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DOSAPROP

DOSADOR EM LINHA PROPORCIONAL

Permite dosagens precisas graças a um perfeito dimensionamento



Dosaprop

A gama Dosaprop

Sistema de controle
É constituído por micro PLC da Mitsubishi Electronic, que graças ao apropriado teclado possibilita programar a
dosagem do produto.

O equipamento é constituído por:

• Sistema de controle para dosagem e programação; 

• Bomba doseadora;

• Sensor de fluxo;

• Tubo de injeção;

• Tubo de aço inox 316 com sensor de fluxo e injetor com válvula de anti-retorno;

• Boia magnética de sinalização, mostra o produto a ser dosado.

O sistema de dosagem é completamente em aço inox, completo, com estruturas móveis e pode ser fixado na 

parede.

Os componentesQuatro modelos

Dosaprop garante adições de 
coadjuvantes líquidos em linha, de 
modo proporcional ao fluxo e 
assegura uma perfeita 
homogeneização.
O seu funcionamento se baseia em 
um sensor que mede a quantidade 
de líquido que passa dentro da 
tubulação, enviando ao sistema de 
dosagem o impulso para a adição.

Todos os modelos estão 
disponíveis também na versão 

com duas bombas, o que 
permite dosear 

proporcionalmente em linha
dois produtos diferentes.

Sistema de fluxo
Os modelos LOW estão equipados com um sistema de deteção de fluxo do tipo magnético indutivo, enquanto os 
modelos MED com turbina axial. Ambos são em aço inox A316.

Bomba doseadora de pistão
Sistema de pistão, graças a um perfeito dimensionamento possibilita dosagens precisas, independente do 
volume de líquido que se queira dosear. A parte superior bombante é construída inteiramente em aço inox 316 e
resiste a qualquer produto, tanto alcalino, quanto ácido; a bomba é de fácil higienização.

Características técnicas
A bomba é composta por duas partes, o motor e a parte superior bombante:
• O mecanismo da bomba doseadora é do tipo excêntrico e de placa, retorno por mola, fechado num cárter   
 em alumínio em banho de óleo;
• A parte superior bombante é em AISI 316;
• A vedação do pistão é do tipo automático labial em AISI 316.
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