățare și Igienă
Un ansamblu de soluții în continuă 
evoluție pentru mediul vostru

Precizie și Coerență
Maximizarea controlului costurilor pentru dozarea chimică sau asigurarea ratei potrivite de diluare, 
necesită o tehnologie avansată, insensibilă la fluctuațiile presiunii apei, pentru a garanta un rezultat 
eficace, asigurând în același timp securitatea pentru o anumită marcă comercială. 

Securitate și fiabilitate
Securitatea clienților și a operatorilor este esențială, necesitând tot ce e mai bun din punct de vedere 
al designului și al caracteristicilor. Gama SEKO oferă această securitate. De la mecanismele de blocare 
ale gamei noastre SekureDose până la carcasele IP65 și Nexa 4 ale sistemelor noastre de spălat vase, 
securitatea se află în prim-planul eticii noastre de design. Fiabilitatea conduce la o bună siguranță și 
toate produsele SEKO sunt testate complet înainte de a părăsi depozitul nostru.

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
A derula o afacere înseamnă a câștiga bani. Pentru a face acest lucru, SEKO joacă rolul său. De 
la accessibilitatea gamei de soluții, la ingenioasele elemente de concepție precum dulapurile 
semi-plane Sekure și la tehnologia Transaxle care îmbunătățește durata de viață a motoarelor și a 
tuburilor, toate au ca scop reducerea costurilor de operare. 



Lucrând împreună cu producătorii de mașini și produse 
chimice și cu operatorii de catering din întreaga 
lume, SEKO a dezvoltat o gamă de pompe de înaltă 
calitate, proiectate pentru a menține echipamentul 
performant în mod strălucit. De la sisteme de pompe 
peristaltice, concepute pentru a furniza cantități precise 
de substanțe chimice, la sisteme extrem de robuste și 
eficiente de dozare pentru soluții de curățare a tuburilor 
de evacuare enzimatice, putem ajuta la menținerea 
unei funcționalități curate și fără probleme a unităților 
de catering.

Mașini de spălat pahare
• Pompe dozatoare peristaltice

Mașini de spălat vase cu capotă
• Pompe dozatoare peristaltice
• Sisteme de dozare duble / triple

Mașini de spălat vase cu bandă 
transportatoare
• Pompe dozatoare peristaltice
• Sisteme de dozare duble / triple

Control temporizat 
• Programator digital

Igiena  
Bucătăriei
Soluțiile SEKO proiectate cu 
gândul la bucătărie
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Gama de pompe peristaltice de bază de la SEKO
Gama de pompe peristaltice SEKO oferă soluții fiabile, robuste și convenabile de dozare pentru mașinile de spălat pahare, 
mașinile de spălat vase cu capotă și mașinile de spălat vase cu bandă transportoare, printre altele.

Această gamă oferă o instalare și o conectare simplă, datorită suportului de montare pe perete și conectorilor instalați pe 
placa de bază. Securitatea și fiabilitatea sunt asigurate prin utilizarea carcaselor din polipropilenă, care sunt conforme cu 
normele de protecție IP 65.

Ușurința în utilizare și costurile reduse de funcționare sunt garantate datorită setărilor făcute cu un potențiometru care 
permit configurarea rapidă și simplă precum și programe minime de întreținere.

Pompe dozatoare peristaltice

Model PA Caracteristici

Pompă peristaltică cu viteză fixă, cu ajustarea analogică 
a valorii de referință pentru conductivitate

 Echipată cu o sondă de conductivitate pentru 
activarea dozării

Model PR Caracteristici

 Pompă peristaltică fiabilă cu reglare analogică a vitezei 
de dozare

Pentru dozare detergent, cu tub flexibil din Santoprene

Model PRT Caracteristici

 Pompă peristaltică cu viteză fixă, cu ajustarea analogică 
a timpului de dozare

Acționată cu electrovalve simple sau duble

Cu 2 potențiometre de reglare pentru încărcarea 
inițială a detergentului (18 - 180 secunde) și 
reîncărcarea (2 - 15 secunde) 

Model PM Caracteristici

Pompă peristaltică cu viteză fixă, cu ajustarea analogică 
a timpului de dozare

Dotată cu potențiometru pentru activarea timpului de 
dozare

Disponibilă în versiune cu debit redus
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Pompele din seria Kronos sunt cele mai fiabile și robuste dintre pompele din gama SEKO pentru aplicații de curățare și 
igienă. În locul funcționalității complexe, a formelor elegante sau a costurilor reduse, gama a fost concepută pentru a fi o 
versiune “plug and play” (“conectare și folosire”) a produselor SEKO, cu o durată de viață extinsă, întreținere redusă și chiar 
și costuri de instalare mai mici.

Silențioase, fiabile, precise

Seria Kronos

Caracteristici

Disponibile în versiuni digitale și analogice 

Dispune, opțional, de portul de comunicare ModBus

Funcție specială care permite dozarea numai atunci când 
lichidul este detectat în rezervor și numai atunci când a fost 
atinsă o temperatură programată (modelul Kronos 20 CR)

Debit 0,002 – 15 l/h

 Pompe autoamorsante în orice condiții

Corp carcasă din PTFE, clasă de protecție IP65

Motor pas cu pas, la anumite modele, 
pentru o precizie remarcabilă

Tehnologia Transaxle prelungește considerabil durata 
de viață a motorului, precum și a tuburilor flexibile
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Pompe peristaltice multifuncționale analogice și digitale
WareOne este noua pompă peristaltică proiectată să preia cele mai bune dintre aspectele tehnice ale pompelor cu cele mai 
bune vânzări din lume ale SEKO, modelele PR și Dynamik, și aduce un aspect nou, profesionist și modern la gamă. WareOne 
este instalată în principal pe mașini de spălat vase sau pahare de sticlă.

Designul SEKO curat și profesional oferă carcasa albă lucioasă și capace frontale care se deschid ușor și permit înlocuirea 
tubului fără unelte. Capacul se blochează pur și simplu în poziție deschisă pentru un acces ușor.

Cele trei role și rulmentul cu bile mari de pe interfața arborelui motor asigură un efort axial îmbunătățit și măresc durata de 
viață a tubului și a motorului cu 15% - 20%. Cilindrii de presare fără margini fac înlocuirea tuburilor mai sigură și mai ușoară, 
evitând rănirea tehnicianului și reducând cu 50% timpul de înlocuire a tubului.

Un nou suport modular, cu aceeași amprentă ca și pompa precum și pârghia de eliberare, fac instalarea mai ușoară și mai 
stabilă în timp, oferind o aliniere modulară perfectă și eliminând riscul căderii pompei de pe perete. Elementul de conectare 
este turnat în suportul propriu-zis și poate fi ușor scos cu mâna dacă este necesară conectarea a două pompe.

WareOne

Caracteristici

3 role și rulmentul cu bile mari de pe interfața arborelui 
motor asigură un efort axial îmbunătățit și măresc durata 
de viață a tubului și a motorului cu 15% - 20%

Cilindrii de presare fără margini permit înlocuirea mai 
sigură a tuburilor 

Timpul de înlocuire a tubului redus cu până la 50% 

Consolă modulară de montare pentru o fixare profesională

Sistemul de prindere asigură că pompele sunt fixate solid 
pe perete
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Gama WareDose 10 - 30
Sistemele cu două pompe într-un nou format
WareDose este noua gamă de sisteme de dozare compacte pentru dozarea detergenților și a agentului de clătire combinați 
în mașini de spălat profesionale. Instalarea ușoară și programarea intuitivă fac ca aceste produse să fie cea mai bună soluție 
pentru mașinile de spălat mici și mijlocii, cum ar fi mașinile de spălat vase cu capotă și cele cu bandă transportoare.

Noul aspect SEKO profesional, curat, are o carcasă albă lucioasă și un capac frontal ușor de deschis. Carcasa frontală prezintă 
un sistem de închidere și o balama robustă, permițând deschiderea cutiei fără unelte, iar balamaua menține capacul frontal 
deschis, oferind acces ușor și sigur pentru instalare. Cele trei role și rulment cu bile mari de pe interfața arborelui motor 
asigură un efort axial îmbunătățit, mărind durata de viață a tubului și a motorului cu 15% - 20%. Designul inteligent al rolelor 
de comprimare fără margini face ca înlocuirea tubului să fie mai sigură și mai ușoară, evitând astfel rănirile și reducând 
timpul de înlocuire cu 50%.

