
 

 

 

 

 

 

 

 SuperDos 15  
 

 Um Plus a mais de 

performance! 
 

A linha SuperDos atende à diversas aplicações desde a indústria 
até o campo. Construído com polímeros de alta tecnologia, é forte, 
durável e compatível com a maioria dos químicos. 
A proporção de injeção é regulada girando a parte inferior do 
equipamento conforme a solução desejada, com isso quantidade 
de produto injetado é proporcional a quantidade de água que 
atravessa a bomba dosadora. 

Vantagens 

• A maior conexão do mercado (40 mm) 
• Ampla taxa de dosagem (0,025 a 5%) 
• Excelente vazão para grandes instalações (9 a 3400 l/h) 
• Precisão de dosagem em qualquer vazão 
• O produto químico não entra em contato com o motor 
   do dosador 
• Manutenção livre de ferramentas 

Principais Aplicações 
• Medicação 
• Acidificação 
• Cloração 
• Limpeza e desinfecção 

 

 

 

 

Modelos Vazão de trabalho Pressão de trabalho Conexão Dosagem mínima Dosagem máxima

0,025 a 0,3% 9 a 3400 l/h 2,1 a 41 m.c.a 1 1/4" (40 mm) 250 ml para 1000 litros 3 l para 1000 litros

0,2 a 2,5% WSP 9 a 3400 l/h 2,1 a 41 m.c.a 1 1/4" (40 mm) 2 l para 1000 litros 25 l para 1000 litros

0,4 a 5% 9 a 3400 l/h 2,1 a 41 m.c.a 1 1/4" (40 mm) 4 l para 1000 litros 50 l para 1000 litros  



Instalação Básica 

 

Acessórios 

A linha de dosadores volumétricos possui acessórios para uso conjunto, como: 

Filtros 

Filtros com vasta gama de filtragem, indicado para assegurar a qualidade da água para os equipamentos e as criações. 

Características 

• Eficaz em qualquer faixa de pressão 

• Fácil limpeza 

• Manutenção livre de ferramentas 

• Disponível em diversas conexões 

 

Kit de Injeção Remota 

Acessório utilizado para a montagem de dois ou mais dosadores em série, evitando a contaminação da parte interna 

dos equipamentos. 

Características 

• Kit composto pelas conexões e mangueiras 

• Materiais resistentes aos químicos mais agressivos 

• Acessório original SuperDos 

 

Peças de Reposição 

Contamos com todos os kits de reparo em estoque nacional, além disso a Dosamax disponibiliza em seu site uma série 

de conteúdos informativos sobre manutenção e boas práticas de utilização do seu equipamento. 

 

 

Dosamax - Soluções na dose certa! 

Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 966. Residencial e Comercial 

Palmares. Cep: 14.092-440. Ribeirão Preto – SP 

(+55) 19 97167-8921 | (+55) 16 3329-3054 

www.dosamax.com.br 

http://www.dosamax.com.br/

