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Acaba de adquirir um dos mais recentes modelos da gama de 
Doseadores Proporcionais DOSATRON INTERNACIONAL.
Felicita-mo-lo pela sua escolha. Este modelo foi elaborado gra-
ças à experiência de mais de 30 anos.
Os nossos engenheiros colocaram a série dos DI muito acima do 
que pode ser a evolução técnica dos Doseadores Proporcionais 
Sem Electricidade. A escolha dos materiais utilizados na sua 
fabricação foi extremamente minuciosa a fim de resistir aos 
ataques químicos de todos ou de, pelo menos, da maioria dos 
produtos para dosear disponíveis no mercado.
Este doseador revelar-se-á, ao longo do tempo, como sendo um 
aliado dos mais fiéis.
Alguns cuidados dispensados regularmente irão garantir um 
funcionamento no qual não haverá lugar a avarias.

LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE COLOCAR 
O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.

Importante ! 
A referência completa e o número de série do seu 
DOSATRON está inscrito no corpo da bomba.
Ele deve ser registrado na parte reservada abaixo e comu-
nicado ao seu revendedor em qualquer contato relativo 
ao produto ou qualquer pedido de informação.

Réf. :  ................................................................................

N° Série :  ........................................................................

Data de compra :  ...........................................................
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CARACTERÍSTICAS

Vazão da água* de funcionamento :  5 l/h mini - 700 l/h maxi 
[0.022 US GPM- 3 US GPM]

Pressão de funcionamento : 
bar
PSI
Dosagem ajustável exteriormente : 
%
ratio
Vazão da injeção do produto concentrado : 
Mini l/h - Maxi l/h
US Fl. oz/min

Composição da embalagem : 1 Dosatron - 1 suporte mural - 1 tubo de aspi-
ração transparente 175 cm [69”], ø 6 x 9 mm [1/4’’ id x 3/8’’od] - 1 manual 
de utilização e de manutenção Dimensões da embalagem : 16 x 33 x 18.5 
cm (6 5/16” x 13” x 7 1/4”]) - Peso da embalagem : 1 kg [2.2 us Ibs]

* Para outros fluidos de motor, consultar-nos.

0.30 - 6
4.3 - 85

0.15 - 1.25
1 : 666 - 1 : 80

0.0075 - 8.75
0.0042 - 4.93

0.30 - 6
4.3 - 85

0.8 - 5.5
1 : 128 - 1 : 20

0.8 - 38.5
0.45 - 21.8
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GENERALIDADES
Temp. máx. da água de funcionamento :  40°C [104°F] 
 para utilizar com temperatura mais elevada, nos consultar
 Temp. min. da água de funcionamento :  5°C [41°F]
 Valor de dosagem :  ex. Regulação a 1 % = 1:100  
 = 1 V produto concentrado para 100 V de água
 Precisão média da dosagem :  +/- 5 % (curvas sob pedido) 
Confiabilidade da repetição :  +/- 3% (padrão API 675)
Perda de carga :  0.3 – 1.4 bar [4.3 – 20.3 PSI]
OUTRAS FUNÇÕES INTEGRADAS
Ligações entrada/saída :  3/4” M : BSP-NPT ø 20 x 27 mm
Botão esvaziador de ar :  sim
MOTOR
Motor :   êmbolo hidráulico
Cilindrada do motor hidráulico :  0.225 l [0.059 US Gallons] (1 ciclo) 
DOSAGEM
Injeção :  interna
Êmbolo Dosador : de efeito simples, injeção na subida 
Válvula de aspiração :  com bico, acionada por mola
ASPIRAÇÃO
Acionamento automático :  sim
Viscosidade máx. do concentrado :  400 cSt a 20°C [68°F]
Altura ou comprimento máx. de aspiração do produto concentrado :  4 m [13ft]
Filtro de aspiração :  sim – de pé com peso



Cárter : polipropileno, EPDM
Êmbolo Motor : polipropileno, peek, 
inox, teflon, EPDM HT
Parte Dosagem : polipropileno, polie-

tileno, hastelloy (mola de válvula)
Tubo de Aspiração : PVC

MATERIAIS PADRÃO

Compatibilidade eficiente   
  AF : Anéis o’ring de dosagem 
recomendados para produtos alcalinos

  VF : Anéis o’ring de dosagem 
recomendados para produtos ácidos

  Tubo de aspiração : Matéria e filtro de 
aspiração especiais disponíveis

Instalação eficiente  
 BP : Bypass integrado
 Outros : consulte-nos

 : opção   : padrão   : não disponível para este modelo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

NOTA

O Dosatron Compact é equipado com uma válvula de segurança, integrada 
na entrada da água que, em caso de parada 
intempestiva do motor, se abrirá e  deixará 
passar a água. Este “bypass” 
de segurança necessita de 
1.5 bar [21 PSI] de pressão 
diferencial para entrar em 
funcionamento.