Caracteristici

Metodă brevetată SEKO de autocalibrare a dozării 
detergentului (WareDose 35)

Carcasa frontală prezintă un sistem de închidere pentru 
acces rapid

Balamaua cu auto-susținere care permite accesul facil 
la pompe

3 role și rulmentul cu bile mari de pe interfața arborelui 
motor asigură un efort axial îmbunătățit și măresc 
durata de viață a tubului și a motorului cu 15% - 20%

Rolele de comprimare fără margini permit ca înlocuirea 
tubului să fie mai sigură

Reducerea timpului de înlocuire a tubului cu până la 50%

Suportul de fixare mare cu pârghie de siguranță 
asigură o instalare simplă și precisă

Balamaua de plastic de înaltă calitate și etanșarea din 
poliuretan asigură clasificarea IP65

Suportul de fixare mare cu 
pârghie de siguranță asigură o 
instalare simplă și precisă

Rolele de comprimare fără margini permit ca înlocuirea 
tubului să fie mai sigură și mai ușoară, evitând astfel 
rănirile și reducând timpul de înlocuire cu 50%

 

3 role și rulmentul cu bile mari de pe 
interfața arborelui motor asigură un 
efort axial îmbunătățit

Carcasa exterioară albă lucioasă oferă 
un aspect modern, profesionist, curat, 
menținând în același timp robustețea 
și durabilitatea
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Concepută pentru mașinile de spălat vase profesionale de capacitate mare, WareDose este noua gamă de sisteme pentru 
dozarea combinată a detergentului, agentului de clătire și, opțional, a celei de-a treia substanțe chimice cum ar fi dozarea 
dezinfectantului, agentului pentru îndepărtarea depunerilor de calcar sau a potențiatorului pentru detergent pentru 
sistemele mai complexe de spălat. Gama pleacă de la robustețea produselor din gama Ware și o îmbunătățește cu opțiuni 
de programare flexibile și complete.

Performanță maximă pentru spălarea profesională

Gama WareDose 35 - 50

Caracteristici

Carcasa frontală prezintă un sistem de închidere pentru 
acces rapid

Balamaua cu auto-susținere care permite accesul facil la 
pompe

3 role și rulmentul cu bile mari de pe interfața arborelui 
motor asigură un efort axial îmbunătățit și măresc durata 
de viață a tubului și a motorului cu 15% - 20%

Rolele de comprimare fără margini permit ca înlocuirea 
tubului să fie mai sigură

Reducerea timpului de înlocuire a tubului cu până la 50% 

Suportul de fixare mare cu pârghie de siguranță asigură o 
instalare simplă și precisă

Balamaua de plastic de înaltă calitate și etanșarea din 
poliuretan asigură clasificarea IP65
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Sisteme de dozare temporizate
Sistemele de dozare temporizate ale SEKO sunt proiectate pentru a fi utilizate cu sisteme de dozare a scurgerilor biologice 
și oferă o dozare automată precisă a substanțelor chimice pe bază de enzime care vor preveni în mod natural acumularea 
de grăsimi, cu condiția ca acestea să fie aplicate în mod regulat la momentul corespunzător al zilei. Acestea pot fi instalate 
direct în țevile de evacuare a deșeurilor, la colectoarele de grăsime, la stațiile de pompare sau la pișoare.

Dozare Temporizată

Caracteristici Drain Plus

Drain Plus utilizează cele mai avansate sisteme electronice 
pentru a asigura fiabilitatea și ușurința în utilizare

Microprocesorul permite setarea a până la 48 de operații 
de dozare zilnice

Afișajul digital asigură verificarea vizuală  a timpului de 
dozare

Drain Plus oferă instalare, setare și programare ușoară, cu 2 
meniuri separate

Timpul de dozare poate fi setat digital sau măsurat prin 
calibrare

Caracteristici Drain Mini

  Livrarea unui singur produs chimic la intervale prestabilite

Până la 48 evenimente programabile pe zi 

Instalare rapidă și ușoară

Mentenanță redusă, design robust

Programarea ușorară înlesnește utilizarea 

Durată de viață extinsă a bateriei

Protecție IP65 

Programare protejată prin parolă





Derularea unor activități de servicii de spălătorie este 
complexă și administrarea exactă și fiabilă a dozării în 
spălătorii, inclusiv în cele comerciale, sunt aspecte care 
trebuie să fie de încredere. SEKO dispune de o gamă de 
unități, cu lichid și pulbere, simple sau pentru mașini 
multiple, adecvate pentru majoritatea aplicațiilor și 
care includ accesul de la distanță și gestionarea datelor 
pentru funcționarea locației. Sistemele de dozare SEKO 
pentru spălătorii, indiferent de gama aleasă, oferă în 
momentul de față cele mai fiabile, mai ușor de utilizat și 
mai rezistente modele de pe piață.

Mașini de spălat 
OPL
•  Sisteme de dozare 

duble / triple

Mașini de spălat 
comerciale
•  Sisteme de dozare 

duble 
• Sisteme de dozare 

multiple

Mașini de spălat 
industriale
•  Sisteme de dozare 

duble / triple
• Sisteme de dozare 

multiple

Mașini de spălat tip 
tunel 
• Sisteme de dozare

Mașini de spălat
multiple
• Sistem peristaltic 

multi-mașină 
centralizat

• Sistem pneumatic 
multi-mașină 
descentralizat

• Sistem multi-tunel 
cu PLC

• Sisteme de relee 
pentru tunel

Spălătorie
Soluțiile SEKO pentru o 
spălătorie mai inteligentă
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Gama peristaltică digitală multifuncțională de la SEKO este dotată cu tehnologie bazată pe microprocesor pentru toate 
produsele sale, oferind o programare precisă și fiabilă a valorilor vitezei, timpului și conductivității. Afișajul luminos, de 
4 cifre, facilitează citirea și interpretarea informațiilor, ajutat de utilizarea culorilor verde și roșu pentru a face diferența 
între programare și controlul parametrilor.

Proiectat și conceput special pentru utilizarea în mașinile de spălat mici OPL cu o capacitate maximă de 20 kg, Dynamik 
LR oferă instalare simplă, robustețe și ușurință în utilizare. Printre gama larga de optiuni se numara conectarea unui 
senzor de nivel, o alarmă sonoră și amorsarea prin intermediul unui întrerupător. De asemenea, toate folosesc tehnologia 
Transaxle.

Tehnologia transaxle a SEKO asigură suportul și stabilitatea arborelui de transmisie, ceea ce face ca presiunea rolei pe 
tuburile de comprimare să fie uniformă, extinzând atât durata de viață a motorului, cât și cea a tubului.

Serie dedicată spălătoriilor de rufe integrate

OPL Basic

Caracteristici

    Pentru aplicații lichide și uscate până la 25 kg

Ușor de instalat și calibrat, cu cerințe reduse de 
întreținere

Dozare activată prin semnal de la mașina de spălat sau 
prin comutator manual 

Capac pentru un acces ușor, la 90 de grade

Comutator la distanță opțional

Timp de funcționare între 0 și 10 minute
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Ca o evoluție a modelului SEKO OPL Basic, OPL Basic EVO a fost gândit în mod special pentru spălătoriile OPL care necesită 
un sistem rentabil și unde este necesar un echipament cu 2 sau 3 pompe.

Cu o mărime redusă, pentru spații limitate, cu o instalare și utilizare simplă și cu tehnologia noastră transaxle care oferă o 
durată mai lungă de viață și consum redus de tuburi de comprimare, OPL Basic EVO este perfect pentru instalarea în cele 
mai mici încăperi tehnice, de exemplu la pensiuni sau mici hoteluri.

Cele două sau trei pompe sunt programabile independent, iar OPL Basic EVO oferă opțiunea de a fi setat în modul 
“Secvențial” (Sequence) pentru a ignora declanșatoarele fazelor de spălare anterioare.

