
 
 

BOMBA DOSADORA SOLENOIDE 

Série TEKBA (Com Ajuste de Stroke) 
 

APRESENTAÇÃO 

Esta série representa o melhor compromisso entre confiabilidade, 
precisão de dosagem e facilidade de uso. Projeto baseado em 
solicitações de clientes em campo, obtidas a partir da Série Tekna 
EVO, a Tekba oferece modernidade aliada a uma operacionalidade 
simples. 
 
DISPLAY E TECLADO 
Tekba é programável usando um teclado e um display retroiluminado 
de duas linhas e 8 dígitos. 
 
MODO DE DOSAGEM 
Possui válvula dreno incorporada ao cabeçote. A vazão pode ser 
ajustada manualmente ou automaticamente, através de sinal 
externo. Possui vazão de ajuste de 0 a 100% de sua vazão máxima. 
Possui entrada para sonda de nível de produto químico. 
 
MATERIAIS USADOS NO CABEÇOTE 
Corpo: PVDF 
Válvulas de esfera: Cerâmica – opcional em PTFE 
O’ring: FPM/EPDM 
Diafragma: PTFE 
Os materiais que entram em contado com os fluidos foram escolhidos 
de forma a terem compatibilidade com a maioria dos produtos 
químicos. 

 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICA 

• Vazões de 0,25 a 110 l/h; 
• Pressão máxima de 20 bar (290 psi); 
• Válvula de escorva (dreno) manual; 
• Ajuste de stroke; 
• Alimentação elétrica 117/127 V automática 50/60 Hz com 

redução de consumo; 
• Faixa de stroke de até 300 / minuto; 
• Cabeçote padrão: PVDF; 
• Diafragma: PTFE; 
• Caixa em PP reforçado com fibra de vidro. Grau de proteção 

IP65; 
• Base de montagem; 
• Kit de instalação incluso: filtro de fundo, válvula de injeção e 

mangueiras de sucção e injeção; 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

MODELOS 

TEKBA EMK (AJUSTE MANUAL) 
Ajuste manual via botão frontal que indica a porcentagem de frequência de dosagem 
(P%) e o número de injeções (stroke F), com entrada para sonda de nível. 
 

 

 

TEKBA EMC (CONTROLE AUTOMÁTICO – ENTRADA SINAL DE PULSO) 
Equipado com indicador de status, controle de nível e duas formas de dosagem: 
•  Constante – a bomba dosa mediante ajuste no botão frontal 
•  Proporcional – a bomba dosa mediante o recebimento de pulsos de um contato 

seco (ex. hidrômetro) 

 

 

TEKBA EMM (CONTROLE AUTOMÁTICO – SINAL 4a20mA) 
Equipado com indicador de status, controle de nível e duas formas de dosagem: 
• Constante – a bomba dosa mediante ajuste no botão frontal 
• Proporcional – através do recebimento de um sinal analógico de 4 a 20 mA 

 

 

 

 

 


