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Egy világszintű csoport 
az Ön szolgálatában

Globális jelenlétünk biztosítja, hogy mindig kimagasló támogatást tudjunk 
nyújtani ügyfeleinknek, bárhol is legyenek. Csapataink és hivatalos 
forgalmazóhálózataink több mint 20 országban, helyi ügyfélszolgálataink 
pedig több mint 120 országban szolgálják ki ügyfeleinket.

Mindezt a műszaki ügyfélszolgálat világklasszis csapata támogatja, akik 
minden műszaki jellegű kérdésben segíteni tudnak. Az európai, amerikai és 
ázsiai, ISO-tanúsítvánnyal rendelkező gyártelepekkel igazán közel vagyunk 
ügyfeleinkhez, és teljes mértékben megfelelünk az összes helyi szabványnak 
mind a terméktervezés, mind a gyártóüzemek tekintetében.

Globális jelenlét, helyi aktivitás

 Gyártelep
 Értékesítési iroda

  Forgalmazó
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Hogyan nyújthat hasznos 
megoldásokat a SEKO az Ön 
számára

A SEKO a projekt minden szakaszában támogatja ügyfeleit az ötlet 
vagy kérés kidolgozásától, a tervezésen és tesztelésen keresztül, 
a bevezetésig és telepítésig. Házon belüli kutatási, tervezési és 
fejlesztési csapataink a helyi csapatokkal szorosan együttműködve 
dolgoznak az ügyfél- és piaci igények alapján. A legkorszerűbb 
technológiák segítségével optimalizálják a költségeket, és saját, 
speciálisan megtervezett próbapadjainkkal biztosítják a szigorú, 
robusztus tesztelést, mi pedig gondoskodunk arról, hogy a 
minőségi megoldások gyorsan a piacra kerüljenek.

Nem számít, hogy mely folyamatokat és alkalmazásokat 
tervezik meg, a SEKO vállalatnak nem csak a konyhák, mosodák 
tisztításának és higiéniájának biztosítására van megoldása, hanem 
olyan alkalmazásokhoz is, mint az irodák és éttermek, kórházak és 
hotelek, kiskereskedések és iskolák, autómosók és úszómedencék, 
hűtőtornyok, energiaipar, élelmiszerek és üdítőitalok, víz- és 
gázközművek ivó- és szennyvízkezelése.

A privát tulajdonú vállalkozás azt jelenti, hogy a hosszú távú 
együttműködésben vagyunk érdekeltek, és olyan projekteket 
tervezünk az ügyfelekkel és az ügyfeleknek, amelyek mindkét fél 
számára előnyösek. Ez azt jelenti, hogy gyorsan dönteni tudunk 
erőforrásaink elosztásáról annak biztosítása érdekében, hogy 
mindig az optimális megoldásokat szállítsuk. 

Az Ön vállalkozása,
a mi megoldásaink

Kiterjedt termékválasztékunkkal a tervezési, fejlesztési és 
megvalósítási „know-how” egyedülálló kombinációja válhat valóra. 
A széles és folyamatosan fejlődő termék- és kiegészítőtermék-
kínálatunkkal specifikus és átfogó megoldásokat tudunk nyújtani 
a legkülönfélébb ipari alkalmazásokhoz. Megoldásainkat 
úgy tervezzük, hogy azok gond nélkül, a folyamatokat és 
alkalmazásokat optimalizálva illeszkedjenek az igényekhez.

Egyedülálló
pozíció 

A SEKO 3 üzleti egysége, a Tisztítási és higiéniai részleg, a 
Vízkezelési és ipari részleg, illetve az Ipari folyamatok részleg olyan 
egyedülálló módon pozicionál minket, amelynek köszönhetően 
minden üzleti igényre reagálni tudunk, így az ügyfeleknek elég 
mindössze egyetlen céggel kapcsolatban állni.

Az ötlet szikrájától 
a megoldás 

leszállításáig – a 
SEKO az egész 

projekt során Ön 
mellett áll
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1 A közös üzletre
vonatkozó filozófiánk



Vízkezelési 
alkalmazások

A vízkészlet egyre szűkösebbé, ezáltal egyre értékesebbé válik, és ennek eredményeképpen a 
90-es évektől a vízkezelési piac rendkívül gyors növekedésbe kezdett, csakúgy, mint a kihívások, 
amelyekkel a szektorban dolgozóknak szembe kell nézniük, a kiváló vízminőség biztosítása és a 
szigorú szabályoknak való megfelelés érdekében.

Az emberi fogyasztásra szánt víz kezelésétől, a hűtőtornyokban használt vízen keresztül, a 
számtalan ipari eljáráshoz szükséges víz használatáig. A SEKO vállalatnak régóta töretlen hírnevével 
az Ön megbízható partnere, aki bármilyen igényre képes testre szabott megoldást biztosítani.

Piaci tapasztalatainkat kihasználva olyan terveket dolgozunk ki, fejlesztünk ki, tesztelünk és 
valósítunk meg, amelyek biztosítják, hogy az összes megoldásunk és rendszerünk a következőket 
nyújtsa:

Egy folyamatosan fejlődő megoldáskészlet, 
amely az egyik legértékesebb erőforrásunk 
megóvását szolgálja

Precízió és konzisztencia
A SEKO nem csak optimális eredményeket, hanem nyugalmat és márkabiztonságot is kínál a 
következő szolgáltatások által: a Kontrol sorozatnak köszönhető kritikus vízparaméterek pontos 
mérésének garantálásával, a rendszerüzemeltetési összköltségek kezelésével,  a tartósságuk 
miatt kiválasztott, kémiailag kompatibilis nyersanyagokon át (a membránjainkra 5 éves garancia 
vonatkozik), az ATEX által tanúsított szivattyúinkig.

Egyszerű használat és telepítés
Globális vállalatként összehangoljuk az egyes piacok eltérő igényeit. Ezért, amikor egy új terméket 
tervezünk, arról is gondoskodunk, hogy a telepítés egyszerű legyen, illetve intuitív és könnyen 
megérhető, egységes programozási nyelvű megoldásokat használjunk, bármilyen nyelven is 
beszéljen.

Működési hatékonyság
A termékválaszték megfizethetőségétől az olyan átgondolt tervezési elemekig, mint az állítható 
lökethossz, „folyadékkal érintkező vegyszerálló alkatrészek” a stabilizált tápellátás, Egy szivattyúhoz 
tartozó több típuskimenet, talpra és falra való rögzíthetőség, illetve a közös programozási nyelv. 
A SEKO szivattyúi a megfizethetőség és nagy teljesítmény kivételes kombinációját kínálják 
mágnesszelepes és elektromechanikus szivattyúalkalmazásainál.
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A választék analóg és digitális változatban is elérhető. A digitális 
változatok erős, a mechanikus löketbeállítások által támogatott 
mikroprocesszorokat tartalmaznak, amelyek helyes proporcionális 
beállításokkal garantálják az adagolási pontosságot. Mivel csak 
egyetlen mozgó alkatrészt tartalmaznak, a meghajtás gyakorlatilag 
kopásmentes, és a szivattyúk csapágyait vagy tengelyeit sem kell 
megkenni, így a karbantartási és javítási költségek csökkenése 
mellett folyamatosan kiváló futásjellemzőket biztosítanak. 
A többnyelvű menük egyszerű, gyors és rugalmas beállítást 
tesznek lehetővé. Minden típus megfelel az IP65-osztályozásnak, 
és alacsonyszint-riasztásokat is tartalmaznak. Termékeink 
olyan anyagokból készülnek, amelyek biztosítják az adagoladó 
vegyszerekkel való széles körű kompatibilitást.

A SEKO mágnesszelep-
meghajtású adagoló-
szivattyúi sokoldalú
megoldást kínálnak az
összes vízkezelési
alkalmazáshoz.
 

YEARS
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A prémium anyagok felhasználásával készült 
Maxima etalonnak számíz. A PVDF anyagból készült 
szivattyúfejével, pedig kiváló kémiai kompatibilitást 
kínál az ipari, szennyvíz-kezelési és ivóvíz-kezelési 
alkalmazásokhoz.

A speciális tervezési és gyártási folyamatoknak 
köszönhetően a SEKO membránjai tiszta PTFE 
anyagból készülnek, így a legtöbb vegyszerrel 
kompatibilisek. Ez kimagasló várható élettartamot 
biztosít, ezért a SEKO 5 éves garanciát nyújt, ezzel is 
csökkentve a működési költségeket.

A kerámiagolyók az alapfelszereltség részei, és nagy 
mértékben javítják a a szivattyú megbízhatóságát, 
illetve a folyadékkel érintkező alkatrészek kémiai 
kompatibilitását.

A Maxima típust stabilizált, többcsatornás tápellátással 
(100 – 240 VAC, 50/60 Hz) látják el, csökkentve az 
energiafogyasztást.

A Maxima szivattyúk 5 külömböző mérettÍpusának 
külső házát úgy terveztük, hogy azok rögzítési pontjai 
megeggyezenek és így könnyen beilleszthetőek a 
már előregyártott skidekbe
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A termékcsalád további jellemzői
<	 Fix vagy proporcionális adagolás a mért klór, 

hidrogén-peroxid vagy perecetsav szerint
<	 PT100 szondabemenet a hőmérséklet-

kompenzáláshoz
<	 Ismétlési riasztás reléje
<	 Bemenet be-/kikapcsolása távvezérlőhöz
<	 4–20 mA-es kimenet a mérésátvitelhez
<	 Időzítő funkció
<	 ppm-adagolás
<	 Köteges üzemmód és be-/kikapcsoló bemeneti 

jel
<	 Statisztika menü
<	 Áramlásérzékelő
<	 Szintszabályozó bemeneti jelek és 

riasztáskimeneti relé
<	 Jelszavas védelem
<	 Proporcionális adagolás analóg (4–20 mA) és 

digitális bemeneti jelekkel

A SEKO talpra szerelt, mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúit forradalmian új, elektronikus lökethossz-
szabályozással látták el. A termékcsalád fix és manuálisan állítható, proporcionális áramlási sebességeket is kínál, 
amelyek külső analóg vagy digitális impulzusjelen is alapulhatnak.

Maxima Series 
Mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: 0,4 – 110 l/óra, legfeljebb 20 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: PVDF, PTFE, EPDM, FPM és kerámia
<	 Analóg és digitális termékcsalád fix vagy proporcionális adagolással
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CE               II 3GD 
Ex ic nA IIB T4 Gc 

Ex tc III CT120°C Dc IP65

A kizárólag prémium anyagokból készült Tekna 
szivattyúfeje PVDF-ből készül, és az alapfelszereltség 
részét képezi, illetve kerámiagolyós szelepeket 
tartalmaz. Ezen jellemzők biztosítják a nagy teljesítményt 
a kiválasztott alkalmazásokhoz, és javítják a szivattyú 
megbízhatóságát a folyadékkel érintkező alkatrészek 
kompatibilitásának biztosítása érdekében.