Sisteme cu două-trei pompe pentru spălătoriile de rufe OPL

OPL Basic EVO

Caracteristici

 OPL Basic EVO, proiectat ca un sistem rentabil, un 
echipament cu 2 sau 3 pompe.

Ușor de instalat și utilizat, dotat cu tehnologie Transaxle

Dimensiunile reduse fac ca OPL Basic EVO să fie perfect 
pentru instalare în spații înguste

Cele 2 sau 3 pompe pot fi programate independent, iar 
OPL Basic EVO dispune de posibilitatea de a fi setat în 
mod “Secvențial” (Sequence) pentru a ignora semnalele de 
declanșare de la fazele anterioare de spălare

Modul de programare utilizează afișajul alfanumeric 
multilingv, cu software special conceput și cu date 
preîncărcate

Disponibil opțional cu un colector de descărcare
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Caracteristici Smart Plus P

    Gestionează 2 - 7 pompe

Sursă de alimentare 100 - 240 Vac 

Consum de energie maxim 30w

6 intrări pentru activare 20 - 265 Vac 

Colector de descărcare inclus

Tuburi flexibile din Santoprene 

Control/Formula selector

Caracteristici Smart R Plus P

  Bazat pe seria Plus P, dar cu mod de funcționare prin releu

Smart Plus P combină dezvoltarea tehnologică a sistemelor peristaltice cu fiabilitatea garantată pentru dozarea produselor 
chimice în mașinile comerciale de spălat rufe. Inovațiile specifice și designul special al tuturor părților mecanice fac posibilă 
gestionarea fiecărei formule de dozare și asigură performanțe de o înaltă calitate.

Smart Plus P este proiectat pentru mașini de spălat rufe de dimensiuni comerciale de până la 25 kg, configurabile pentru 
2 până la 7 pompe peristaltice. Ușor de instalat și de conectat, sistemele din seria Smart Plus P dispun de un capac frontal 
care se deschide la 85°, permițând conexiuni electrice mai ușoare.

Smart Plus P dozează simultan până la 3 substanțe chimice. Tuburile sistemelor sunt întotdeauna echipate cu fitinguri de 
intrare / ieșire pentru o conexiune rapidă și sigură. Smart Plus P are protecție IP65 și izolație electrică de clasa 2, care nu 
necesită o conexiune de împământare.

Smart Plus P
Sisteme inteligente pentru spălătorii inteligente
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Smart Plus H combină dezvoltarea tehnologică a sistemelor peristaltice cu fiabilitatea garantată pentru dozarea produselor 
chimice în mașinile industriale de spălat rufe. Inovațiile specifice și designul special al tuturor părților mecanice fac posibilă 
gestionarea fiecărei formule de dozare și asigură performanțe de o înaltă calitate.

Proiectat pentru orice mașină de spălat rufe de dimensiuni industriale de peste 25kg până la 300kg, gestionând până la 7 
pompe și utilizând până la 20 de formule de spălare, fiecare cu timpi de funcționare unici și timpi de întârziere pentru fiecare 
pompă. Un colector de descărcare este inclus ca standard pentru a asigura cea mai bună performanță a dozării chimice.

Smart Plus H
Sisteme inteligente pentru spălătorii inteligente

Caracteristici Smart Plus H

Proiectat pentru mașini de spălat rufe de dimensiuni 
industriale de peste 25 kg până la 300 kg

 Gestionează până la 7 pompe și utilizează până la 20 de 
formule de spălare, fiecare cu timpi de funcționare unici și 
timpi de întârziere pentru fiecare pompă

 Colector de descărcare inclus

Consolă Formula selector

Tuburi flexibile din Norprene

Caracteristici Smart R Plus H

Bazat pe seria Plus H, dar cu mod de funcționare prin releu
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Smart Spring permite soluții personalizate pentru cele mai mari spălătorii industriale, permițănd programarea și controlul 
pompelor individuale cu debit mare, precum și lucrul cu restul seriei Smart. 

Sisteme inteligente pentru spălătorii inteligente

Accesorii Smart

Caracteristici Smart Spring

Proiectat pentru a controla pompe de dozare cu motor sau 
cu electrovalvă, în locul pompelor peristaltice

Sistemul poate funcționa în mod programabil (activat de 
semnale) sau în mod releu 

Smart Spring poate gestiona până la 20 de formule de 
spalare și poate doza 3 produse chimice simultan

 Ideal pentru mașinile de tip tunel cu rotație mare

 Releu de putere pentru sarcini grele

Smart Programmer
    Creierul din cadrul oricărei instalații profesionale de 
spălat rufe, programatorul este elementul critic al 
întregului sistem. SEKO a dezvoltat un programator 
capabil să gestioneze întreaga gamă de pompe de 
spălătorie SMART într-un singur model, ceea ce face 
ca instruirea utilizatorilor finali să fie simplă și ușoară, 
reducând astfel riscul de erori de operare.

Programatorul Smart SEKO reflectă un sistem de 
programare liniar complet și avansat, care asigură 
gestionarea totală a dozării pentru modelele Smart.

 

 Gestionează până la 40 de formule de spălare, în 2 
categorii separate, cu câte 20 de formule fiecare

Include 25 de linii de programare pentru fiecare formulă de 
spălare

Nu necesită conectarea la unitatea de comandă pentru a 
putea programa operațiile

Datele privind utilizarea produselor chimice sunt 
disponibile prin interfața serială

Aplicația software “smart ware” asigură programarea și 
gestionarea datelor statistice cu ajutorul calculatorului

Funcția de spălare automată are nevoie doar de combinații 
de semnale de la mașina de spălat pentru a funcționa

Programare disponibilă în: engleză, italiană, franceză, 
germană și spaniolă

Programare protejată cu parolă

Caracteristici Smart R Plus H 

 Smart Spring R cu funcționare prin releu
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Seria Wash
Dozare inteligentă pentru spălarea rufelor la îndemână

WiFi/ Conexiune directă rețea
pentru a permite programarea locală a echipamentului

Managementul la distanță al sistemelor de dozare
Seria Wash utilizează fie un PC, o tabletă sau un telefon pentru a fi programată și funcționează independent de orice sistem 
de operare / hardware. Funcționează în orice browser web pe orice dispozitiv conectat la internet. Nu este necesar un 
software special și poate fi utilizat cu un PC sau cu un Mac sau orice dispozitiv inteligent de comunicații.

Date la cerere
Conexiunea web oferă rapoarte detaliate care furnizează informații detaliate de gestionare pentru orice operator, 
indiferent de locația lor în lume, în orice moment al zilei sau al nopții. Pe un site web special creat, accesibil pe orice 
dispozitiv inteligent sau computer, operatorii și managerii pot accesa, în timp real sau ca istoric, date referitoare la 
consumul de substanțe chimice, utilizarea formulelor, programele care rulează pe orice mașină ori dacă nivelurile 
substanțelor chimice sunt scăzute, dacă există o defecțiune în sistem. Acesta, pe lângă informațiile despre încărcările în 
timp real și încărcăturile totale spălate, oferă cele mai importante informații de management pentru o spălare eficientă.

Interfață de programare HTML
compatibilă cu toate browserele de internet pentru orice 
dispozitiv, cum ar fi PC, tabletă și dispozitiv inteligent

Conceput și construit pe baza unei înțelegeri extinse și aprofundate a pieței spălării rufelor, finisată în colaborare cu 
clienții săi din întreaga lume, seria Wash SEKO oferă o flexibilitate maximă pentru orice operator, permițând în același 
timp controlul exact al ansamblului operațiunii de spălare, ajutând la gestionarea consumului de substanțe chimice, apă 
și energie în cadrul procesului complet de spălare, cu informații de gestionare disponibile la cerere. Seria Wash oferă 
control de la distanță de primă clasă pentru echipamentele de dozare din orice parte a lumii, permițând asigurarea celor 
mai bune servicii de suport pentru clienți.
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Sistemul WashDose se adresează operatorilor de spălătorie premise. Conceput pentru a permite managerilor de spălătorie 
OPL să-și controleze cu exactitate funcționarea generală, ajutând la reducerea consumului de substanțe chimice, apă și 
energie în procesul complet de spălare. De asemenea, oferă posibilitatea de a controla echipamentele de dozare oriunde 
în lume, permițând accesul clientului de la distanță.

