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MANAGEMENT IN WATER

A ÁGUA É O NOSSO ELEMENTO…

Desde há mais de 16 anos que a DOSATRONIC se tem pautado 
pela qualidade, confiança e inovação. 

A satisfação dos nossos clientes é a nossa maior prioridade. Isto 
leva-nos a trabalhar constantemente em novas soluções e nunca 
ficar parado.

A DOSATRONIC desenvolve, produz e distribui produtos e sistemas 
de alta qualidade em todo o mundo, particularmente nas áreas 
da desinfecção da água, tratamento de efluentes, água de pro-
cesso, água potável, piscinas e tecnologia ambiental.

A nossa gama de produtos inclui:
 Equipamento de medição e controlo
  Eléctrodos de pH, eléctrodos de Potencial Redox, sondas para a 
medição de condutividade, turvação e temperatura

  Sensores electroquímicos para cloro, dióxido de cloro, clorito, 
bromo, ozono, peróxido de hidrogénio, ácido peracético e oxi-
génio

  Bombas doseadoras e sistemas de dosagem completos
  Sistemas de desinfecção como o dióxido de cloro, electrólise e 
ultravioletas

  Tecnologia para piscinas
 
Pessoal motivado, de confiança e aberto aos clientes, juntamente 
com a mais nova tecnologia, permite-nos a entrega de sistemas 
feitos á medida das necessidades individuais de cada cliente.

Inúmeros sistemas em funcionamento em todo o mundo são a me-
lhor prova do trabalho de sucesso desde que a empresa foi funda-
da no ano 2000. O nosso compromisso é apoiar sempre os nossos 
clientes mesmo anos depois de finalizado o próprio projecto.

Estamos disponíveis para o informar individualmente e esperamos 
o seu contacto através do e-mail info@dosatronic.de pelo telefone 
+49 (0) 751-295120, ou através dos nossos inúmeros revendedores 
em todo o mundo.

Para mais informações acerca da DOSATRONIC visite o nosso site 
em www.dosatronic.de. 

ÁGUA É VIDA – MANTENHA-A LIMPA!



EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E CONTROLO

 DOSAControl
 
 

Na tecnologia de medição, 
controlo e dosagem, a escolha 
correcta do equipamento de 
controlo é na maior parte das 
vezes um factor importante.

Com a série DOSAControl, ofe-
recemos uma vasta gama de 
aparelhos de medição e controlo 
desde controladores de um parâ-
metro ao multi-paramétrico.

Com esta série, é possível medir 
e controlar os seguintes parâme-
tros:

 pH
 Potencial Redox (ORP)
 Condutividade/temperatura
 Cloro
 Bromo
 Clorito
 Dióxido de cloro
 Ozono
 Peróxido de hidrogénio
 Ácido peracético
 Oxigénio
  Outros (sondas de cloro de 
membrana aberta)

As unidades de montagem na 
parede são também indicadas 
para colocação num painel, 
por exemplo juntamente com 
bombas doseadoras, suportes 
e sondas, de forma a fazer um 
sistema completo de medição, 
controlo e dosagem pronto para 
utilização imediata para uma 
variedade de tarefas diferentes.

Claro que os sistemas pré-monta-
dos são desenhados individual-
mente de acordo com as especi-
ficações do cliente dependendo 
da aplicação e da escolha do 
oxidante.

Mais, temos também equipamen-
tos para testes como simuladores 
de pH/mV, fotómetros para cloro 
livre, cloro total ou dióxido de 
cloro com o método DPD assim 
como acessórios para as diversas 
configurações da tecnologia de 
medição e controlo.
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SONDAS DE MEDIÇÃO

 DOSASens
 
 

Uma vasta gama de sondas está 
disponível para a sua particular 
necessidade em termos de medi-
ção, controlo e dosagem:

 pH
 Potencial Redox (ORP)
 Condutividade/temperatura
 Cloro
 Bromo
 Clorito
 Dióxido de cloro
 Ozono
 Peróxido de hidrogénio
 Ácido peracético
 Oxigénio
  Outros (sondas de cloro de 
membrana aberta com função 
de auto-limpeza)

Oferecemos uma vasta gama de 
sondas de pH e redox para dife-
rentes aplicações. Temos a sonda 
certa para a sua aplicação espe-
cífica, desde sondas standard a 
sondas para altas temperaturas e 
pressões.

As sondas amperométricas são 
um produto importante na desin-
fecção da água. São indispen-
sáveis para a desinfecção da 
água potável e de piscinas, água 
industrial e de processo.

As nossas sondas amperomé-
tricas são sujeitas a constantes 
desenvolvimentos e optimização. 
São agora uma das sondas mais 
confiáveis na desinfecção da 
água.

De acordo com as nossas sondas, 
oferecemos diferentes tipos de 
suportes. Os suportes em linha e 
de imersão estão hidraulicamen-
te optimizados para as neces-
sidades das sondas. São fácil e 
rapidamente instaladas, estando 
também disponíveis para tempe-
raturas e pressões elevadas.

Impurezas e partículas sólidas são 
particularmente problemáticas 
para as sondas amperométricas. 
Por isso é importante instalar um 
filtro adequado antes do ponto 
de medida de forma a proteger 
a membrana da sonda e evitar 
qualquer interferência com o 
sinal do sensor.

Oferecemos tudo de uma única 
fonte!