A SEKO membránjai szilárd PTFE anyagból készülnek, 
amely kimagasló várható élettartamot kínál, a SEKO 
mindehhez 5 éves garanciát biztosít, a megszokott 
cserékre pedig többé nem lesz szükség.

A Tekna energiafogyasztása is jelentős mértékben 
csökken a stabilizált, többcsatornás tápellátásnak (100 
– 240 V AC, 50/60 Hz) köszönhetően.

A Tekna ATEX szabványnak megfelelő változatban 
is elérhető. A szivattyú digitális adagolást kínál fix vagy 
proporcionális áramlási sebességgel, amely manuálisan 
állítható 0–100%-os érték között, illetve szintszabályozó 
bemenettel is rendelkezik.

A Tekna ATEX alapfelszereltségének része az AISI 316 
szivattyúfej. Opcionálisan PVDF anyagból készült 
fejekkel, illetve manuális légtelenítő szivattyúval 
felszerelt, alumínium külső házzal is elérhető.

A termékcsalád további jellemzői
<	 Fix vagy proporcionális adagolás a mért klór, 

hidrogén-peroxid vagy perecetsav szerint
<	 PT100 szondabemenet a hőmérséklet-

kompenzáláshoz
<	 Ismétlési riasztás reléje
<	 Bemenet be-/kikapcsolása távvezérlőhöz
<	 4–20 mA-es kimenet a mérésátvitelhez
<	 Időzítő funkció
<	 ppm-adagolás
<	 Köteges üzemmód és be-/kikapcsoló bemeneti 

jel
<	 Statisztika menü
<	 Áramlásérzékelő
<	 Szintszabályozó bemeneti jelek és 

riasztáskimeneti relé
<	 Jelszavas védelem
<	 Proporcionális adagolás analóg (4–20 mA) és 

digitális bemeneti jelekkel

A Tekna termékcsaládjába az innovatív, falra szerelhető, mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk tartoznak, 
amelyet a SEKO az ügyfelekkel végzett sokévnyi munkát követően tervezett. Ezek a többfunkciós, mágnesszelep-
meghajtású adagolószivattyúk kimagasló pontosságot és megbízhatóságot nyújtanak, ami minden ügyfél számára 
kritikus fontosságú, és ezek jellemzői egyet jelentenek a SEKO névvel.

Tekna
Mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: 0,4 – 110 l/óra, legfeljebb 20 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: PVDF, PTFE, EPDM, FPM és kerámia
<	 Analóg és digitális termékcsalád fix vagy proporcionális adagolással
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A Tekba kihasználja az alapfelszereltség részét képező 
PVDF szivattyúfej és a kerámiagolyós szelep minden 
előnyét, így biztosítja a szivattyú hosszú élettartamát 
és a legfontosabb vízkezelési alkalmazásoknak való 
megfelelőséget.

A PTFE membránok kimagasló várható élettartamot 
kínálnak, a SEKO ehhez pedig 5 éves garanciát 
biztosít, a megszokott cserékre pedig többé nem lesz 
szükség.

Stabilizált, többcsatornás tápellátással (100 – 240 
VAC, 50/60 Hz) a csökkentett energiafogyasztás 
érdekében.

A mágnesszelep csak a szivattyú aktiválásához 
szükséges áramot fogyasztja az üzemi körülmények 
szerint, így nagyobb szivattyúhatékonyságot 
eredményez, mivel a tápellátás ingadozása nem 
befolyásolja a teljesítményt.

Billentyűzettel programozható, az áramlási sebesség 
manuálisan és automatikusan is állítható, utóbbi 
bemeneti jeleket használ 0% (szivattyú leállítva) 
és 100% (maximális áramlási sebesség) közötti 
tartományban.

Fix és proporcionális adagolással is elérhető a típustól 
függően, utóbbi pedig analóg és digitális változatban 
is kapható. 

A termékcsalád további jellemzői
<	 Alacsonyszint-riasztás
<	 Proporcionális adagolás analóg (4–20 mA) és 

digitális bemeneti jelekkel

A Tekba egy digitális, mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyú mechanikus lökethossz-szabályozással. A 
megbízhatóság, adagolási precízió és egyszerű használat hármasának legjobb kombinációját képviseli. Ezt a SEKO 
az ügyfelektől a Tekna sorozatra kapott pozitív visszajelzéseit követően tervezte. A Tekba sorozat termékcsaládjaiba 
modern és megbízható termékek tartoznak, igazi referenciapont az alapra szerelt adagolószivattyúk között.

Tekba
Mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: 2,5–110 l/óra, legfeljebb 20 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: PVDF, PTFE, EPDM, FPM és kerámia 
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A Kompact termékcsalád legalapszintűbb változatát is 
prémium anyagokból készítik. A PVDF-T szivattyúfej 
az alapfelszereltség része, azonban opcionálisan 
természetes PVDF anyagból is kérhető, az 
alapfelszereltséghez tartozik még egy kerámiagolyós 
szelep, amely javítja a szivattyú megbízhatóságát, és 
biztosítja a folyadékkel érintkező alkatrészek kémiai 
kompatibilitását. A SEKO membránjai tiszta, szilárd 
PTFE anyagból készülnek, így kimagasló várható 
élettartamot kínálnak, a SEKO ehhez 5 éves garanciát 
biztosít, a megszokott cserékre pedig többé nem lesz 
szükség.

Néhány változatot stabilizált többcsatornás 
tápellátással (100 – 240 VAC, 50/60 Hz) látnak el, ami 
csökkenti az energiafogyasztást. A mágnesszelep 
csak a szivattyú aktiválásához szükséges áramot 
fogyasztja az üzemi körülményeknek szerint, így 
nagyobb szivattyúhatékonyságot eredményez, 
mivel a tápellátás ingadozása nem befolyásolja a 
teljesítményt.

A termékcsalád további jellemzői
<	 Bekapcsolást jelző LED visszajelző
<	 Többszínű LED-es állapotjelző rendszer
<	 Szintszabályozó bemeneti jel
<	 Időzített adagolás heti programozható időzítővel
<	 Adagolás ppm-ben, adagolási köteg
<	 Statisztika
<	 Jelszavas védelem a digitális típusokhoz
<	 Bemenet be-/kikapcsolása (távvezérlő) 

A Kompact egy egyszerű és megbízható, mikroprocesszor-alapú, falra szerelhető, mágnesszelep-meghajtású 
adagolószivattyú. A termékcsaládot úgy tervezték, hogy általános megoldást nyújtson a leggyakoribb napi igényekre. Fix 
és proporcionális áramlási sebességgel is kapható, amelyeket az előlapon lévő, manuálisan állítható szabályozótárcsával 
kezelhet.

Kompact
Mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: 5 l/óra 8 bar nyomáson vagy 3 l/óra 10 bar nyomáson
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: PVDF-T, PTFE, EPDM, FPM és kerámia
<	 Analóg és digitális termékcsalád fix vagy proporcionális adagolással 



 11Mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk 

A SEKO többi termékéhez hasonlóan az Invikta 
gyártásánál is prémium anyagokat használtak. 
A szivattyúfej opcionálisan PVDF kivitelben is 
elérhető, a golyósszelepek kerámiából készülnek 
és az alapfelszerelés részét képezik, így tovább 
erősítik a szivattyú megbízhatóságát, és biztosítják a 
kémiai kompatibilitást minden folyadékkel érintkező 
alkatrésznél. A SEKO membránjai tiszta, szilárd 
PTFE anyagból készülnek, így kimagasló várható 
élettartamot kínálnak, a SEKO mindehhez 5 éves 
garanciát biztosít, a megszokott cserékre pedig többé 
nem lesz szükség.

Külső műanyag PP ház IP65 osztályú védelemmel 
a vízsugarak és agresszív környezeti tényezők ellen. 
Az alacsonyszint-riasztás opcionális tartozékként 
kérhető.

A termékcsalád további jellemzői
<	 Falra szerelhető

Az Invikta sorozat egy mikroprocesszor-alapú, mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúkból álló termékcsalád. 
Bár az Invikta a SEKO mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúinak belépő szintű termékcsaládja, mégis rendkívüli 
megbízhatóságot, minőségi felépítést és rugalmasságot nyújt számos alkalmazásnál, ahol használható. Ilyen például: 
OEM, úszómedencék, autómosók, hűtőtornyok, fordított ozmózisrendszerek és sok egyéb alkalmazás.

Invikta
Mágnesszelep-meghajtású adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: 0,2–5 l/óra, legfeljebb 7 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: PVDF, PTFE, EPDM, FPM és kerámia
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Áramlásérzékelő Légtelenítősegéd

Menetes vízmérők  
TC1 - TH1 - TC0 sorozat

Polietilén tartályok   
SER sorozat

Merevítő és fedetlen tartályok

Szívóeszközök

Peremes vízmérők  
FC sorozat

Keverők

Szivattyúfej 
automatikus 

gáztalanítószelep

Befecskendezőszelepek Többfunk ciós 
szelep

Fix/állítható 
ellennyomószelepek

Állítható szelepek HY sorozat 

A szivattyú problémamentes működése nagy mértékben függ az adott technológiához való megfelelő kiválasztásától. 
A tartozékok és méretük kiválasztása nagyon fontos a megbízható rendszerek megfelelő és egyenletes teljesítménye 
érdekében.

Tartozékok
a tökéletes beszereléshez
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A SEKO az adagolószivattyúk széles választékát kínálja akár 2065 l/
óra kapacitással is. A membrános változatok hatékonyan képesek 
a legproblémásabb folyadékok adagolására is. A dugattyús 
típusaink pedig kimagasló teljesítményt nyújtanak. Így a 
felhasználóknak lehetőségük van megtalálni az alkalmazásukhoz 
legmegfelelőbb megoldást. 

A SEKO motoros meghajtású 
adagolószivattyúi kiváló 
pontosságú adagolást és 
rugalmas felhasználhatóságot 
kínálnak a legnagyobb 
kihívást jelentő vízkezelési 
alkalmazásoknál is.

Motoros 
meghajtású  
adagolószivattyúk
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Alacsony zajkibocsájtásra és az áramfogyasztás 
minimalizálására tervezték. Minden mechanizmushoz 
tartozik egy belső sebességváltó; a különböző 
fordulatszámú (löket/perc) szivattyúk ezért 
könnyen csatlakoztathatók, így a felhasználók 
nagyobb rugalmasságot élvezhetnek a szivattyúk 
kiválasztásában. Magas pontosságú löketbeállítása 
(±1%-os pontosság) manuálisan és elektromosan 
is állítható a SEKO által tervezett elektromos 
működtetőelemekkel.