WashDose poate fi echipat opțional cu un sistem debitmetru PoD (Proof of Dosing), care asigură o cantitate de dozare 
precisă și stabilă, indiferent de orice variație a stării produsului chimic sau a tubului de alimentare.

WashDose
Sistem profesional de dozare pentru spălătorie

Caracteristici

Sistem modular configurabil pentru până la 16 substanțe 
chimice și 50 de formule

Dozarea parametrică a formulei de spălare bazată pe 
capacitatea extractorului de spălare

Comunicare fiabilă între module prin CANBus 

Sursă de alimentare cu o plajă largă de tensiune 100 - 240 
Vac

Până la 8 intrări pentru modulul de interfață declanșator 
(SIM) izolat optic 12Vdc / 24-240 Vac

Sisteme la cheie

Încărcarea și descărcarea rapidă a parametrilor și formulelor
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WashMulti P a fost proiectat pentru spălătorii profesionale care necesită cele mai înalte niveluri de precizie a dozării pentru 
mașinile de spălat de până la 100 kg. Multi-pompa peristaltică dispune de capete de pompă “H” de mare capacitate, care 
permit un debit de până la 100 l/h. WashMulti P dispune, de asemenea, de calibrare autoreglabilă, ușurând instalarea și 
întreținerea. Pentru a asigura acuratețea dozării, WashMulti P este dotat standard cu un debitmetru “Proof of Dosing” (PoD), 
care asigură că, indiferent de degradarea tubului sau nivelul debitului, cantitatea potrivită de substanță chimică este dozată, 
reducând pierderile și riscurile de supraconsum.

WashMulti P
Sistem profesional de dozare pentru spălătorie

Caracteristici

Sistem modular configurabil pentru până la 10 mașini de 
spălat, cu 16 produse chimice și până la 50 de formule

Dozarea parametrică a formulei de spălare bazată pe 
capacitatea extractorului de spălare

Comunicare fiabilă între module prin CANBus

Sursă de alimentare cu o plajă largă de tensiune 100 - 240 
Vac

Până la 8 intrări pentru modulul de interfață declanșator 
(SIM) izolat optic 12Vdc / 24-240 Vac

Sisteme la cheie

Încărcarea și descărcarea rapidă a parametrilor și formulelor
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Vizând direct marii operatori industriali de servicii de spălare, WashMulti Air este un sistem de dozare pneumatic special 
conceput, oferind capacități mari de dozare a debitului, pornind de la o singură pompă pneumatică cu membrană și 
mai multe orificii de intrare pentru distribuție într-o linie de spălare unică sau dublă. În mod standard, WashMulti Air este 
prevăzut cu un debitmetru “Proof of Dosing” pentru a asigura controlul precis al diluției și are încorporată autoreglarea 
calibrării. Ca și în cazul celorlalte produse din seria Wash, WashMulti Air permite gestionarea de la distanță a sistemului de 
dozare și oferă informații de management critice prin intermediul portalului “sekoweb”.

WashMulti Air
Sistem profesional de dozare pentru spălătorie

Caracteristici

Sistem modular configurabil pentru până la 10 mașini de 
spălat, cu 16 produse chimice și până la 50 de formule

Dozarea parametrică a formulei de spălare bazată pe 
capacitatea extractorului de spălare

Comunicare fiabilă între module prin CANBus

Sursă de alimentare cu o plajă largă de tensiune 100 - 240 
Vac

Până la 8 intrări pentru modulul de interfață declanșator 
(SIM) izolat optic 12Vdc / 24-240 Vac

Sisteme la cheie

Încărcarea și descărcarea rapidă a parametrilor și formulelor 
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Sistem cu flexibilitate
Singurul sistem de dozare pentru spălarea rufelor de care vei avea 
vreodată nevoie
O afirmație îndrăzneață, dar aceasta este flexibilitatea seriei Wash de la SEKO, astfel că suntem convinși că afirmația noastră 
este adevărată. Seria Wash oferă o flexibilitate maximă, indiferent de mărimea spălătoriei profesionale. Designul său bazat 
pe componente poate fi personalizat pentru a face ușoară adaptarea la o anumită nevoie sau la o anumită locație.

Configurarea sistemului la instalarea inițială se face pe baza sistemul complet modular. Fiecare element este conectat la 
rețeaua CANbus și trebuie înregistrat. Odată finalizată configurarea, toate elementele pot fi înlocuite fără a fi nevoie de 
setări suplimentare, în timp ce aceleași elemente individuale pot fi identificate și înlocuite în cazul unei defecțiuni sau pot 
fi adăugate elemente suplimentare pentru a extinde capacitatea instalației.

Washer Formula Selector
Selectează formula pentru fiecare mașină 

de spălat (rețineți că acesta nu este 
necesar atunci când este prezent modul 
Autowash). Aceasta ajută la eliminarea 
riscului de eroare utilizator / operator, 

deoarece programele sunt preselectate

Kit de expansiune
Permite ca instalația să fie 
extinsă pentru a face față 

nevoilor suplimentare, 
ulterior configurării inițiale

Modul distribuitor
Livrează substanța chimică dozată direct 

la fiecare extractor de spălare folosind 
supape care sunt pe deplin compatibile cu 

substanțele chimice utilizate în mod obișnuit 
în activitățile din spălătoriile profesionale

Modul de control al nivelului
Monitorizează nivelurile substanțelor 

chimice din recipiente și acceptă până 
la 8 intrări

Modul de alarmă
Semnalizează starea 
sistemului utilizând 
semnale de alarmă 
vizuale și acustice

Modul de interfață 
declanșator

Recepționează semnale de 
declanșare de la fiecare mașină de 
spălat și le transmite prin CANbus 

către sistem





SEKO oferă cea mai largă gamă de stații de diluare și 
distribuire chimică, sisteme de curățare a suprafețelor, 
sisteme de spumare și soluții automatizate de gestionare 
a dozării potrivite pentru o multitudine de aplicații. 
Sistemele noastre de joasă presiune sunt deosebit de 
eficiente, oferind un timp de contact mai mare și o 
curățare mai eficientă. Gamele noastre oferă atenția 
brandului SEKO pentru detaliile de precizie, siguranță, 
fiabilitate, ușurință în utilizare și accesibilitate.

Diluare 
• Pompă manuală
• Sistem de diluare

Curățare și dezinfectare
•  Sistem de pulverizare

Spumare
• Sistem de spumare

Pulverizare
• Sistem de pulverizare pentru sectorul de îngrijire 

profesională a autovehiculelor

Reîncărcare 
• Sistem de distribuire produse chimice

Curățarea 
suprafețelor
Soluțiile Seko pentru
curățarea și dezinfectarea
suprafețelor
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ProMax & ProMax C dispune de cea mai recentă tehnologie de dozare, reducând restricționarea debitului și maximizând 
performanțele chiar și în situații de presiune scăzută a apei. Este cel mai recent, cel mai intuitiv și mai eficient sistem de 
distribuire disponibil pe piață astăzi.

ProMax combină tehnologia brevetată cu funcții inovatoare, ușor de utilizat, care ajută la reducerea costurilor de întreținere, 
garantează o diluare precisă și personalizare clară sau alte tipuri de comunicare pe panoul frontal. Această combinație de 
design și înțelegerea clientului înseamnă că SEKO a produs soluția perfectă pentru toate aplicațiile de diluție în instituții și 
cele de diluție chimică industrială ușoară.

ProMax & ProMax C
Diluare precisă la apăsarea unui buton

Caracteristici

Disponibil în versiuni pentru 1 sau 4 produse chimice

Modulare și flexibile cu o adaptabilitate maximă pentru 
bucătării, spălătorii, servicii de curățenie și curățare 
comercială

Umplere eficientă a recipientelor mici, medii și mari cu 
soluții gata pentru utilizare precis diluate din concentrate 
chimice

Spațiu foarte mare pentru mărcile înregistrate sau 
comunicare personalizată, fără taxe costisitoare de 
imprimare și configurare

ProMax C este certificat de toate marile autorități europene 
în domeniul apelor 

Debit 4 – 30 l/min

ProMax combină tehnologia patentată de ultimă generație 
cu caracteristici inovatoare ușor de utilizat

Carcasă robustă și durabilă din PP

Cartușul de filtrare, capul opțional de filtrare 
îmbunătățește filtrarea acolo unde este necesară, 
în condiții de apă problematică, reducând 
apelurile către service

Flex Gap este echipat cu un dispozitiv brevetat 
de prevenire a refluxului, minimizând restricțiile 
și asigurând performanțe maxime.