TECNOLOGIA DE DOSAGEM

 DOSATec
 
 

As bombas doseadoras são uti-
lizadas em todas as aplicações 
em que os fluídos têm de ser do-
seados de acordo com o tempo, 
volume e pressão.

A dosagem pode ser muito varia-
da. Assim sendo, certos critérios 
devem ser tidos em considera-
ção durante a fase de dimensio-
namento da bomba, como por 
exemplo:

  Volume de dosagem por uni-
dade de tempo

  Frequência da dosagem
  Temperatura
  Resistência química dos órgãos 
em contacto com o líquido

  Tipo de actuação, como sinal 
de 4-20 mA, impulsos, etc.

As nossas bombas doseadoras 
electromagnéticas de diafragma 
são caracterizadas pelo seu ex-
celente custo-benefício. Caudais 
na ordem dos 0,2 l/h a 100 l/h, 
com contrapressões de máximo 
25 bar e mínimo 1 bar.

Quase todas as bombas do-
seadoras estão equipadas com 
cabeças de dosagem em PVDF 
e fornecidas com respectivo chu-
pador e injector.

Também estão disponíveis cabe-
ças de dosagem de purga cons-
tante para líquidos tendentes a 
formar gases, casos do cloro e 
peróxido de hidrogénio.

As bombas doseadoras de motor 
com diafragmas mecânicos são 
indicadas para dosagens em pro-
cessos simples, tendo um exce-
lente custo-benefício.

Também oferecemos instalações 
de dosagem completas. São sis-
temas completos pré-instalados, 
geralmente incluindo os seguintes 
componentes:

 Depósito de dosagem
 Bacia de retenção
 Bomba doseadora
 Sistema de sucção
 Agitador/misturador
  Válvula de contrapressão e 
segurança

 Válvula de corte, etc



MANAGEMENT IN WATER

TECNOLOGIA DE PISCINAS

 DOSAPool
 
 

Para assegurar a saúde dos uti-
lizadores, a qualidade da água 
das piscinas é sujeita a exigên-
cias estritas de higiene. Estas 
exigências estão reflectidas nos 
padrões e regulamentos nacio-
nais e internacionais.

Para ir de encontro a estas 
exigências, é necessário que 
os equipamentos de medição, 
controlo e dosagem sejam de 
confiança e funcionem sem 
falhas de modo a assegurar que 
a água esteja sempre em boas 
condições higiénicas.

Oferecemos soluções para pisci-
nas privadas, públicas ou hotéis 
baseadas nas necessidades dos 
nossos clientes. Um sistema de 
pH-redox (ORP) para o sector 
privado poderá ter diferentes de-
senhos – desde sistemas simples e 
económicos até sistemas com-
plexos, fáceis de utilizar, e por isso 
mesmo de elevado custo. Além 
do controlo do pH, a concen-
tração do cloro é controlada 
indirectamente através de uma 
sonda de redox.

Ambos os sistemas são de fácil 
manuseamento e vão de en-
contro de todas as necessidades 
para garantir a higiene e saúde 
dos utilizadores das piscinas de 
modo a desfrutarem das melho-
res condições.

Ao contrário do sistema de pH-
-redox (ORP), o sistema pH-cloro 
é mais exigente para o operador, 
tanto em termos de conhecimen-
to como também de manu-
seamento das sondas de cloro, 
além do maior investimento – no 
entanto, a medição do cloro é 
o método mais fiável e preciso 
para medir directamente o teor 
de cloro.

O sistema de pH-redox-cloro é 
particularmente utilizado em pis-
cinas públicas. A norma técnica 
DIN 19643 foi formulada para 
garantir o melhor tratamento da 
água e descreve em detalhe os 
passos do tratamento e desinfec-
ção da água da piscina. Tudo 
o que esteja relacionado com 
higiene e saúde é para benefício 
dos banhistas.



DESINFECÇÃO

 DOSAiX
 DOSALux
 DOSAactive

Para a desinfecção da água, 
oferecemos diferentes sistemas 
como unidades de dióxido de 
cloro, desinfecção por UV e siste-
mas de electrólise.

DOSAiX-unidades de dióxido de 
cloro que geram automatica-
mente uma solução aquosa de 
dióxido de cloro de acordo com 
o processo ácido-clorito.

Os nossos sistemas são usados 
para a desinfecção da água 
potável, como em organismos 
públicos, estações de tratamento 
de águas, plantas industriais,

para a esterilização CIP, cerve-
jeiras, sistemas de lavagem de 
garrafas na indústria de bebidas 
e para remoção de algas e biofil-
mes em sistemas de arrefecimen-
to e torres de refrigeração, etc.

DOSALux-desinfecção da água 
com UVC é um método de de-
sinfecção sem químicos extrema-
mente efectivo e seguro. Tem a 
vantagem da água reter o seu 
sabor e cheiro naturais sem a 
formação de subprodutos peri-
gosos. Os sistemas UV são fáceis 
de instalar e de manter. Desde 
recentemente também oferece-
mos sistemas UV certificados pela 
DVGW e O-Norm.

Seguro e preciso: sistemas de 
electrólise DOSAactive permi-
tem um método de desinfecção 
da água altamente eficiente e 
seguro. Os sistemas de electrólise 
utilizam sal, água e electricidade 
para a produção in-situ de cloro 
activo fresco para uma desinfec-
ção efectiva.
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