Egyéb jellemzői közé tartozik a szivárgásmentes 
profil, amely vízzáró kialakítást kínál mérgező, korrozív 
és egyéb veszélyes folyadékok adagolásához; 
duplamembrános védelmi rendszere azonnal, a 
szivattyú leállítása nélkül jelzi a rendellenességeket, 
ezáltal megakadályozza az azonnali leállást.

Könnyen kezeli a szilárd szuszpendált anyagokat 
azon membránjainak köszönhetően, amelyeknél nincs 
szükség a perforált védőelemekre a folyamatoldalon. 

A termékcsalád további jellemzői
<	 Mechanikus újratöltőrendszer
<	 A folyadékok széles választékával kompatibilis 

PTFE-membránok
<	 Áramlási sebesség modularitása
<	 Szellőzőrendszer
<	 Nyomáscsökkentő szelep 

A SEKO a legerőtpróbálóbb alkalmazásokhoz szánt szivattyúk tervezésében és gyártásában szerzett sok éves tapasztalata 
kiválóan felhasználható volt a Tork sorozat megtervezésében. A sorozat kiemelkedően rugalmas szivattyúkonfigurációkat 
kínál, amelyek a szivattyúk telepítés utáni testre szabását is lehetővé teszi úgy, hogy a karbantartás továbbra is egyszerű 
marad.

Tork 
Hidraulikus, duplamembrános adagolószivattyúk  
teljesen mozgó mechanizmusokkal

<	 Kapacitási tartomány: legfeljebb 2065 l/óra, legfeljebb 200 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: SS 316L, PP, PVDF és PTFE
<	 Tanúsított ATEX 94/4/CE II 2 G E IIB T4 (1. zónához) 
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Alacsony zajkibocsájtásra és az áramfogyasztás 
minimalizálására dolgozták ki. Nagy pontosságú 
löketbeállítás manuálisan vagy elektromos 
lökethoassz  állítási egységgel.

Egyéb jellemzői közé tartozik a szivárgásmentes 
profil, amely vízzáró kialakítást kínál mérgező, korrozív 
és egyéb veszélyes folyadékok adagolásához; ami 
szennyező anyagok ellen is védelmet kínál.

Az áramlási sebesség beállításához a SEKO AKTUA 
rendszerét használja, amely a szivattyú manuális 
áramlásszabályozó eszköze helyett automatikus 
rendszert alkalmaz távfelügyeleti funkcióval.

A mechanikus újratöltő rendszer állandó 
hidraulikafolyadék-szintet tart fenn, így garantálja 
a maximális pontosságot és az ismételhetőséget. 
Emellett a membrán esetleges eldeformálódását is 
felügyeli, ezáltal nő az élettartama és csökkennek az 
üzemeltetési költségek.

A termékcsalád további jellemzői
<	 A folyadékok széles választékával kompatibilis 

PTFE-membránok
<	 Kazettás szelepek a maximális pontosságú 

adagoláshoz.
<	 Szellőzőrendszer
<	 Nyomáscsökkentő szelep 

Kompatibilitást biztosító anyagok felhasználásával készült Stark sorozatban hidraulikus membrános adagolószivattyúk 
kiválóan alkalmasak a magas szintű precíziót igénylő alkalmazásokhoz.

Stark
Hidraulikus, membrános adagolószivattyúk  
teljesen mozgó mechanizmusokkal 

<	 Kapacitási tartomány: legfeljebb 660 l/óra, legfeljebb 124 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: SS 316L, PP, PVDF és PVC
<	 Tanúsított ATEX 94/4/CE II 2 G E IIB T4 (1. zónához)
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A motoros meghajtású adagolószivattyúknak robusztusnak és megbízhatónak kell lenniük, továbbá felügyelet nélkül 
is tudniuk kell üzemelni. A SEKO motoros meghajtású szivattyúinak belépő szintű kínálata a Spring sorozat. A három 
mechanizmusmérettel és különböző teljesítményprofilú típusok széles választékával a felhasználók majdnem minden 
alkalmazáshoz megtalálhatják a legmegfelelőbb megoldást, mivel ez a termékcsalád még ingadozó nyomáskörülmények 
között is pontos adagolást tesz lehetővé.

Spring
Dugattyús és mechanikai membrános adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: legfeljebb 1200 l/óra, legfeljebb 20 bar
<	 Folyadékkel érintkező alkatrészek: SS 316L, PVC, PP és PVDF 

Rugós visszahúzó-mechanizmussal alumínium 
házban. Ezek a szivattyúk mindig robusztusak, 
megfizethetők és hatékony teljesítményt 
biztosítanak. Valódi rugalmasságot kínálnak a 
lökethossz és a motorfordulatszám terén, ráadásul 
ezek külön is szabályozhatók. Mechanikus működtetésű 
membránjainak köszönhetően a SEKO Spring 
szivattyúi szinte minden kisnyomású alkalmazásnál 
használhatók, és valódi szivárgásmentes megoldást 
nyújtanak.

A termékcsalád további jellemzői
<	 Az SS316 anyagból vagy kerámiából készült 

dugattyú az alapfelszereltség részét képezi
<	 Mechanikus PTFE membrán
<	 Valamennyi szivattyú felszerelhető egy 

4 – 20 mA-es jelet befogadó elektromos 
működtetőelemmel 

A PS1 sorozat dugattyús adagolószivattyúinak 
szivattyúfejei és különböző teljesítményű motorjai 
rugalmasan kombinálhatók, és szinte minden 
eshetőségre és alkalmazáshoz megfelelő megoldást 
biztosítanak. 

A PS1 sorozat tagjai 1,5 és 304 l/óra közötti áramlási 
szintet tudnak elérni legfeljebb 20 bar nyomáson.

Minden típus 2 különböző löketértékkel 
konfigurálható.

A lökethosszok automatikusan és manuálisan 
is állíthatók a 4–20 mA-es jelet használó AKTUA 
készlettel.

A Spring PS1 típust egy IP55 védelmet kínáló 3 fázisú 
elektromotorral szerelték fel. Opcionálisan egyfázisú 
motorral is kérhető.

A PS1 12 VDC tagjai 34 és 350 l/óra közötti áramlási 
sebességet tudnak elérni legfeljebb 20 bar 
nyomáson. 

Spring PS1
Dugattyús  
adagolószivattyúk
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A PS2 sorozat magasnyomású dugattyús 
adagolószivattyúi számtalan alkalmazáshoz 
megfelelőek.

A PS2 nagynyomású sorozat 0,25–12 l/óra áramlási 
sebességre képes 100 baros ellennyomással. A 
Spring szivattyúsorozat egyéb változataihoz hasonlóan 
a PS2-HP-t is rugós visszahúzó-mechanizmussal és 
alumínium házzal látták el.

Ez a típus 2 lökethosszal rendelkezik.

A lökethosszok automatikusan és manuálisan is 
állíthatók az AKTUA készlettel, amely 4–20 mA-es 
jelet használ.

Ezeket egy IP55 elektromos védelmi besorolású, 3 
fázisú motor táplálja.

Olyan gazdaságos és praktikus megoldást 
megkövetelő alkalmazásokhoz szánták, ahol kis 
mennyiségű terméket kell adagolni nagy nyomással 
(pl. egy kazánban akár 100 bar nyomással). 

Spring PS2 HP
Dugattyús  
adagolószivattyúk

A PS2 sorozat dugattyús adagolószivattyúi a 
szivattyúfejek és különböző teljesítményű motorok 
többféle kombinációját kínálják, így számos 
alkalmazáshoz megfelelőek.

A PS2 sorozat tagjai 40 és 1000 l/óra közötti 
áramlási sebességet tudnak elérni legfeljebb 20 
bar nyomáson. Bár hasonló jellemzőkkel rendelkezik, 
mint a PS1 sorozat, a PS2 sorozat is rugalmas, nagyobb 
méretű dugattyúinak és hosszabb lökethossznak 
köszönhetően képes megváltoztatni hidraulikus 
jellemzőit, emiatt pedig áramlási sebessége és 
teljesítménye is változik.

A PS1-hez hasonlóan a PS2 rugós terhelésű 
mechanizmusa is egy alumínium házban kapott 
helyet, és minden típus 2 különböző löketértékkel 
konfigurálható. 

A lökethosszok automatikusan és manuálisan 
is állíthatók a 4–20 mA-es jelet használó AKTUA 
készlettel.

A PS 2 szivattyúk alapfelszereltségének része egy 3 
fázisú elektromotor, bár külön kérésre egyfázisú 
elektromotorral is elérhetők –mindkettő IP55 
védelmet kínál. 

Spring PS2
Dugattyús  
adagolószivattyúk
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Az MS1 sorozat mechanikai membrános 
adagolószivattyúi a szivattyúfejek számos 
kombinációját kínálják, amelyek igen sokrétű 
alkalmazáshoz használhatók.

Az MS1 sorozat tagjai 5,5 és 1200 l/óra közötti 
áramlási sebességet tudnak elérni legfeljebb 
16 bar nyomáson. A szivattyúfejek és különböző 
teljesítményű motorok többféle kombinálásával 
könnyen kiválasztható az adott alkalmazáshoz 
legmegfelelőbb optimális kombináció.

Az MS1 sorozat szivattyúit rugós visszahúzó-
mechanizmussal és egy alumínium házzal látták el. 
Minden típus 3 különböző löketértékkel működik.

A lökethosszok automatikusan és manuálisan 
is állíthatók a 4–20 mA-es jelet használó AKTUA 
készlettel.

 

Emellett a Spring MS1 szivattyúi IP55 védelmet 
kínáló egy-vagy háromfázisú elektromotorral is 
felszerelhetők.

A MS1 12 VDC tagjai 23 és 620 l/óra közötti áramlási 
sebességet tudnak elérni legfeljebb 16 bar 
nyomáson. 

Spring MS1
Mechanikai membrános 
adagolószivattyúk

Az MSV a membrános adagolószivattyúk új választéka, 
amelyet a folyadékok megbízható és hosszú távon 
is hatékony továbbítására terveztek. Az MSV nagy 
teljesítményű és nagy hatékonyságú motorokkal 
felszerelt motorizált mechanizmusai függőlegesen 
kerültek felszerelésre a PP-házban.

A dupla vezérműtengellyel megerősített mechanikus 
szerkezetű szivattyú magas szintű stabilitást és 
kivételesen pontos áramlási sebességet kínál, míg 
zajszintje továbbra is alacsonyan marad. 