Carcasă inviolabilă și mecanism 
de activare

Noua supapă de selecție pentru 4 produse nu are 
inele de etanșare și nu conține elastomeri. Oferă 
cea mai mare rezistență la cea mai largă gamă de 
substanțe chimice.
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Conceput special pentru dozarea unei cantități exacte de substanță chimică concentrată care trebuie diluată cu apă, pentru 
spălarea manuală la chiuvetă, pentru aplicații de curățenie și comerciale, ProDose-R asigură dozarea exactă la fiecare apăsare 
a butonului mare pentru dozare. Fiecare apăsare asigură același volum dozat de fiecare dată. ProDose-R oferă o instalare 
rapidă și ușoară, care nu necesită găurire, chiar și atunci când se înlocuiesc pompe existente, deoarece dispunerea orificiilor 
de pe suportul inteligent se potrivește cu majoritatea modelelor existente.

ProDose-R prezintă anumite îmbunătățiri printre care un racord flexibil, fitinguri cu diametru mai mare pentru lichide foarte 
vâscoase și o reglare îmbunătățită a cursei. Capacele codate cu culori pot fi ușor îndepărtate pentru a permite accesul la 
mecanismul de reglare a dozării. ProDose–R oferă până la 6 setări diferite de dozare.

ProDose-R
Dozare precisă și controlată, simplă și la un preț accesibil

Caracteristici

Fitinguri și tuburi cu diametru mai mare îmbunătățesc 
performanța în cazul produselor cu vâscozitate ridicată (> 
1500Cps)

Tub de evacuare robust, flexibil, rezistent la impact

Fabricat din polipropilenă durabilă pentru compatibilitate 
chimică și rezistență la rupere

Întreținere ușoară: se deșurubează piulița de blocare, se 
scoate fitingul, se înlocuiește supapa

Garnituri de etanșare duble. Disponibile în versiuni din 
EPDM, FPM sau silicon pentru a satisface diferite aplicații 
chimice

Supapele sunt identice pentru stânga și dreapta

Întărituri modulare ușoare pentru tuburi asigură evacuarea 
completă a butoaielor de substanțe chimice

6 setări diferite de dozaj, variind între 
5 - 30cc per cursă

Capacul este îmbunătățit, oferind un 
acces rapid la pinii roșii de ajustare, 
rămânând în siguranță în timpul utilizării
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ProSink-R este un sistem de dozare chimică care amestecă în mod automat și constant cantitatea exactă de detergent și 
dezinfectant cu apă, prin simpla răsucire a unui buton, umplând în mod convenabil chiuvetele mari cu soluța necesară.

ProSink-R are o carcasă robustă din oțel inoxidabil, rezistentă, durabilă și ușor de curățat, netedă, fără margini ascuțite și 
care beneficiază de un capac frontal personalizabil. Cu o conexiune directă la sursa de apă și fără energie electrică sau aer 
comprimat necesar, oferă produsul chimic diluat exact și rapid printr-un tub de umplere.

Oferind opțiuni pentru unul sau două produse chimice și un debit variabil, operatorii pot alege între 15 rapoarte de 
amestecare pentru o dozare precisă și eficientă. În mod standard ProSink-R este echipat cu un dispozitiv de prevenire a 
refluxului certificat conform standardului ASSE 1055.

ProSink-R
Diluare precisă direct la chiuvetă

Caracteristici

Operare cu supapă cu bilă

Nu e necesară blocarea a vreun buton

Suprafață netedă și ergonomică și capac frontal 
personalizabil

Carcasă din oțel inoxidabil robust

Rezistent, durabil și ușor de curățat

Se instalează cu ușurință cu 2 sau 3 șuruburi

Racord rapid pentru a asigura o întreținere rapidă și ușoară 

Conectare directă la alimentarea cu apă

Prevenirea refluxului integrată

Capac din oțel inoxidabil, robust și 
compatibil cu HACCP
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Caracteristici

Designul semi-plan și modalitatea de împachetare a cutiei 
reduce costurile de transport și depozitare

Incintă robustă din ABS, care poate fi închisă cu cheie 
și care oferă spațiu pentru recipiente ale substanțelor 
chimice de diferite dimensiuni

Panoul frontal personalizabil contribuie la siguranta 
comunicării continutului chimic sau promovarea mărcii 

Sistemul de suport pentru montare asigură o modularitate 
superioară și compatibilitate cu gamele ProMax și 
SekureDose, precum și ușurința de instalare

Design inteligent, ușor de curățat

Sistem de blocare cu bușon rotativ sau cheie de plastic

SekureMax este un cabinet evoluat de distribuire a chimicalelor care încorporează multe caracteristici inovatoare destinate 
să asigure gestionarea costurilor de transport și de depozitare. SekureMax a fost conceput pentru a oferi cel mai bun 
compromis între accesibilitate și dimensiune, rămânând în același timp ușor de curățat.

Flexibilitatea maxima permite incorporarea containerelor cu produse chimice de mai multe dimensiuni precum cele de 
5 litri, 2 x 2 litri, 3 x 1 litru sau 2,5 litri. Ușa dulapului SekureMax, cu sistem de blocare care folosește un bușon rotativ sau o 
cheie de plastic, oferă un nivel adecvat de securitate.

Panoul frontal mare al SekureMax oferă spațiu pentru comunicare personalizată, pentru promovarea unui brand, pentru 
instrucțiuni privind sănătatea și siguranța sau pentru instrucțiuni de utilizare, fără a necesita costuri mari cu imprimarea.

SekureMax
Depozitare simplă și sigură a chimicalelor

Modularitate
Flexibilitatea maximă și modularitatea sistemului permit 
instalarea exactă conform cerințelor locației, pentru o 
eficiență maximă

Soluții personalizate
Se poate promova brand-ul clientului sau pot să fie 
folosite opțiunile de personalizare pentru a concentra 
atenția pe sănătate și siguranță sau pentru utilizarea 
corectă produsului.
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SekureDose este soluția ideală la cheie pentru umplerea sticlelor pentru pulverizare sau a găleților pentru spălarea 
pardoselilor, a blaturilor sau a altor suprafețe lavabile dar și pentru umplerea chiuvetei pentru spălarea oalelor și a cratițelor. 

Ca și în cazul tuturor echipamentelor SEKO, aceasta oferă practic o instalare fără unelte - rapid și simplu, folosind sistemul 
de prindere pe perete al SEKO și cu un mecanism de pompă manuală ușor de întreținut, care este integrat în corpul robust 
și ușor de curățat. Ca și în cazul sistemelor SekureMax și ProMax, SekureDose oferă un spațiu remarcabil pentru branding 
personalizat sau a comunicării personalizate, fără costuri minime de tipărire și taxe de instalare, cu funcții prietenoase pentru 
îmbunătățirea imaginii.

SekureDose
Dozare a chimicalelor simplă și sigură

Caracteristici

Mecanism de blocare pentru a evita supraconsumul

Incintă robustă din ABS, poate fi închisă cu cheie și include 
distribuitorul precum și dimensiuni variabile de recipiente 
ale substanțelor chimice

Sistemul poate fi extins utilizând unități suplimentare 
pentru dozarea mai multor produse

Furtun flexibil rezistent la șocuri

Reglarea cursei disponibilă prin intermediul unor pini de 
selecție

Nu există contact între arc și substanța chimică. Disponibil 
standard cu garnitură din EPDM, din FPM sau silicon.

Trei versiuni disponibile: pentru chiuvetă, găleată sau 
umplere a flaconului – cu suport pentru flacon ajustabil pe 
înălțime.