Pressão 1 – Pressão 2  1.5 bar [21 PSI]

As opções permitem adaptar o dosador às necessidades, da 
melhor forma. A sua utilidade será determinada com a ajuda 
dos nossos técnicos. 
Cada Dosatron é testado na fábrica. 

ON
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Solução 
de água + 

% produto

Êmbolo 
dosador

Água

Êmbolo 
motor

Preciso, simples 
e confiável

Instalado no circuito de água, 
o         DOSATRON utiliza a pressão 
da água como única força motriz. 
Assim acionado, ele aspira o pro-
duto, dosando-o na percentagem 
desejada e misturando-o, em segui-
da, com a água motriz. A solução 
realizada é então enviada na rede.

A dose de produto é sempre pro-
porcional ao volume da água que 
atravessa o DOSATRON, quaisquer 
que sejam as variações de vazão ou 
de pressão.

Produto 
concentrado 

a dosar

Regulação da 
dosagem (%)

Uma tecnologia única que integra 
todas as funções da dosagem
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1 - GENERALIDADES
- Quando conectar um DOSATRON 
na rede de água pública ou a uma 
fonte de água privada, deverá 
obrigatoriamente respeitar as 
normas de proteção e de desconexão. 
DOSATRON recomenda a instalação 
de uma sistema de desconexão para 
evitar a contaminação da entrada 
da água.
- Quando instalar o Dosatron Compact, 
assegure-se que o botão do bypass 
esteja na posição “ON”.
- O Dosatron Compact é equipado com 
uma válvula de segurança, integrada 
na entrada da água que, em caso de 
parada intempestiva do motor, se 
abrirá e deixará passar a água. Este 
“bypass” de segurança necessita de 1.5 
bar [21 PSI] de pressão diferencial para 
entrar em funcionamento.
- Instalar o Dosatron Compact no 
sentido da água (flecha no corpo de 
bomba). Caso contrário, a válvula de 
segurança pode mover-se e estragar 
o dosador.
- Quando a instalação for mais alta que 
o próprio DOSATRON, poderá surgir 
um refluxo de água e de produto para 
o DOSATRON. Aconselha-se então 
instalar uma válvula automática anti-
retorno depois do aparelho.
- Não instalar o DOSATRON acima de 
um recipiente de ácido ou de produto 
agressivo : deslocar o recipiente 
e protegê-lo, com uma tampa, de 

eventuais emanações de produto.
- Manter o DOSATRON afastado das 
fontes de calor muito elevadas e no 
inverno preservá-lo das geadas.
- Não instalar o DOSATRON no circuito 
de aspiração da bomba motora 
(sifonagem).
- O operador deve colocar-se na frente 
do DOSATRON e utilizar óculos e 
luvas de proteção durante todas as 
intervenções.
- Regular a dosagem fora de pressão.
- Para garantir a precisão da dosagem, 
a substituição anual das juntas da 
parte de dosagem (anéis o’ring) fica sob 
única responsabilidade do utilizador.
- O utilizador será o único responsável 
pela escolha correta das regulagens 
do DOSATRON para obter a dosagem 
desejada. O utilizador deve respeitar 
rigorosamente as recomendações do 
fabricante de produtos químicos.
- Verificar se a vazão e a pressão da 
água de instalação estão conformes às 
características do DOSATRON.
- O utilizador será o único responsável 
pela escolha correta das regulagens 
do DOSATRON para obter a dosagem 
desejada.
- Uma entrada de ar, uma impureza ou 
um ataque químico da junta podem 
interromper o bom funcionamento 
da dosagem. É recomendado 
verificar periodicamente se o produto 
concentrado a dosar está efetivamente 
sendo aspirado no DOSATRON.