A számtalan alkalmazáshoz megfelelő Spring MSV 
termékcsaládja kiváló adagolási pontosságot nyújt 
a különböző folyadékok, iszapok és vegyszerek 
használatakor.

A 10 és 120 l/óra közötti áramlási sebessége az MSV 
a lökethossz szabályozásával is állítható. 

Spring MSV
Mechanikai membrános 
adagolószivattyúk
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Polietilén tartályok  
SER sorozat

Merevítő és fedetlen tartályokKeverők

Kalibrálóedények Ingadozáscsillapítók Állítható 
ellennyomószelepek

Túlnyomószelepek Ellennyomószelepek

A szivattyú problémamentes működése nagy mértékben függ az adott technológiához való megfelelő kiválasztásától. 
A tartozékok és méretük kiválasztása nagyon fontos az adagoló rendszerek megfelelő és egyenletes teljesítménye 
érdekében.

Tartozékok
a tökéletes beszereléshez





A széles körű választék minden típusú vízkezelési és ipari 
folyamathoz megoldást nyújt. Olyan léptetőmotorral szerelték 
fel, amely szinte végtelen felhasználási lehetősége mellett 
tökéletes adagolási pontosságot és sokoldalúságot nyújt. A 
termékcsaládban az OEM-piacra szánt speciális megoldások is 
megtalálhatók. 

A SEKO egyszerű 
használhatóságot és a 
legkorszerűbb technológiát 
egyesítő perisztaltikus 
választéka fontos része a 
vállalat vízkezeléshez és 
ipari folyamatokhoz szánt 
termékkínálatának.

Perisztaltikus  
adagolószivattyúk
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A Kronos csúcsminőségű tervezési elvei a kiváló 
minőségű léptetőmotorokkal és innovatív elektronikus 
vezérlőrendszerekkel együtt 0,01% pontosságú 
adagolást tesznek lehetővé a maximális áramlási 
sebesség mellett. Adagolási funkciója különösen 
pontos és megbízható, míg a léptetőmotor kimagasló 
élettartamot és szupercsendes (<35dB) működést 
kínál.

A paraméterek billentyűzeten és kijelzőn keresztüli 
digitális programozása a rendszer gyors beállítását és 
a programozási adatok végső ellenőrzését is lehetővé 
teszi. Az egyszerű és intuitív menüvel könnyedén 
beállíthatók a különböző opciók, és nem kell aggódnia, 
hogy bármit is elfelejt. A belső menüvel a felhasználók 
ellenőrizhetik a cső élettartamának és a szivattyú 
üzemidejének statisztikáit.

Minden Kronos szivattyúhoz számos membráncső 
illeszthető, így tökéletes kémiai kompatibilitást 
biztosít a cső mechanikai ellenállásának feláldozása 
nélkül. A Sekotubes termékcsalád jelenleg elérhető 
tagjai a következők: Santoprene, SekoBril, SekoFlex és 
SekoKem. 

A termékcsaládban számos, laboratóriumainkban 
tesztelt újdonság található, mint például a SekoExtra, 
a SekoMed és a SekoFort – ez utóbbit kifejezetten 
az ásványi olajjal való felhasználásra, a HP-San típust 
magas nyomásra, a Sekolast és Pharmapure csöveket 
pedig a kiváló kémiai kompatibilitásra tervezték.

A Kronos ideális választás a vízkezelési alkalmazásokhoz. 
Számtalan elégedett ügyfél használja már termékeinket 
az alábbi területeken: ivóvíz-alkalmazások, 
öntözőrendszerek, hűtőtornyos alkalmazások, 
úszómedencék, flokkulálószer-adagoló rendszerek, 
gázkibocsátó vegyületek gázmentesítése.

The range also features
<	 Skálázásmentes proporcionális adagolás külső 

impulzusjeleken keresztül

<	 Nyitható leürítőszelep a leürítési funkcióhoz a 
vezetőképesség visszajelzéses mérése alapján

<	 Szoftverbeállítások a leürítési művelet kémiai 
adagolás utáni kikapcsolásához 

Kronos

A Kronos sorozat perisztaltikus adagolószivattyúi a SEKO innovációja melletti elkötelezettségének, illetve a SEKO az egyre 
összetettebb adagolórendszerek gyártása iránti szenvedélyének eredménye.

Perisztaltikus adagolószivattyúk

<	 Kapacitási tartomány: 2–25 l/óra, legfeljebb 4 bar
<	 Hengeres PTFE ház, IP65 szabványnak megfelelő doboz
<	 A standard telepítőcsomag a következőket tartalmazza: Kerámiatalpas szűrő, FPM visszacsapó szelep, PVC és PE 

csövek 



A SEKO vezérlőit és érzékelőit ezt a precíziót szem előtt tartva 
tervezték úgy, hogy azok mind beltérben, mind kültéren a 
legjobbat nyújtsák. Kifejezetten az egyéni alkalmazások széles 
köréhez tervezték, különböző teljesítményosztályokban érhetők 
el, és minden folyamatba egyszerűen integrálhatók.

Annak biztosításához, 
hogy a vízminőség 
mindig a legjobb 
legyen, elengedhetetlen 
és létfontosságú a 
legnagyobb pontosságú és 
legjobban kalibrált mérő- 
és adagolórendszerek 
használata.

Vezérlők  
és érzékelők
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A Kontrol termékcsalád a SEKO átfogó, többparaméteres vízfelügyeleti alkalmazásokhoz szánt legfejlettebb megoldásait 
képviseli. A Kontrol a SEKO innováció melletti elkötelezettségének, illetve az egyre összetettebb és nagyobb méretű 
ügyfelek minden műszaki követelményét kielégítő mérési megoldások és mérőrendszerek kidolgozása iránti 
szenvedélyének eredményeként jött létre, és egyszerű kezelhetősége mellett kiváló mérési pontosságot, illetve 
irányíthatóságot biztosít.

Kontrol
Egy-, két- és többparaméteres vezérlők

<	 		A termékcsalád tagjaival a kezelők felügyelhetik a legfontosabb értékeket, hogy azok szinte minden alkalmazáshoz 
megfelelők legyenek. A következő paraméterek ellenőrizhetők: pH, ORP, vezetőképesség, klór, oxigén, zavarosság, 
szuszpendált szilárd anyagok, perecetsav, ózon, bróm, peroxid, áramlási sebesség és hőmérséklet. 

A Kontrol termékcsalád minden tagjához tartozik egy 
standard kalibrálási eljárás (vagy kalibrálásvarázsló), 
amely segít a végfelhasználóknak elvégezni a szonda 
karbantartási műveleteit. A vezérlőket – az intelligens 
„elektródaminőség” vezérlőfunkciónak köszönhetően 
– olyan programokkal látták el, amelyek segítenek a 
telepítőnek, amikor a mérőelektródák kezelésére vagy 
cseréjére kerül sor.

Továbbá minden típust felszereltek egy hagyományos 
kompenzációs funkcióval, amely még inkább 
biztosítja az elvégzett mérések pontosságát és 
ismételhetőségét.

A termékcsalád további jellemzői
<	 Az összes Kontrol egység rendelkezik CE-/

UL-tanúsítvánnyal, így teljes mértékben 
megfelelnek az egészségügyi és biztonsági 
előírásoknak

<	 Az elektronikus áramkörök beszerelése és 
karbantartása is egyszerű

<	 Magas kontrasztú grafikus kijelző, és könnyen 
leolvasható, önmagyarázó ikonok

<	 A változó kijelző-háttérvilágítással a felhasználó 
gyorsan felismerheti az éppen aktív üzemmódot
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A Kontrol 800 felhasználóbarát vezérlőit olyan egyszerű 
és speciális vízkezelési alkalmazásokhoz tervezték, 
amelyeknél egyszerre több kémiai paramétert kell 
felügyelni. Az összes típust felszerelték analóg és 
digitális kimenetekkel is, amelyeket a végfelhasználó 
egy szoftveren keresztül állíthat be.

Független és proporcionális vezérlőkimenetekkel, 
2 programozható frekvenciával és 4–20 mA-es 
kimenetekkel, egy MODBUS protokollú RS485 soros 
porttal, 6 relékimenettel, egy szondaminőség-
ellenőrzővel látták el, és adatok gyűjtésére is képes.

Az alfanumerikus kijelző gondoskodik a gyors 
beállításról és a programozási adatok végső 
ellenőrzéséről. Az egyszerűen használható menüvel 
könnyedén beállíthatók a különböző opciók, és 
nem kell aggódnia, hogy bármit is elfelejt, az 
„elektródaminőség” funkcióval pedig a felhasználó 
biztosíthatja a berendezés optimális teljesítményét.

A belső menüvel a felhasználók ellenőrizhetik a 
szonda élettartamának és a vezérlő működésének 
statisztikáit miközben az adatnaplózó funkció segít 
figyelni a mérések eredményeit.

Kontrol 800
Többparaméteres vezérlő

A Kontrol 800-Tech sorozat tagjai professzionális 
vezérlők, amelyeket speciális vízkezelési 
alkalmazásokhoz terveztek. Az összes típust   
felszerelték analóg és digitális kimenetekkel is, 
amelyeket a végfelhasználó egy szoftveren keresztül 
állíthat be.

A vezérlőt – az intelligens „elektródaminőség” 
vezérlőfunkció által – olyan programokkal látták el, 
amelyek segítenek a telepítőnek a mérőelektródák 
kezelésében vagy cseréjében. Az adatnaplózó funkció 
segít a grafikus vonalas visszajelzéssel támogatott 
mérések figyelésében.

Független és proporcionális vezérlőkimenetekkel, 
4 programozható frekvenciával és 4–20 mA-es 
kimenetekkel, egy MODBUS protokollú RS485 
soros porttal, 6 relékimenettel, egy szondaminőség-
ellenőrzővel látták el, és adatok gyűjtésére is képes.

A grafikus kijelzők gondoskodnak a gyors beállításról 
és a programozási adatok végső ellenőrzéséről, míg 
az egyszerűen használható menüvel könnyedén 
beállíthatók a különböző opciók, és nem kell aggódnia, 
hogy bármit is elfelejt.

A belső menü segítségével ellenőrizhető a szonda 
élettartamának és a vezérlő működésének statisztikái. 

Kontrol 800 Tech
Többparaméteres vezérlő
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A Kontrol 500 sorozat tagjai professzionális vezérlők, 
amelyeket speciális vízkezelési alkalmazásokhoz 
terveztek. Az összes típust felszerelték analóg és digitális 
kimenetekkel is, amelyeket a teljes programozási 
szabadsággal rendelkező végfelhasználó egy 
szoftveren keresztül állíthat be. 