Umplere găleți cu mop
 

Capacitate  5l, 2 x 2l, 
3 x 1l și 2.5l

Umplerea chiuvetelor

Umplerea flacoanelor cu 
declanșator, dotat cu suport 
cu înălțime variabilă
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Caracteristici

Mod de pulverizare reglabil

Poziții separate ale selectorilor de produse chimice care 
elimină riscul de amestec

Calitatea spumei de neegalat atunci când este echipat cu 
bagheta pentru spumă

Orificiile ejectoare asigură dozarea precisă, proporțională, 
sunt ușor de curățat și înlocuit

Design ergonomic intuitiv pentru operarea prietenoasă

3 funcții: pulverizare, spumă și clătire până la temperatura 
de lucru de 60°C (140°F)

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi pagina 41 pentru informații suplimentare)

ProTwin este o stație de curățare și dezinfectare care amestecă automat și distribuie substanțe chimice concentrate. Cu 
un aspect curat, profesional, acesta este prevăzut cu un locaș încorporat pentru depozitarea furtunului. O baghetă pentru 
spumă, detașabilă, extinde opțiunile de utilizare.

SEKO ProTwin este ideal pentru spațiile mari pentru prepararea alimentelor , fiind potrivit și pentru spațiile de vânzare cu 
amănuntul, instituții sau unitățile de asistență medicală. Cu un design ergonomic, compatibil cu normele HACCP, ProTwin 
amestecă și distribuie automat substanțe chimice concentrate prin pistolul de pulverizare, cu posibilitatea de reglare a 
modului de pulverizare, asigurând un nivel ridicat de spumă umedă.

Comutatorul său central ajută la selectarea ușoară între funcțiile de clătire și dezinfectare, chiar și cu mănuși ude. Kitul de 
spumă opțional ProTwin oferă performanțe de neegalat pentru spumă uscată, ceea ce ușurează curățarea suprafețelor 
verticale, la înălțime sau a zonelor dificile.

ProTwin
Sistem profesional de pulverizare și spumare

Fară baghetă pentru spumă

Fară baghetă pentru spumă
Cu baghetă pentru spumă

Pulverizare reglabilă și spumă groasă “all in one”

Baghetă pentru 
spumă

Pistol de pulverizare 
ușor și durabil
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ProWash este un sistem de pulverizare a substanțelor chimice care amestecă în mod automat și constant cantitatea potrivită 
de substanțe chimice pentru a curăța și / sau dezinfecta suprafețe mari în bucătării comerciale, în zonele de preparare din 
supermarket-uri sau în industria alimentară.

ProWash este simplu și robust și design-ul este conform cu reglementările HACCP, iar ca sistem ajută la reducerea risipei 
apei și a substanțelor chimice, protejând astfel mediul și reducând costurile operaționale. Folosind materiale cunoscute 
pentru robustețea și compatibilitatea lor chimică, ProWash are o aspirație de înaltă performanță pentru o funcționare 
optimă în toate condițiile de lucru, cu o temperatură de lucru de până la 50°C.

Disponibil pentru 1 sau 2 substanțe chimice, opțional cu separator BA și tambur din oțel inoxidabil sau plastic:

< ProWash “1 produs” pentru operațiuni de curățare/clătire

< ProWash “2 produse” pentru operațiuni de curățare/clătire/dezinfectare

ProWash
Stație de pulverizare pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor 
dure lavabile

Caracteristici

Dozare pentru 1 sau 2 substanțe chimice și clătire

Kit de instalare inclus și complet cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, pistol și 
suport pentru rezervoare

Versiuni disponibile:
 – 1 produs
 – 2 produse
 – 1 produs cu separator BA
 – 2 produse cu separator BA

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi pagina 41 pentru informații suplimentare)
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Caracteristici

Dozare pentru 1 sau 2 substanțe chimice și clătire

Kit de instalare inclus și complet cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, pistol și 
suport pentru rezervoare

Versiuni disponibile:
 – 1 produs
 – 2 produse
 – 1 produs cu separator BA
 – 2 produse cu separator BA

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi pagina 41 pentru informații suplimentare)

Sistemul de pulverizare ProKlyn are designul tradițional, simplu și robust al SEKO, făcându-l accesibil și fiabil. Conceput 
pentru curățare și dezinfectare prin pulverizarea soluțiilor de detergent și dezinfectant pe podele și alte suprafețe lavabile, 
ProKlyn ajută la reducerea risipei apei și a substanțelor chimice, protejând astfel mediul și reducând costurile operaționale.

Corpul exterior Venturi oferă rezistență și robustețe mai mare, în timp ce componentele interioare Venturi sunt fabricate 
din PP pentru o compatibilitate chimică ridicată. Venturi este, de asemenea, extractabil și interschimbabil, ceea ce face ca 
întreținerea să fie ușoară și rapidă. Sistemul de aspirare de înaltă performanță garantează o funcționare optimă în toate 
condițiile de lucru.

Un sistem de pulverizare simplu, robust și economic, ProKlyn este disponibil pentru 1 sau 2 substanțe chimice, opțional cu 
separator BA:

< ProWash “1 produs” (la cerere) pentru operațiuni de curățare/clătire

< ProWash “2 produse” (standard) pentru operațiuni de curățare/clătire/dezinfectare

ProKlyn
Sistem de pulverizare esențial pentru curățare și dezinfectare

Supapă Venturi unică sau dublă

Panoul din spate compatibil cu 
standardele HACCP

Instrucțiuni clare de utilizare



35Curățarea Suprafețelor

Sistemul JetNeat, soluția cea mai rapidă, mai simplă, cea mai convenabilă și potrivită pentru spălarea, dezinfectarea și 
clătirea suprafețelor. JetNeat cuprinde un pistol de pulverizare cu un conector rapid și un venturi cu un rezervor chimic 
încorporat care poate fi atașat la capătul acestuia.

Conectat la robinetul de apă printr-un furtun flexibil, pistolul de declanșare poate clăti datorită unui jet puternic de apă 
curată. Odată ce venturi-ul este aplicat rapid la ieșirea pistolului, JetNeat poate produce o soluție de amestec, care poate 
fi spumată în funcție de tipul substanței chimice folosite.

JetNeat
Rapid, simplu și convenabil pentru curățarea suprafețelor și dezinfectare

Caracteristici

Rezervor chimic fabricat în PP pentru rezistență chimică și 
fizică la deteriorări

Pistol cu greutate redusă, ușor de folosit, cu conector din 
alamă nichelată

Corp rezistent din PP cu venturi integrat și conector din 
alamă nichelată

Sunt disponibile versiuni de 1,4 și 2,5 litri
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ProSpray
Sistem de pulverizare la acționarea unui comutator
Sistemul de curățare și dezinfectare ProSpray diluează și pulverizează automat produsele de curățare concentrate ca și 
spumă sau spray. Sistemul de pulverizare poate fi transformat ușor și rapid într-un sistem de spumare cu lance de spumare 
tip “quick-coupling”.

Caracteristici

O întreținere simplă, datorită conectorului rapid Supapa 
anti-retur și vârfurile de diluare sunt accesibile ușor

Racorduri din alamă pentru rezistență la apă caldă, 
injectoare din polipropilenă pentru rezistență chimică, 
carcasă din oțel inoxidabil robust pentru montare sigură și 
durabilitate.

Potrivit pentru utilizarea în industria alimentară, 
producerea lactatelor, transport, industrie și agricultură.

De asemenea, poate fi folosit: în sălile de tranșare din 
supermarketuri, în magazinele de fructe de mare, în 
măcelării, în cabine de dușuri
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Caracteristici

Cu o investiție minimă ProFaucet oferă un consum 
excelent de substanțe chimice și controlul costurilor.

Fără amestec manual pentru a elimina contactul direct 
inutil cu substanțele chimice concentrate.

Prin dozare manuală elementară, ProFaucet reduce 
posibilitatea de utilizare excesivă a substanțelor chimice 
precum și costurile excesive de utilizare

Design modern, actual

Ușor de instalat și de utilizat

Precis, fiabil

Durabil, convenabil

ProFaucet este un dispozitiv de dozare ieftin și extrem de fiabil. Cu o investiție minimă ProFaucet oferă un consum excelent 
de substanțe chimice și controlul costurilor.