PRECAUÇÕES
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- Mudar o tubo de aspiração do 
DOSATRON assim que este apresente 
deteriorações devidas ao produto 
dosado.
- No fim da utilização, colocar o sistema 
fora de pressão (recomendado).
- O DOSATRON deve obrigatoriamente 
ser lavado :
.  sempre que se muda o produto
. antes de cada manipulação, a fim 
de evitar qualquer contato com os 
produtos agressivos.
- Para a dosagem de produtos 
agressivos, consulte o seu vendedor 
antes de qualquer utilização para 
confirmar a compatibilidade com o 
dosador.
- Toda montagem e fixação devem 
ser feitas manualmente, sem utilizar 
ferramentas.
2 - ÁGUAS CARREGADAS
- No caso de água muito carregada 
instalar imperativamente DOSATRON 
um filtro com crivo (300 mesh - 60 
microns dependendo da qualidade da 
água) antes do dosador. Se o filtro 
não for instalado, partículas abrasivas 
causarão o desgaste prematuro do 
DOSATRON.
3 - GOLPES DE ARIETE / VAZÃO 
EXCESSIVA
- Nas utilizações sujeitas a golpes 
de aríete, é necessário instalar um 
dispositivo anti-aríete (sistema de 
regulação pressão/vazão). 
- Para instalações automatizadas, 

utilizar de preferência elétro-válvulas 
com sistema de abrir/fechar lento.
- Quando um DOSATRON alimenta 
vários setores, acionar as elétro-válvulas 
simultaneamente  (fechamento de um 
setor e abertura de um outro setor 
simultaneamente).
 4 - LOCALIZAÇÃO DA 
INSTALAÇÃO 
- O DOSATRON e o produto a dosar 
devem estar acessíveis. A sua instalação 
não deve apresentar qualquer risco de 
poluição ou de contaminação.
- É aconselhado equipar todas as 
canalizações de água com uma marca 
indicando que a água contêm aditivos 
e com a menção : 
«ATENÇÃO, água não potável».
5 - MANUTENÇÃO 
- Após utilização é aconselhado fazer 
aspirar água limpa (~ 1/4 litro [8 1/2 
US Fl.oz]).
- Uma manutenção anual favorece uma 
ótima longevidade do DOSATRON. 
Substituir todos os anos as juntas de 
dosagem (anéis o’ring) e o tubo de 
aspiração do produto.
6 - SERVIÇO
- Este DOSATRON foi testado antes de 
ser embalado.
- Kit de reparação e conjunto de juntas 
disponíveis.
- Não hesitar em entrar em contato 
com o distribuidor ou DOSATRON para 
qualquer serviço pós-venda.

PRECAUTIONS (suite)



PRIMEIRA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO ! Verificar que o botão do 
dosador esteja bem na posição “ON”.
- Abrir ligeiramente a entrada da água.
- Pressionar o botão esvaziador de ar no 
topo da campânula.
- Assim que a água começar a escorrer 
continuamente em torno do botão, (sem 
bolhas de ar) largá-lo.
- Abrir progressivamente a entrada da água, o DOSATRON 
se auto-aciona.
- Deixá-lo funcionar até que o produto a dosar suba na 
parte de dosagem (visualização a través do tubo transparente).
- O DOSATRON emite um «clic clac» característico do seu funcionamento.

NOTA : O tempo de acionamento automático da solução dosada depende da 
vazão, da regulação da dosagem e do cumprimento do tubo de aspiração do pro-
duto. Para acelerar o acionamento automático, regular a dosagem ao máximo. 
Uma vez realizado o acionamento automático, baixar a pressão a zero e regular 
a dosagem no valor desejado (ver § REGULAÇÃO DA DOSAGEM).

ATENÇÃO ! Não utilizar ferramenta
A regulação da dosagem deve ser efetuada fora de pressão 
- Fechar a entrada de água e baixar a pressão a zero.
- Desapertar o anel de bloqueio.
- Enroscar ou desenros-
car a anilha de regulação 
para fazer corresponder 
o ponto mais alto desta 
com a graduação dese-
jada, indicada na régua 
graduada.
- Voltar a enroscar o anel 
de bloqueio.

REGULAÇÃO DOSAGEM 
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Incidentes possiveis

SINTOMA CAUSA SOLUÇÃO

Êmbolo motor  

  Êmbolo motor   Colocar o botão na 
 bloqueado posição “on”

 Presença de ar no Esvaziar  o ar         
 DOSATRON 

 Vazão excessiva 1.  Reduzir a vazão, colocar de 
novo em funcionamento

  2.  Devolver a  DOSATRON 
ao seu distribuidor

 Êmbolo motor   Devolver a DOSATRON
 quebrado ao seu distribuidor

 Fuga na válvula de  1. Verificar /limpar a 
 segurança      junta da válvula
  2.  Devolver a  DOSATRON 

ao seu distribuidor

Não sai água   Pressão da rede de  Aumentar a pressão   
na saída água insuficiente a mais de 0.3 bar