A vezérlőket PID-vel felszerelt proporcionális és 
független vezérlőkimenetekkel, egy MODBUS 
protokollú RS485 soros porttal, külön kérésre 
USB-porttal, egy szondaminőség-ellenőrzővel és 
átkapcsoló kimenetekkel látták el, valamint átfogó 
adatgyűjtésre is képesek.

Egy adatnaplózó funkciót is tartalmaz a mérések 
figyeléséhez és grafikus vonalas visszajelzések 
biztosításához.

Sodródó szonda funkcióval, valamint távoli riasztási 
funkcióval látták el, és kijelölt reléket használ.

Az adatnaplózó funkciókkal a felhasználók és vezetők 
pontosan nyomon követhetik rendszereik működés 
közbeni teljesítményét.

Kontrol 500
Egyparaméteres vezérlő

A Kontrol 502 sorozat tagjai professzionális vezérlők, 
amelyeket speciális, felső kategóriás vízkezelési 
alkalmazásokhoz terveztek. Az összes típus felszerelték 
analóg és digitális kimenetekkel is, amelyeket a 
teljes programozási szabadsággal rendelkező 
végfelhasználó egy szoftveren keresztül állíthat be. 

A Kontrol 502 vezérlőt aktív PID-vel ellátott 
független és proporcionális vezérlőkimenetekkel, 
egy MODBUS protokollú RS485 soros porttal, egy 
opcionális USB-porttal és szondaminőség-ellenőrzővel 
szerelték fel, illetve átfogó adatgyűjtésre is képes.

A vezérlő – az intelligens „elektródaminőség” 
vezérlőfunkció által – segít a telepítőnek a 
mérőelektródák kezelésében vagy cseréjében.

Sodródó szonda funkcióval, valamint távoli riasztási 
funkcióval látták el, és kijelölt reléket használ.

Az adatnaplózó funkciókkal a felhasználók és vezetők 
pontosan nyomon követhetik rendszereik működés 
közbeni teljesítményét.

Kontrol 502
Kétparaméteres vezérlő
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A Kontrol 50 vezérlőket többparaméteres 
alkalmazásokhoz tervezték. Az összes típust felszerelték 
analóg és digitális kimenetekkel is, amelyeket a 
végfelhasználó egy szoftveren keresztül állíthat be. 

A vezérlőt – az intelligens „elektródaminőség” 
vezérlőfunkció által – olyan programokkal látták el, 
amelyek segítenek a telepítőnek a mérőelektródák 
kezelésében és cseréjében.

Az egyszerűen használható beállítási menüvel az 
adagoló- és vezérlőrendszer ellenőrzése nem csak 
egyszerű, de gyors is, míg a kiváló minőségű szondákkal 
magas pontosságú mérések végezhetők.

Az adatok kiolvasása a Kontrol 50 vezérlővel szinte 
gyerekjáték a valós idejű állapotjelző sávnak és a 
digitális kijelző közepén található egyértelmű mérési 
képernyőnek köszönhetően.

Mint minden Kontrol rendszernél, itt is egy 
kalibrálásvarázsló rendszer könnyíti meg a napi 
karbantartási feladatokat, és egy többnyelvű menü 
gondoskodik arról, hogy a végfelhasználók használni 
és értelmezni tudják a rendszert

Kontrol 50
Egyparaméteres vezérlő

Speciális vezérlők felső kategóriás alkalmazásokhoz 
tervezve. Az összes típust felszerelték analóg és digitális 
kimenetekkel is, amelyeket a nagy programozási 
szabadsággal rendelkező végfelhasználó egy 
szoftveren keresztül programozhat be.

 
A Kontrol 100 műszerei – az „elektródaminőség” 
vezérlőfunkcióval – segítenek a telepítőnek a 
mérőelektródák kezelésében és cseréjében.

A programozás és adatolvasás közbeni olvashatóság 
megkönnyítése érdekében a fordított kijelző 
funkcióval a felhasználó megfordíthatja az írást a 
kijelzőn a magas kontraszt eléréséhez.

A többszínű háttérvilágítás funkcióval (négy 
különböző szín) még rossz fényviszonyok mellett is 
könnyen leolvasható, hogy a vezérlő milyen funkciót 
lát el.

A Kontrol 100 Modbus RTU/ASCII protokollja az 
RS485 porttal lehetővé teszi távvezérlő-kezelőfelület 
csatlakoztatását, így a nagyobb, többtelepes 
komplexumok rendszereinek használata is 
egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.

Kontrol 100
Egyparaméteres vezérlő
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A Kontrol 40 egy egyparaméteres vezérlő, amely 
a legkorszerűbb technológiát használja a pH, 
redox (ORP), áramlás, potenciosztatikus klór és 
vezetőképesség pontos és megbízható felügyeletéhez 
minden alapvető vízkezelési alkalmazásnál. 

A Kontrol 40 vezérlőben használt innovatív elektronikus 
vezérlőkártyával a vezérlő képességei teljes mértékben 
kihasználhatók, így biztosítva a mérések rendkívüli 
pontosságát és konzisztens ismételhetőségét.

Egyszerűen használható programozási menüjével 
pedig az adagoló- és vezérlőrendszer ellenőrzése 
nem csak egyszerű, de gyors is, míg a kiváló minőségű 
szondák magas pontosságú méréseket biztosítanak.

Az adatok kiolvasása a Kontrol 40 vezérlővel szinte 
gyerekjáték a valós idejű állapotjelző sávnak és a 
digitális kijelző közepén található egyértelmű mérési 
kijelzőjének köszönhetően.

Mint minden Kontrol rendszernél, itt is egy többnyelvű 
menü gondoskodik arról, hogy a végfelhasználók 
használni és értelmezni tudják a rendszert.

Kontrol 40
Egyparaméteres vezérlő

A Kontrol 42 műszerei kétparaméteres vezérlők, 
amelyeket egyszerűbb vízkezelési alkalmazásokhoz 
terveztek. Ezek a rendkívül felhasználóbarát rendszerek 
magukban egyesítik a speciális teljesítményt és a 
robusztus kivitelt.

Egy technológiailag fejlett vezérlő, amely precíz 
beállításokat tesz lehetővé, egyszerűen használható 
programozási menüjével pedig az adagoló- és 
vezérlőrendszer ellenőrzése nem csak egyszerű, 
de gyors is, míg a kiváló minőségű szondák magas 
pontosságú méréseket biztosítanak. 

Az adatok kiolvasása a Kontrol 42 vezérlővel szinte 
gyerekjáték a valós idejű állapotjelző sávnak és a 
digitális kijelző közepén található egyértelmű mérési 
képernyőnek köszönhetően. 

Mint minden Kontrol rendszernél, itt is többnyelvű 
menü gondoskodik arról, hogy a végfelhasználók 
használni és értelmezni tudják a rendszert. 

Kontrol 42
Kétparaméteres vezérlő
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Rendeltetés:
<	 Iszap- és vízkezelés
<	 Lakossági és ipari hulladékok ellenőrzése
<	 Ipari technológiai víz mérése
<	 Kémiai adagolás szabályozása
<	 Energiaipar: generálás és elosztás
<	 Kitermelő ipar: kőbányák, bányák

Az átalakítót úgy tervezték, hogy megfeleljen a modern 
vízkezelő rendszerek összes követelményének. Olyan kiterjedt 
funkciókat is támogat, amelyek tökéletesen megfelelővé teszik 
a lakossági, ipari és mezőgazdasági szektor fogyasztásának 
mérésére és számlázására, illetve a maradványvíz-kezelés 
áramlásának mérésére.

SMAG 103 átalakító vezérlő

Az elektromágneses áramlásmérők a vezetőképes folyadékok és a szennyvíz áramlási sebességének mérésére 
szolgálnak. A mérés független a folyadék sűrűségétől, viszkozitásától, hőmérsékletétől és nyomásától. A folyadék 
vezetőképességének nagyobbnak kell lennie, mint 5|uS/cm.

SMAG 103
Áramlásmérő

<	 Méret: DN15 - DN2000 (Flange UNI 2223) / DN25 - DN100 (Triclamp vagy DIN11851) / DN3 - DN20 (Thread Gas vagy 
NPT)

<	 Nyomás: PN10 - PN64 / PN10 - PN40 / PN16
<	 Ház anyaga: Szénacél; SS 304 / Elektródák anyaga: Hastelloy C; SS 316 L
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A referenciaelektródát úgy tervezték, hogy állandó feszültséget 
tartson fenn minden hőmérsékleten, és az oldaton belüli pH-
mérő kör kiegészítésére szolgál.

<	 Minden alkalmazáshoz legfeljebb 130 °C-ig és 16 barig
<	 Gyakorlatilag karbantartásmentes
<	 Rendkívül pontos az összenyomható folyékony elektrolittal
<	 Nyitott nyílás, pellon és kerámia membránok

A pH mérése egy pH-érzékeny üveg elektróda, egy referenciaelektróda és egy hőmérsékletmérő 
használatán alapul, amelyek az oldat pH-értékével arányos feszültséget fejlesztenek.pH

Az ORP a folyadék oxidáló/redukáló teljesítményének potenciometrikus mérése. Az ORP-mérő elektróda 
hasonló a pH-mérő elektródához, azzal a kivétellel, hogy normál esetben nemesfémből (platina vagy 
arany) készül.  

ORP
Vízkezelési szempontból az ORP-méréseket leginkább a klórral és 
klór-dioxiddal való fertőtlenítés szabályozásához használják.

<	 Minden alkalmazáshoz legfeljebb 130°C-ig és 16 barig
<	 Gyakorlatilag karbantartásmentes
<	 Rendkívül pontos a nyomás alá helyezhető folyékony 

elektrolittal
<	 Nyitott nyílás, pellon és kerámia membránok

A határértékek megfigyelése vagy zárt vezérlésű áramkörök kiépítése szinte gyerekjáték az érzékelőinkkel – a mérési 
alkalmazások száma szinte végtelen. A mért értékeket valós időben jelzi a rendszer, és rugalmasan, megkerülőn, 
immerzión vagy beszerelt illesztéseken keresztül csatlakoztathatók a különböző folyamat-kezelőfelületekhez.

Termékcsaládunk az érzékelők széles választékát kínálja különböző mérési feladatokhoz. Szinte minden felhasználási 
területen megállják helyüket az egyszerűbb vízkezelési feladatoktól a hőmérséklet, nyomás, szennyeződés-tűréshatár 
és kémiai ellenállás tekintetében szigorúbb követelményű ipari technológiai víz méréséig.