ProFaucet este extrem de sigur și asigură faptul că nu este necesară nici o amestecare manuală, eliminând contactul direct 
inutil cu substanțele chimice concentrate. Prin eliminarea dozării manuale, ProFaucet reduce posibilitatea de utilizare 
excesivă a substanțelor chimice precum și costurile excesive de utilizare.

Carcasa ProFaucet din alamă nichelată este fabricată pentru fiabilitate și durată lungă de viață. Performanța consecventă îl 
face potrivit pentru cea mai mare parte a spălării oalelor și cratițelor.

ProFaucet
Pune în valoare robinetul dumneavoastră

n Fără greutate 

n Fără impact asupra mediului

n Fără modificări ale țevilor

n Mentenanță scăzută
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Cu Kit-ul ProTwin pentru spumare

ProTwin Foam Kit
Sistem profesional de pulverizare și spumare

Caracteristici

Folosește selectorul unic al ProTwin pentru funcțiile de 
detergent și dezinfectare

Generează spumă uscată aderentă pe suprafețe, pentru 
contact pe o perioadă maximă de timp

Sistemul venturi al ProTwin asigură o acțiune chimică 
adecvată și consecventă, un consum corespunzător

Excelent pentru curățarea suprafețelor verticale

Îmbunătățește proprietățile substanțelor chimice 
spumante prin utilizarea aerului comprimat

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi pagina 41 pentru informații suplimentare)

Depozitare convenabilă a furtunului

Operare cu ajutorul selectorului unic 

Furtun multi-strat compatibil cu 
standardele HACCP
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Generator de spumă chimică care asigură o amestecare automată și constantă a substanțelor chimice cu apă, generând 
o spumă cremoasă, groasă, maximizând timpul de contact pentru dezinfecția profundă a suprafețelor verticale sau greu 
accesibile. Grosimea spumei reduce cantitatea de apă și risipa de  substanțe chimice, reducând astfel costurile operaționale. 
Conceput pentru a satisface cerințele HACCP, acesta dispune de un corp neted, ergonomic și robust și este dotat cu un 
furtun de înaltă calitate și o lance de spumă compatibile cu industria alimentară.

Furtunul folosește materiale cu rezistență industrială și este certificat pentru utilizarea în industria alimentară, inclusiv pentru 
curățarea echipamentelor destinate transportului produselor alimentare. Fabricat din 5 straturi, acesta include un strat din 
poliester pentru o durată de viață suplimentară și un strat exterior PVC albastru, care este anti-zgâriere.

ProFoam
Sistem de spumă uscată pentru suprafețe dificil de curățat

Caracteristici

Carcasă din PVC: compatibilă cu standardele HACCP, 
netedă, ergonomică și robustă

Furtun de înaltă calitate și o lance de spumă compatibile 
cu industria alimentară 

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și complet cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi pagina 41 pentru informații suplimentare)
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Construit pe baza ProFoam, ProFoam-R de la SEKO are toate aceleași caracteristici de proiectare și tipuri de utilizare, 
dar în plus față de ProFoam, dispune de funcționalitatea de clătire. Ca și echivalentul său, este un echipament gata de 
instalare, construit cu un sistem de montare pe perete, proiectat ergonomic, care oferă o instalare ușoară, fără a fi nevoie 
de unelte specifice.

Furtunul folosește materiale cu rezistență industrială și este certificat pentru utilizarea în industria alimentară, inclusiv 
pentru curățarea echipamentelor destinate transportului produselor alimentare. Fabricat din 5 straturi, acesta include 
un strat din poliester pentru o durată de viață suplimentară și un strat exterior PVC albastru, care este anti-zgâriere. 
Conceput pentru a genera o spumă bogată, cremoasă, similară spumei pentru bărbierit, pentru a maximiza timpul de 
contact. Reduce risipa de apă și substanțe chimice, protejând astfel mediul și reducând costurile operaționale.

ProFoam-R
Sistem de spumă uscată și clătire pentru curățarea completă cu spumă

Caracteristici

Carcasă din PVC: compatibilă cu standardele HACCP, 
netedă, ergonomică și robustă

Furtun de înaltă calitate, lance de spumă și duză de clătire 
compatibile cu industria alimentară

Kit de instalare inclus și complet cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi pagina 41 pentru informații suplimentare)
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Caracteristici

Carcasă din PVC: compatibilă cu standardele HACCP, 
netedă, ergonomică și robustă

Furtun de înaltă calitate, lance de spumă și duză de clătire 
compatibile cu industria alimentară

Kit de instalare inclus și complet cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

Furtun multi-strat, îmbunătățește flexibilitatea și rezistența 
chimică (vezi mai jos informații suplimentare)

La fel ca în restul gamei pentru spumă de la SEKO, ProMulticlean este un generator de spumă chimică care amestecă 
automat și constant cantitatea potrivită de substanță chimică pentru a genera o spumă foarte bună pentru dezinfecție 
profundă pentru curățarea vehiculelor care transportă în mod regulat animale, alimente și produse refrigerate sau congelate. 
Potrivit pentru utilizarea a două produse chimice, ProMulticlean beneficiază de asemenea de un dispozitiv opțional BA.

Furtunul folosește materiale cu rezistență industrială și este certificat pentru utilizarea în industria alimentară, inclusiv pentru 
curățarea echipamentelor destinate transportului produselor alimentare. Fabricat din 5 straturi, acesta include un strat din 
poliester pentru o durată de viață suplimentară și un strat exterior PVC albastru, care este anti-zgâriere.

ProMulticlean
Sistem de spumă umedă

Furtun multi-stratificat
Thermoclean Al 20® Advantage
Evoluția oferită de designul cu două straturi și 
comparația cu vechiul design cu un singur strat:

<		Flexibilitate sporită datorată unei grosimi ajustate a 
peretelui intern (stratul alb care crește rezistența la 
temperatură) și introducerea unui strat transparent 
mai flexibil

<		Rezistență chimică optimizată datorită concentrației 
de agenți de protecție în stratul albastru, în loc să fie 
dispersată în întreaga grosime a furtunului

Furtun rezistent pănă la 70°C la 20 bar
1 Strat exterior ușor, fără marcaje, rezistent la grăsimi, 

de culoare albastru deschis
2 Strat intermediar de aderență din PVC moale
3 Armatură textilă din poliester
4 Strat intermediar de aderență din PVC moale
5 Interior alb din PVC moale 

5
1 2 3 4
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Tunul de spumă SEKO este un sistem mobil sub presiune, cu caracteristici esențiale care îl fac simplu și practic, care produce 
o spumă bogată și groasă. În cazul tunului de spumă, produsul chimic este preamestecat cu apă pentru a crea soluția de 
curățare sau dezinfectare. Apoi, sistemul are nevoie doar de o conexiune constantă la aer comprimat pentru funcționare.

Echipat cu o lance și un tub de dozare, tunul de spumă este disponibil în modele de 24 sau 50 de litri și poate fi livrat atât 
în variantele din oțel inoxidabil, cât și în variantele vopsite. Sistem mobil sub presiune, simplu și practic, care produce o 
spumă bogată și groasă.

Foam Cannon
Tun profesionist

Caracteristici

Produsul chimic este preamestecat cu apă, sistemul 
necesită conectare constantă la aer comprimat pentru 
funcționare

Echipat cu lance și tub de dozare

Livrat în versiune de 24 sau 50 de litri

Disponibil în variante din oțel inoxidabil și vopsite

Nu este conectat la rețeaua de alimentare cu apă, nu 
necesită certificări speciale
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ProPulv este un sistem de pulverizare un singur produs chimic destinat să pulverizeze detergenți sau șampoane pentru 
pre-spălare pe autoturisme, camioane și alte astfel de vehicule. Proiectat pentru utilizare în industria auto, acesta include 
un dispozitiv de prevenire a refluxului. Acesta a fost conceput pentru a îndeplini cerințele de bază pentru alte posibile 
utilizări pe vehiculele folosite în industria produselor alimentare. Sistemul poate fi asamblat pe un cărucior care adaugă 
portabilitatea în lista sa de caracteristici.