Dosagem  

Refluxo no    Válvula de aspiração Limpá-la ou substituí-la
recipiente  suja, danificada ou   
de produto ausente

Produto  O êmbolo motor  Ver Êmbolo motor
não aspirado está parado

 Entrada de ar a nível  Verificar o tubo de
 do tubo de aspiração aspiração e o se os anéis
  estão bem enroscados

 Tubo ou filtro de   Limpar o tubo e o 
 aspiração obstruídos  filtro de aspiração
 

Nota : O Dosatron Compact é equipado com uma válvula de segurança, inte-
grada na entrada da água que, em caso de parada intempestiva do motor, se 
abrirá e deixará passar a água. Este “bypass” de segurança necessita de 1.5 bar 
[21 PSI] de pressão diferencial para entrar em funcionamento.

O DOSATRON não 
arranca ou pára
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SINTOMA CAUSA SOLUÇÃO

Dosagem  

Produto Junta da válvula de   Limpá-la ou substituí-la
não aspirado aspiração deteriorada, 
 mal montada ou suja 

 Junta do êmbolo    Limpá-la ou substituí-la
 dosador mal montada,    
 suja ou dilatada

 Corpo dosador riscado Substituí-lo 

Dosagem  Entrada de ar 1.  Verificar se os anéis 
da parte dosagem 
estão bem enroscados

  2.  Verificar o estado 
do tubo de aspiração

 Junta da válvula Limpá-la ou substituí-la
 de aspiração  
 deteriorada ou suja

 Vazão excessiva Reduzir a vazão

 Junta do êmbolo  Substituí-la
 dosador deteriorada

 Corpo dosador riscado Substituí-la

Vazamentos  

Vazamento perto da  Junta da camisa  Posicioná-la corretamente
anilha metálica de   danificada, mal  ou substituí-la
fixação embaixo do  posicionada 
corpo da bomba ou ausente 

Vazamentos entre a  Junta do corpo do Posicioná-la corretamente
anilha de regulação dosador danificada, ou substituí-la
e a anilha   mal posicionada 
de bloqueio ou ausente

Vazamentos entre  Junta da campânula   Posicioná-la corretamente
o corpo e a  danificada, mal   limpar o alojamento da  
campânula montada ou ausente junta ou substituí-la

DOSATRON INTERNATIONAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
QUALQUER UTILIZAÇÃO NÃO CONFORME AO MANUAL DE 

UTILIZAÇÃO

insuficiente
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Garantia
DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 
compromete-se a substituir qualquer 
peça considerada defeituosa de ori-
gem, durante um período de doze 
meses a partir da data de compra feita 
pelo comprador inicial.

Para obter a substituição sob garantia, 
o aparelho ou a peça de reposição 
devem ser enviados com a prova de 
compra inicial ao fabricante ou ao dis-
tribuidor Dosatron.
A verificação do defeito será efetuada 
pelos serviços técnicos do fabricante 
ou do distribuidor. 

O aparelho deve ser enxaguado para 
retirar todo resíduo de produto quí-
mico  e enviado ao fabricante ou ao 
distribuidor em porte pago, ele será 
devolvido gratuitamente depois da 
reparação se coberto pela garantia.

As intervenções realizadas sob garan-
tia não darão direito a prolongar a 
sua duração.

Esta garantia só se aplica aos defeitos 
de fabricação.

Esta garantia não cobre os defeitos 
constatados provenientes de uma 
instalação anormal do aparelho, da 
utilização de ferramentas não apro-
priadas, de um defeito de instalação 
ou de manutenção, de catástrofes 
naturais, nem os defeitos causados 
por corrosão de corpos estranhos ou 
por líquidos encontrados dentro ou na 
proximidade do aparelho.

As garantias não incluem  as juntas 
(peças de desgaste) nem os danos cau-
sados por impurezas da água como, 
por exemplo, a areia.

Um filtro (300 mesh - 60 microns ou 
inferior), deve ser instalado antes do 
aparelho, para que a garantia seja 
validada.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 
declina toda responsabilidade se o 
aparelho for utilizado em condições 
não conformes com as prescrições e 
tolerâncias do manual de utilização.

Não há garantia explicita ou implí-
cita  relativa a outros produtos ou 
acessórios utilizados com os aparel-
hos de DOSATRON INTERNATIONAL 
S.A.S.