Érzékelők és szondák
pH, ORP, elektromos és induktív vezetőképesség, klór és 
fertőtlenítőszerek, oldott oxigén, zavarosság és áramlás
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Az áram útvonalát az érzékelő geometriája vagy a cellaállandó 
határozza meg, amely 1/cm-es (hossz/terület) egységben kerül 
kifejezésre.

<	 Az ultratiszta víztől a magas koncentrációjú technológiai 
közegig

<	 Költséghatékony megoldás víz-/szennyvízkezelési 
alkalmazásoknál

<	 A vezetőképesség szenzorok karbantartást nem igényelnek.

A vezető elv szerint az érzékelőpólusok és a keletkező áram között alkalmazott váltakozó áramot (amely 
az ionok koncentrációjától, valamint az áramlási hossztól és keresztmetszettől függ) méri a rendszer.EC

Ezen feszültség mérése és a cellaállandó adja meg a folyadék 
vezetőképességének helyes értékét

<	 Az ultratiszta víztől a magas koncentrációjú technológiai 
közegig

<	 Költséghatékony megoldás víz-/szennyvízkezelési 
alkalmazásoknál

<	 Karbantartást nem igényelnek.

Az induktív elv egy szinuszos feszültség által stimulált érzékelő tekrecsének gerjesztésén alapszik. 
A folyadék – vezetőképességtől függő – elektromos mezője feszültséget generál az érzékelő 
vevőtekercsében.

IC

Az anyag először úgy reagál, hogy piros fényt (lumineszcencia) bocsát ki, majd visszaáll 
kiindulási állapotába. A kibocsátott piros fény intenzitása és a kiindulási állapotba való 
visszaállás mértéke összefüggésben áll a folyadékban lévő oxigén koncentrációjával.

<	 Ez az innovatív módszer pontos mérést tesz lehetővé, és nincs szükség a rendszer 
kalibrálására

<	 Karbantartásra mindössze 2 évente van szükség
<	 Számos alkalmazáshoz megfelelő, többek között olyan mérésekhez, ahol a folyadék 

nem mozog

Az oxigénmérő érzékelőhöz tartozik egy integrált hőmérsékletmérő szonda is. A mérési technika 
a következő optikai elven alapul: egy dióda kék fényt bocsát ki egy támaszték felé, amelyen egy 
fluoreszkáló anyag található.

OX
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Faraday elve szerint a mágneses áramlásmérő által kiváltott feszültség 
arányos a vezető folyadék sebességével. Az SFWE mágneses áramlásmérő 
az elektromágneses indukció elvén működik.

<	 Költséghatékony megoldás és magas mérési pontosság
<	 Nincs nyomásesés, így ideális a gravitációs áramlásokhoz
<	 Kevésbé függ az áramlástól, anyagoktól és filmképző közegektől
<	 Mozgó alkatrészek nélküli mágneses áramlásmérő vezető és homogén szennyezett közegek méréséhez

A lapátkerekes érzékelő egy mágnesekkel felszerelt, szabadon forgó kerékből áll, és merőleges az 
áramlás irányára. Az áramlási sebességgel arányos frekvencia- és feszültségjel generálódik, ahogy a 
lapátokban lévő mágnesek elhaladnak a Hall-érzékelő előtt.

FW

Az érzékelő tartalmaz egy platina és egy réz elektródát. Az elektrolitként 
működő mintavíz hatására galvanikus feszültség alakul ki a két elektróda 
között. A stabil pH-érték és vízáramlás mellett az érzékelő árama a szabad 
klórtartalommal arányosan növekszik.

<	 Különböző membránok állnak rendelkezésre a klórionok mérésére
<	 Mindössze 30 másodpercre van szükség a pontos értékek eléréséhez
<	 Kevésbé függ az áramlástól, anyagoktól és filmképző közegektől
<	 Széles mérési tartomány 200 ppm-ig
<	 A paraméterek mérésének teljes spektruma, mint például: klór, 

perecetsav, ózon, bróm, peroxid

A standard potenciosztatikus és amperometrikus szonda két elektródából áll (anód és katód), amelyek 
a hipoklórsav kémiai redukciójával okozott áramváltozást mérik a katódon. A redukció miatt fejlődő áram 
arányos a klór koncentrációjával.

CL

A kettős impulzusos fénynyalábrendszer kompenzálja az esetleges optikai 
komponensektől való eltérést, míg a szonda házában lévő digitalizált jelek 
csökkentik a jelátvitel elektromos interferenciájának lehetőségét.

<	 A méréseket egy, az ISO 7027 / EN 27027 szabványnak megfelelő, 90°-
ban szórt fényes módszerrel végzik

<	 A közeg közvetlenül érintkezik az érzékelőkkel, hogy az egység 
gyakorlatilag független legyen a páratartalomtól és a kondenzvíztől

<	 Az egyszerűbb és olcsóbb karbantartás érdekében nincs szükség a 
szilikagél cseréjére

A zavarosság és és a lebegőanyag tartalom adja a folyadékok felhősödését amelyet az egyedi 
részecskék nagy száma okoz. A SEKO szondáit lebegőanyagok anyagok magas és nagyon magas 
koncentrációjának meghatározására használják 150 g/l-ig. Megbízható mérést kínálnak 880 nm-en az 
infravörös optikai mérésnek köszönhetően.

TB
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Szonda 
tartó

Nyomás alatt 
lévő szondatartó

Kifolyó szonda-
tartó

Megkerülő szondatartó

Immerziós szonda tartója Tápellátás

Jelerősítők kizárólag pH- és 
ORP-szondákhoz 

Hőmérséklet-
érzékelő

Szondakábel

Hitelesített pufferoldatok

Tartozékok
Szondatartók, tápellátás, hőmérséklet-érzékelő, kábelek, 
puffermegoldások és szondatartozékok





Mérő- és  
vezérlőrendszerek

A SEKO kifejezetten egyéni alkalmazásokhoz szánt 
mérőrendszereit ezt a precíziót szem előtt tartva tervezték úgy, 
hogy azok mind beltérben, mind kültéren a legjobbat nyújtsák. 
Ezek a különböző teljesítményosztályban elérhető rendszerek 
minden folyamatkörnyezetbe egyszerűen integrálhatók. 

Minden műveletnél, 
ahol a víz minősége 
kulcstényező, rendkívül 
fontos a minőség gyors, 
pontos és állandó mérése, 
illetve szabályozása.
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Amikor egy új mérőberendezés telepítését választja, az egyszerű „plug and play” megoldás megléte kulcsfontosságú 
előnyt jelent, mivel ezzel időt és pénzt takarít meg, valamint fennáll a hibás vagy nem kompatibilis egyedi összetevők 
kiválasztásának kockázata is. A praktikus és pragmatikus formatervezési mintáiról ismert SEKO számos, a leggyakrabban 
előforduló vízkezelési alkalmazásokhoz előre összeállított, kiváló eredményeket nyújtó paneleket kínál.

Mérő- és vezérlőrendszerek
Panelra szerelt egység és szekrény

<	 A SEKO Kontrol termékcsaládja igazi moduláris műszaki megoldásokat nyújt a vízkezelési és ipari feldolgozási 
piacok számára.

<	 A többparaméteres vezérlők ideálisak a következő alkalmazásokra: városi vízkezelés, ivóvíz, hűtőtornyok, 
úszómedencék, szennyvízkezelés.

A termékcsalád további jellemzői:
<	 Mérő- és vezérlőpanelek, amelyek „plug and play” kialakításuknak köszönhetően nagy mértékben leegyszerűsítik 

a szervizelést és a módosításokat. A következő típusoknál érhetők el: Kontrol 800 Panel, Kontrol 800 CT Panel, ECS 
500 Panel, Kontrol 500 Panel, Kontrol 40 Panel

<	 Mérő- és vezérlőpanelek, amelyek rugalmas, könnyen használható és egyszerűen karbantartható megoldásokat 
nyújtanak adagolószivattyúikkal és beépített vezérlőikkel. A következő típusoknál érhetők el: Kronos panel, Tekna 
panel

<	 A Kontrol Guard Tech mérő- és vezérlőszekrény jogosulatlan felnyitás ellen védett ház, amely méréshez és 
vezérléshez való műszereket és elosztócsöveket tartalmaz  

A SEKO méretre készülő hűtőtorony-paneljeit úgy 
tervezték, hogy egyszerű és hatékony módon 
automatizálják a hűtőtornyokban lévő vegyszerek 
szabályozását.

Ezen rendszerek megfelelnek a mikrobiológiai 
növekedés szabályozására szolgáló adagolási 
követelményeknek, megakadályozzák a korróziót, 
és szükség szerint leeresztik a hűtőtorony iszapot.

A szivattyúválaszték a lehető legnagyobb 
rugalmasságot nyújtja a hűtőtorny tápvizek kémiai 
igényeinek kielégítéséhez. 

Ezek a plug and play rendszerek rengeteg 
értékes beszerelési időt megtakarítanak, és 
felhasználóbarát beállítási menüjükkel és egyszerű 
karbantarthatóságukkal a SEKO hűtőtorony-
rendszerei ideális megoldást biztosítanak az adagolás 
szabályozásához.

Kontrol 800 Panel
Panelre szerelt, többparaméteres
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Az ECS 500 panel segít megakadályozni a legionella 
betegséggel kapcsolatos kockázatokat. A panel 
elemzi a körben lévő vizet, megméri a szabad klór 
koncentrációját, és zárt körben szabályozza azt

Egy igazi plug and play panel, amely a beszerelést 
követően azonnal használatra kész, és többféleképpen 
kombinálható, így rugalmas megoldást nyújt az 
igényeinek megfelelően.

Többparaméteres műszer adatrögzítési funkcióval, 
illetve a mért paraméterek Közvetlenmül leolvashatók 
és egy potenciosztatikus szondával is rendelkezik.

Kifejezetten a klór mérésére szolgáló változat 
potenciosztatikus szondával.

Kifejezetten a klór mérésére szolgáló változat 
szondával és ORP-érzékelővel.

ECS 500 Panel
Panelre szerelt, többparaméteres

A Kontrol Guard Tech a SEKO vezérlő-termékcsaládjának legfejlettebb tagja. Az új, 5”-es digitális grafikus kijelzővel 
felszerelt Kontrol Guard Tech egység magában egyesíti a szabályozás és az adagolás hagyományos elemeit, valamint 
a teljesen digitális szabályozórendszerek jellemzőit, amely nem csak megkönnyíti a különböző paraméterek beállítását 
és felügyeletét, de az alkalmazástól függően a korábban mért értékek összehasonlításával azonosítani vagy elemezni 
tudja az esetleges hibákat.