ProPulv
Sistem de pulverizare pentru sectorul de îngrijire profesională a 
autovehiculelor

Caracteristici

Placă de bază din PVC: netedă, ergonomică și robustă

Lance din oțel inoxidabil și furtun de înaltă calitate

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și completat cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

Costuri reduse de întreținere

Pierderi reduse de substanțe chimice 

Lance rezistentă la rugină

Placă rezistentă la substanțe chimice

Supapă venturi cu protecție împotriva 
refluxului
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ProNet este un sistem de pulverizare un singur produs chimic proiectat pentru a pulveriza soluții de clătire pe autoturisme, 
camioane și alte vehicule. Sistemul reduce cantitatea de apă și risipa de  substanțe chimice, reducând costurile operaționale 
și, de asemenea, sistemul poate fi asamblat pe un cărucior care adaugă portabilitatea în lista sa de caracteristici.

Sistemul este conectat direct la sursa de alimentare cu apă. Sistemele oferă costuri reduse de întreținere datorită înlocuirii 
rapide și fără unelte a pieselor consumabile, cum ar fi injectorii sau supapele.

ProNet
Sistem de limpezire pentru sectorul de îngrijire profesională a 
autovehiculelor

Caracteristici

Capac din PVC

Lance din PVC și furtun de înaltă calitate

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și completat cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

Costuri reduse de întreținere

Pierderi reduse de substanțe chimice

Lance rezistente la rugină

Dispozitiv de conectare rapidă
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Caracteristici

Capac din PVC

Lance din oțel inoxidabil și PVC, furtun de înaltă calitate

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și completat cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

ProDual este un sistem de pulverizare pentru două produse destinat să pulverizeze detergenți sau șampoane pentru pre-
spălare și să aplice soluții de clătire pe autoturisme, camioane și alte vehicule. Sistemul reduce cantitatea de apă și risipa 
de  substanțe chimice, reducând costurile operaționale, și poate fi asamblat pe un cărucior care adaugă portabilitatea în 
lista sa de caracteristici.

Sistemul este conectat direct la sursa de alimentare cu apă. Sistemele oferă costuri reduse de întreținere datorită înlocuirii 
rapide și fără unelte a pieselor consumabile, cum ar fi injectorii sau supapele.

ProDual
Sistem combinat de pulverizare și clătire pentru sectorul de îngrijire 
profesională a autovehiculelor

Calibrarea diluției

Operare simplă cu ajutorul unui 
singur buton
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ProAcid a fost conceput special pentru a pulveriza detergenți agresivi sau substanțe chimice acide în mai multe sectoare, 
inclusiv curățarea în domeniul transportului. In special, ProAcid a fost proiectat pentru o mai bună rezistență la substanțele 
chimice agresive cu concentrație ridicată, cu un Venturi din PVDF și o lance din PVC. Este ideal pentru curățarea jantelor sau 
pentru intreținerea și menținerea curată a compartimentului motorului, unde este posibilă această operațiune.

Furtunul este fabricat din materiale industriale de calitate, cu un strat triplu, unul dintre acestea fiind întărit cu poliester 
pentru a oferi o durată de viață mai lungă, în timp ce stratul exterior este realizat din PVC subțire pentru o flexibilitate 
suplimentară.

Sistemul este conectat direct la sursa de alimentare cu apă. Sistemele oferă costuri reduse de întreținere datorită înlocuirii 
rapide și fără unelte a pieselor consumabile, cum ar fi injectorii sau supapele.

 

ProAcid
Sistem de pulverizare a substanțelor chimice puternic acide și alcaline 
pentru sectorul de îngrijire profesională a autovehiculelor

Caracteristici

Capac din PVC, în conformitate cu standardele HACCP

Lance din PVC și furtun de înaltă calitate

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și completat cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor
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Caracteristici

Funcții de reumplere și clătire

Capac din PVC: conform HACCP, neted, ergonomic și 
robust

Pistol cu debit mare de descărcare

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și completat cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor

ProFill
Sistem de reumplere ușor de utilizat
ProFill este un sistem de dozare chimică care amestecă în mod automat și constant cantitatea potrivită de substanțe 
chimice pentru a reumple mașina dumneavoastră de curățat și uscat pardoseala, folosind un pistol. De asemenea, a fost 
proiectat pentru a fi compatibil HACCP, cu o carcasă exterioară netedă, ergonomică și robustă.

Design ergonomic si ușor

Capac conform cu standardele HACCP
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ProFill Premium este un sistem de dozare chimică care amestecă în mod automat și constant cantitatea potrivită de 
substanțe chimice pentru a umple mașina mașina dumneavoastră de curățat și uscat pardoseala, folosind un pistol.

Conceput cu gândul la operatorul de curățenie ocupat, este concentrat pe simplitatea în utilizare, rapiditatea conectării și 
ușurința instalării, ajutând în același timp la reducerea costurilor operaționale.

ProFill Premium
Sistem de reumplere rapidă cu opțiune de clătire

Caracteristici

Funcții de reumplere și clătire

Capac din PVC: neted, ergonomic și robust

Pistol cu debit mare de descărcare

Suport pentru furtun încorporat

Kit de instalare inclus și completat cu accesorii de montare 
și aspirație, furtun de admisie, furtun de evacuare, lance și 
suport pentru rezervor
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ProFill Tower
Sistem inteligent de reumplere pentru mașina de curățare
ProFill Tower este un sistem de dozare chimică cu debit mare, care amestecă în mod automat și constant cantitatea 
potrivită de substanță chimică pentru a umple mașina de curățat și uscat pardoseala. Cu o conexiune directă la sursa de apă, 
aceasta oferă o soluție cu alimentare cu ajutorul gravitației unde nu este nevoie de energie electrică sau de aer comprimat. 
Are cerințe de întreținere reduse, datorită componentei venturi, care evită necesitatea de a dezasambla întregul sistem.

Oferă o soluție inteligentă pentru reumplerea mașinii de curățat datorită supapei cu bilă din plastic și furtunului de evacuare 
de 2”, având 15 diluții diferite, care pot fi selectate ușor, utilizând vârfurile codate în culori.

Caracteristici

Funcția de reumplere rapidă

Capacitatea rezervorului: 320 litri

Funcționează fară energie electrică

1 versiune de produs chimic: produsul chimic și apa sunt 
amestecate automat de componenta Venturi

15 vârfuri de diluare asigură un control al costurilor și o 
diluare precisă
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ProFill Eko Tower este sistemul de distribuție care amestecă în mod convenabil cantitatea potrivită de substanțe chimice 
cu apă, pregătind soluții gata pentru utilizare pentru a reumple mașina de curățat și uscat pardoseala.

ProFill Eko Tower
O solutie ușoară si rapidă pentru reumplerea mașinilor de curățat și 
uscat pardoseala

Caracteristici

Capacitate mare a rezervorului, 200 de litri de soluție gata 
de utilizare

Funcționează fără alimentare cu energie electrică

Valvă magnetică automată de închidere și componenta 
venturi controlează nivelul soluției

Supapă cu bilă de pornire/oprire pentru închidere la 
sfârșitul programului de lucru

Cadru puternic din oțel carbon pentru o viață mai 
îndelungată

Rezervor de polietilenă pentru o compatibilitate chimică 
mai bună

Ușor, intuitiv, nivel scăzut de întreținere

Sistemul de prevenire a refluxului previne contaminarea 
apei potabile
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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 față de clienții noștri, 
ci și față de noi înșine și al Companiei față de angajații săi.

SEKO este o Familie Globală de Profesioniști pasionați și consacrați. Noi 
ascultăm de fiecare dintre Partenerii noștri și ne angajăm să oferim soluția 
potrivită pentru piețele 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, astfel încât să vă puteți planifica 
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 soluțiilor noastre, 
dar trece prin profesionalismul de bază al echipelor 
noastre. 

CALITATE

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

SPIRIT DE 
COLABORARE

Viziune

MUTUAL RESPECT, QUALITY 
AND SPIRIT OF COLLABORATIONValoare
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Your Choice,
  Our Commitment
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 
organizație 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 atenția acordată detaliilor, de produsele de înaltă 
calitate sau de modul în care facem afaceri, înțelegem 
că este alegerea voastră să faceți afaceri cu noi. Este 
angajamentul nostru de a răspunde nevoilor voastre 
oriunde voi, clienții noștri, v-ați afla.

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


