
RiteDose

Obtenha uma dosagem de produtos químicos que oferece a 
dose certa, pelo preço certo e no tamanho certo! 

RiteDose é o que há de mais moderno na linha de 
equipamentos de diluição química oferecidos pela Hydro 
Systems. Ele utiliza a tecnologia de diluição química RiteFlex, 
com patente pendente, para diluir com precisão os produtos 
químicos concentrados com água.

Características e Benefícios:

• Utiliza as pontas de diluição (tips) push-in da Hydro, 
líderes na indústria

• Opções de enchimento disponíveis de balde e garrafa: 
simplesmente remova a mangueira de diluição para 
mudar da opção de enchimento de balde para 
enchimento de garrafa

• Design modular: economize dinheiro simplesmente 
adicionando uma única peça de extensão para conectar 
os distribuidores, em vez de comprar equipamentos 
novos ou maiores quando quiser adicionar novos 
produtos químicos

• Instalação fácil e conveniente: apresenta seis áreas 
convenientes onde a montagem na parede pode ocorrer

• Excelente resistência química, que prolonga a vida útil do 
dispensador

• O design compacto permite o uso de um ou vários 
dispensadores onde o espaço da parede é um desafio

Dispensador Químico 
Compacto e Econômico
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Descrição Modelo Conexão de  
Água

Faixa de  
Vazão

Faixa de  
Diluição

Pressão de 
Operação

Dimensões 
Aproximadas

Peso do 
dispensador com 
tubo coletor

Enchimento de 
Balde

HYD-RDO-BBB
¾’’ BSP conexão 
de mangueira de 
jardim

8.3 LPM 8:1 to 128:1
1.7 to 5.5 bar 
dinâmico

25.4 cm altura 
x 12.5 cm 
largura x 7.6 cm 
profundidade

0.57 kg

Enchimento de 
Garrafa HYD-RDO-SBB

¾’’ BSP conexão 
de mangueira de 
jardim

8.3 LPM
8:1 to 128:1

1.7 to 5.5 bar 
dinâmico

25.4 cm altura 
x 12.5 cm 
largura x 7.6 cm 
profundidade

0.35 kg

Perfeito para:

• Aplicações de limpeza de instalações, como enchimento 
de baldes e garrafas

• Menor custo, maiores pontos de acesso a produtos 
químicos para promover o uso e a limpeza geral da 
instalação

• Locais com espaço limitado que não suportam unidades 
tradicionais de montagem em parede maiores

Equipamento 
Suplementar Modelo Quantidade

Peça de extensão HYD-RDO-E 10

HYD-RDO-E (10 Pack)