Intuitív ikonok és egyértelmű kijelző
A grafikus kijelző kontrasztos képével, illetve a könnyen leolvasható, érthető ikonokkal a rendszer lépésről lépésre vezeti 
végig a kezelőt az alkalmazáson. A képernyő olvashatóságának javítása érdekében többféleképpen beállítható a vezérlő 
képernyője. A vonatkozó képernyő háttér-világításának színei alapján a felhasználó gyorsan felismerheti, hogy éppen 
melyik üzemmódban működik az eszköz. 

Kontrol Guard Tech
Szekrény, többparaméteres





Többparaméteres,
fotometrikus
rendszer

A SEKO többparaméteres vezérlőegysége a szabad klór 
(fotometrikus rendszer), pH, redox és hőmérséklet valós idejű 
meghatározását biztosítja. A rendszert egy olyan grafikus 
kijelzővel szerelték fel, amely több területre osztható az összes 
elérhető mérés egy időben történő kijelzéséhez. 

A SEKO termékkínálata 
magas pontosságú és 
megismételhető elemzési 
eredményeket kínál 
minimális időigénnyel és 
erőfeszítéssel.
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A SEKO termékkínálata magas pontosságú 
és megismételhető elemzési eredményeket 
kínál minimális időigénnyel és erőfeszítéssel. A 
többparaméteres vezérlőegység a szabad klór 
(fotometrikus rendszer), pH, redox és hőmérséklet 
valós idejű meghatározását biztosítja. 

A rendszert egy olyan grafikus kijelzővel szerelték 
fel, amely több területre osztható az összes elérhető 
mérés egy időben történő kijelzéséhez.

A termékcsalád további jellemzői
<	 	Többparaméteres megoldás kiváló pontosságú 

méréssel és integrált adatnaplózással
<	 ModBus RTU protokollú RS485 porttal a 

távoli adatnaplózási kezelőfelület teljes 
kompatibilitása érdekében

<	 Fotometrikus klórkamra 

Az elmúlt évtizedben a fotometria Igen fontos elemzési módszerré vált, lehetővé teszi a szerves és szervetlen vegyületek 
„kvantitatív” meghatározását. A technika az adott komponensekre jellemző kolorimetriás módszereket, azaz bizonyos 
kémiai reagensekkel a meghatározandó komponens reakcióba lép, a keletkező szín intenzitása a mérendő komponens 
koncentrációjával arányos amit az UV és az infravörös között látható spektrum egy bizonyos hullámhosszán mérnek.

Az UV- és infravörös spektrofotometriához képest a kolorimetriás technikának megvan az a rendkívüli előnye, hogy 
jól meghatározott lineáris reakciókon és néhány jól ismert interferáló anyagon alapul. A Palin módszer az interaktív 
DPD elvet alkalmazza az olyan oxidánsok koncentrációjának meghatározásához, mint például: szabad klór, teljes klór, 
klór-dioxid, ózon, perecetsav, bróm, permanganát stb. A DPD reakcióba lép a vízben lévő oxidánssal, és szinte azonnal 
rózsaszín színt termel, megbizonyosodva arról, hogy a méréseket esetlegesen befolyásoló egyik tényező (pH, pS, C, 
szerves anyagok stb.) sincs hatással az elemzési módszerre.

Fotometrikus rendszer
Többparaméteres elemző berendezés

<	 		A termékcsalád tagjaival a kezelő szoftveresen megfigyelheti a legfontosabb értékeket, és befolyásolhatja, hogy 
azok szinte minden alkalmazáshoz megfelelők legyenek. A következő paraméterek ellenőrizhetők: pH, ORP, 
szabad és teljes klór, kombinált klór 



Levegővel 
működő 
duplamembrános  
szivattyúk

A membránosszivattyú-technológia az egyik legrégebbi 
szivattyúzási technológia a világon, de technológiai előnyeinek 
köszönhetően egy népszerű, megfizethető, könnyen 
karbantartható, egyszerűen beszerelhető és üzemeltethető 
szivattyúvá alakult, amely a termékviszkozitások széles körét 
képes kezelni. Tömítésmentes kivitelben, önlégtelenítő és 
szárazon futó kialakítással is kaphatók. 

A SEKO levegővel működő 
duplamembrános 
szivattyúi sokoldalú és 
megbízható működést 
kínálnak minden 
alkalmazásnál
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A termékcsaládot a végső összeszerelés után 100%-
os nedvességtesztnek vetik alá, ideértve az elakadást, 
és a légtelenítést is. A tömítésmentes kialakításának 
köszönhetően a SEKO AODD szivattyú szárazon is 
futhat a szivattyú vagy a rendszer károsítása nélkül. 
A szivattyú – a folyadék kompatibilitásától függően – 
teljesen alámeríthető.

A DuoTek FOOD pneumatikus duplamembrános 
szivattyúit az élelmiszeriparban használt termékek 
átvitelére tervezték. A szivattyú dupla membránjait 
az FDA (EC 1935/2004) szabványnak megfelelő 
anyagokból készítik; a folyadékkal kapcsolatba kerülő 
alkatrészeket elektrolízissel polírozzák, továbbá az 
SS316 és PTFE anyagok is megfelelők élelmiszerrel 
való használatra. Ezen szivattyúk a nagyon magas 
folyadékviszkozitással és akár a 95 °C-os hőmérséklettel 
is megbirkóznak.

A termékcsalád további jellemzői
<	 Hordozható és kompakt kialakítás a több 

helyszínen történő alkalmazás érdekében, 
opcionálisan kézikocsival is elérhető

<	 Önlégtelenítés 6 méterig: szívóemelő 
alkalmazásokhoz

<	 Mindenhol csavarral rögzített felépítés: 
maximálisan szivárgásbiztos és biztonságos

<	 Vezető műanyag szivattyúk is elérhetők

Duotek
A levegővel működő duplamembrános szivattyúkat már régóta az ipar legrugalmasabb szivattyúiként ismerik el a 
bonyolultabb folyadékok relatív alacsony nyomáson és áramlással történő kezelése miatt. Az alkalmazási lehetőségek 
száma szinte korlátlan. A SEKO AODD (levegővel működő duplamembrános) szivattyúi több méretben és kaphatók. 
Az erősen korrozív savaktól, a magas viszkozitású festékeken és ragasztókon keresztül szinte minden típusú folyadék, 
illetve étel- és italtermékek is szivattyúzhatók vele. A termékcsaládban megtalálható minden, az FDA (EC 1935/2004) 
szabványnak megfelelő szivattyúktól az ATEX 1. és 2. zónás változatáig. 

AODD

<	 Kapacitási tartomány: 8–1050 l/óra, legfeljebb 8 bar
<	 A szerkezet anyagai: PP, PVDF, SS 316, alumínium, POMc
<	 Duotek FOOD elektropolírozott SS 316 anyagból
<	 Duotek ATEX PP+CF, PVDF+CF, alumínium, AISI 316, POMc+CF anyagból  



44 Vízkezelési és ipari megoldások

Csillapítók
Az aktív a leghatékonyabb módja a szivattyú leürítésekor keletkező nyomásingadozás megszüntetésének. aktívan, 
automatikusan, sűrített levegővel és egy membránnal állítják be a megfelelő nyomást az ingadozás minimalizálása 
érdekében. minimális karbantartási igénnyel, és – az alkalmazástól függően – a szivattyúkkal megegyező érhetők el.

<	 A szerkezet anyagai: PP, PVDF, alumínium, AISI 316
<	 Minden változat ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik az 1. és 2. zónához

Tartozékok
a tökéletes beszereléshez 

Levegőszabályozó-
készlet

Kapcsolószelepek Löketszámláló Membránhiba-
érzékelés

Pneumatikus 
vagy elektronikus 
kötegszabályozó

Kosaras szűrő PP 
anyagból

INOX kézikocsi Rezgéscsillapító lábak Peremes 
csatlakozókészlet





A polimer-előkészítő egységet arra fejlesztették ki, hogy 
automatikusan előkészítése a polimer oldatokat, amelyeket 
koagulálószerként használnak a szuszpendált részecskék végső 
eltávolításához számos olyan vízkezelési folyamatban, amelyet 
például az úszómedencék karbantartásánál, vagy éppen a 
szennyvízkezelés különböző szakaszaiban alkalmaznak. A SEKO 
Poly sorozata a polimer bekeverő és -mérő rendszerek teljes 
választékát kínálja. A termékcsaládba 4 típus tartozik, amelyek 
minden alapvető követelménynek megfelelnek, beleértve a 
Poly tower-t, amelyet kis mérete miatt kifejezetten szűk helyekre 
terveztek. 

Kifejezetten arra tervezték, 
hogy a vízkezelést végző 
ügyfelek minden igényére 
hatékony megoldást 
nyújtson.

Polimer-
előkészítő
egységek
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Folyékony polimerek (0,05–1,0%) és por polimerek 
(0,05–0,5%) feldolgozásához.

Minimális termékátvitel.

A polimeroldat extrakciója és a kamrák leürítése a 
tárolótartály elején keresztül.

Az oldat-koncentráció felhasználó által irányított 
beadagolása, illetve a pormérő egység és a 
folyadékkoncentrátum-szivattyú kalibrálása.

Opcionális PIC programozható logika.

Vezérlő PROFIBUS modullal.

Külön kérésre érintkeződobozzal szerelt változat is 
elérhető.

Kinyerési sebesség legfeljebb 8000 l/óra. 

Ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs 
szükség folyamatos működésre.

Flokkulálószerek manuális hozzáadása adagolási 
egységekben. 

Robusztus kivitel.

Költséghatékony megoldás.

Polipropilénből készült adagoló tartály 
öblítőrendszerrel.

Finom keverés az állandó teljesítményért 
(elektromos keverő).

Csatlakozódoboz. 

A PolyCendos háromkamrás, folyamatos áramlási 
rendszereket a polimeroldatok előkészítéséhez 
kötegelt flokkulációs segédeszközként használják, 
tárolótartályuk pedig három kamrára van felosztva.

PolyCendos
Hatékony polimermérés

A PolyMan bekeverő állomások a folyékony és por 
polimerek manuális bekeverésére szolgálnak.

PolyMan
Polimeroldatok adagolása 
adagolási egységekben
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Folyékony polimerek (0,05–1,0%) és por polimerek 
(0,05–0,5%) feldolgozásához.

Nem keveri a friss és az érlelt polimereket.

Az oldószer-koncentráció felhasználó által 
irányított beadagolása, illetve a pormérő egység 
kalibrálása. Folyadékkoncentrátum-szivattyús 
vizes berendezéssel, áramlásmérővel és a hígító 
víz mennyiségének adagolásához szükséges 
felszereléssel rendelkezik bekötéséhez.

Finom keverés az állandó teljesítményért 
(elektromos keverő).

Opcionális PIC programozható logika.

Vezérlő PROFIBUS modullal.

Külön kérésre érintkeződobozzal szerelt változat is 
elérhető. 

A kompakt, kétszintes PolyTower rendszerek két, 
egymásra helyezett tárolótartályra vannak osztva, 
és flokkulációs segédeszközként használják őket 
polimeroldatok előkészítéséhez. A PolyTower 
termékrendszert – a helytakarékos kialakításnak 
köszönhetően – kifejezetten zárt területekhez 
tervezték.

PolyTower
A kompakt, kétszintes 
megoldás

A rendszer gyárilag összeszerelt, így rögtön használatra 
kész.

A három különálló, hengeres polipropilén-
tárolótartály beoldó-, érlelő- és tárolótartályként 
szolgál.

A hengeres tárolótartályokat hidraulikus módon 
kapcsolják össze a túláramlási csatornák.

Szárazadagoló meghajtómotorral, adagolócső-fűtés 
és portölcsér tömítéssel ellátott fedéllel.

Öblítőrendszer a por öblítéséhez és nedvesítéséhez.

Finom keverés két elektromos keverővel az állandó 
teljesítményért.

Vezérlőszekrény a teljes rendszer automatikus 
vezérléséhez. 

A PolyMaster egy automatikus, háromkamrás 
kötegelőrendszer por flokkulálószerekhez, amely 0,05–
0,5%-os polimeroldatok előkészítésére szolgál

PolyMaster
Használatra kész polimer 
előkészitő és adagoló 
rendszerek





Oldalcsatornás és 
vákuumszivattyúk

Az oldalcsatornás fúvók kiváló választás számos olyan 
automatizálási projektnél, ahol alacsony nyomáson és vákuumban 
nagy mennyiségű tiszta, száraz levegőre van szükség. A SEKO 
olyan termék kifejlesztésére törekedett, amely más termékekkel 
együtt egyszerűen beszerelhető, de ugyanakkor alacsony 
zajszintet eredményez kicsi és rendkívül könnyű kialakításával és 
energiatakarékos működésével. 

A SEKO oldalcsatornás 
fúvók számos 
alkalmazásnál hatékony 
megoldást kínálnak a 
levegő továbbításához.



Az új, változófrekvenciás meghajtónak köszönhetően 
egy általános motor által hajtott egység maximális 
teljesítménye akár 300%-kal is javulhat. A precíziós 
gépi vágás garantálja a fúvó pontosságát és 
minőségét. Minden terméket egy szigorú mechanikai 
és elektromos teljesítménytesztnek vetnek alá a PROE, 
UG, CAD és egyéb számítógépes tervezőszoftver és 
mozgásszimuláció segítségével, amelyek a végső 
gyártási fázist megelőzően minden tervezési jellemzőt 
ellenőriznek.

A kettős frekvencia (50/60 Hz) és széles 
feszültségtartomány a világ szinte minden 
feszültségszintjéhez megfelelő, míg a csapágy 
külső kialakítása bírja a magas működési 
hőmérsékletet, és javítja a fúvó megbízhatóságát és 
szervizélettartamát. 

Az alumíniumötvözetből egyszeri öntéssel készített, 
a vágási folyamatban kiegészített megmunkálási 
alkatrészek javitják a hagyományos technológiák 
pontosságát. A keverőlapát kialakítása 20%-kal növeli 
a teljesítményt a versenytárs termékekhez képest, 
míg az IP55 osztályú védelemnek („F” szigetelési 
osztály) köszönhetően számtalan alkalmazáshoz 
világszerte megfelelnek.

Az oldalcsatornás fúvók az impulzusos elv alapján vagy regeneratív áramlással működnek. Ez azt jelenti, hogy a 
forgó keverőlapát kinetikus energiája a szivattyúzott közegbe továbbítódik és nyomássá alakul. A keverőlapátot a 
súrlódásmentes kompresszió érdekében közvetlenül a motor tengelyére szerelték fel, és a speciális alakú házzal együtt 
egy oldalcsatornát képez. A rendszer beszívja a szivattyúzott közeget, összenyomja az oldalcsatornákban, majd egy 
fordulat után a második szakaszba továbbítja.

Itt, a leürítés előtt, újból összenyomja a rendszer. Így az oldalcsatornás fúvóval vákuum és tolólevegő is generálható. 
A motor névleges teljesítménye határozza meg a fúvó maximális nyomáskülönbségét. A bemeneti és leürítési oldalra 
felszerelt hangtompítók gondoskodnak a csendes működésről, míg a maximális működési megbízhatóságot a 
kompressziós kamra külsejére szerelt csapágyak biztosítják még nagy különbségek mellett is.

Fúvók

Az egyedülálló működési elv és kialakítás olyan kulcsfontosságú előnyöket kínál, 
mint például:
<	 nincsenek kopó alkatrészek
<	 nincs szükség kenésre
<	 minimális karbantartás
<	 csendes működés
<	 egyenletes levegőáramlás
<	 bármilyen irányban felszerelhető, kisebb rögzitő felületek és csökkentett beszerelési költségek
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Adagoló- és  
befecskendező 
csomagok

A vegyszer-befecskendező és -adagolórendszerek nagy 
kihívást jelentő követelményeknek vannak kitéve, testre szabott 
kialakításaikkal pedig elengedhetetlenek bizonyos alkalmazásokhoz 
és iparágakhoz. Hatalmas igény van a megbízhatóságra és a 
könnyű karbantarthatóságra a szélsőséges környezetekben is – 
például forróságban, hidegben, földön vagy az óceánban. 

Ahol az idő értékes, a 
költségek magasak és a 
folyamatok intenzívek, 
az adagoló- és 
befecskendező-rendszerek 
testre szabott megoldást 
kínálhatnak a pontosság, 
tartósság és megbízhatóság 
garantálásához. 



A SEKO kémiai adagoló-/befecskendezőcsomagjainak előnyei
<	 Alkalmazási területek a vízkezeléstől, az olaj- és gáziparon keresztül, az élelmiszeriparig

<	 A SEKO által világszerte tervezett, gyártott és forgalmazott termékek

<	 Rendszerek tervezése és kivitelezése a mechanikai telepítéstől az elektromos és automatizálási rendszerekig, illetve 
kulcsrakész projektekig

<	 Számos paraméter egyeztetésének lehetősége – nyomások és áramlási sebességek változásai, kedvezőtlen környezeti 
viszonyok, tengeri környezet, ATEX/NEM ATEX

<	 Professzionális tervezőprogramok, szoftverek és személyzet gondoskodik a folyamatok biztonságáról

<	 Opcionális tartozékok: porlasztók, műszerek, egyedi csatlakozások, fűtőrendszerek stb.

<	 Saját karbantartási szolgáltatás, azonnali közbelépés, karbantartási garancia

A SEKO saját projekteket fejlesztett ki a különböző folyadéktulajdonságokkal és üzemállapotokkal kapcsolatos mérési és 
szivattyúzási problémák megoldására.

Adagoló- és befecskendező 
csomagok

Az adagoló-/befecskendezőcsomagok SEKO által tervezett és gyártott fő ipari 
alkalmazási területei a következők:
<	 Vízkezelés (települések, szennyvíz)
<	 Ipari szektor (acél, kerámia, élelmiszer és üdítőital, tisztítószerek, papír, textil és gyógyszeripar)
<	 Energiaipar (kazánok, sótalanító alkalmazások, hűtőtornyok, környezetvédelem)
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Your Choice,  
  Our Commitment

A SEKO üzletipartnerei legalább egy okot tudnak mondani, hogy 
miért választottak minket. Mindazonáltal minket választottak, így 
megérdemlik elkötelezettségünket. Az „elkötelezettségünk” teljes 
mértékű és nem csak az ügyfelekre, hanem egymásra és a vállalat 
alkalmazottaira is vonatkozik.

Vision
A SEKO szenvedélyes és elkötelezett szakemberek globális 
családja. Minden partnerünket meghallgatjuk, és elkötelezettek 
vagyunk amellett, hogy mindig a megfelelő megoldást nyújtsuk 
a higiéniai, vízkezelési és ipari feldolgozási piacokon.

TO BE YOUR PARTNER OF CHOICE FOR 
DOSING SOLUTIONS, GLOBALLY

KÖLCSÖNÖS TISZTELET, MINŐSÉG ÉS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZELLEMÉrtékek
A tisztelet kölcsönös, mivel az üzlet arról szól, hogy képesek 
legyünk bizalmat kiépíteni az ügyfél és a beszállító között. 
Vállalásainkat időben és átlátható módon szállítjuk, így partnereink 
tisztában vannak azzal, hogy üzleti igényeik szerint tervezhetnek.

KÖLCSÖNÖS
TISZTELET

A minőség meghatározó a SEKO számára. Nem csak termékeink és 
megoldásaink tervezésére, fejlesztésére, gyártására és kiszállítására 
vonatkozik, de csapataink professzionalizmusa is nagy mértében 
hozzájárul.

MINŐSÉG

Az együttműködési szellem alapvető fontosságú szerepet 
játszik sikereinkben, a SEKO pedig büszke arra, ahogyan a világ 
különböző pontjain lévő csapataink együtt tudnak működni, és 
a különböző országokban székelő csapatok közösen keresnek 
megoldásokat az ügyfelek kéréseire vagy a piaci igényekre az 
ötlettől a megvalósításig, rövid idő alatt, globális jelenlétünkön 
keresztül és azon túl.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
SZELLEM





A folyamatban lévő termékfejlesztések részeként a SEKO fenntartja 
a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. A 
publikált adatok változhatnak. 
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A modern, globalizált világunkban egy privát 
tulajdonban lévő vállalat jelentős előnyöket nyújthat 
ügyfeleinek és partnereinek. A SEKO az elmúlt 40 
év során egy olyan globális szervezetet hozott 
létre, amely képes átlátni a helyzetet, kezelni a jelen 
nyomását és hosszú távra tervezni, miközben valódi 
partnere ügyfeleinknek, átlátható módon működik, és 
kölcsönös tiszteletet mutat egymás iránt.

Függetlenül a jól ismert rugalmasságunktól, a 
részletekre való odafigyelésünktől, a kiváló minőségű 
termékeinktől és az üzletvitelünktől, megértjük, 
hogy az Ön választása, hogy velünk dolgozzon. 
Kötelességünknek tekintjük, hogy kielégítsünk az Ön 
és ügyfeleink minden igényét, bárhol is legyenek.

A portfól ióinkkal ,  globális 
jelenlétünkkel, jóváhagyásainkkal, 
tanúsítványainkkal és helyi 
képviseletinkkel kapcsolatos 
további információkért látogasson 
el a következő weboldalra: 
www.seko.com

Your Choice,
Our Commitment


