
MANUAL DE INSTALAÇÃO 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

BOMBA DOSADORA 

Série MP (microprocessada) - modelos 

017 / 053 / 0610 / 133 / 303 



BOMBA DOSADORA HIDROGERON SÉRIE MP 

INTRODUÇÃO 

As bombas dosadoras eletromagnéticas Hidrogeron foram desenvolvidas para a dosagem 

dos mais diversos produtos químicos, com elevado rendimento elétrico e alta reprodutibilidade 

nas dosagens. 

Para assegurar máxima eficiência leia com muita atenção este manual antes de operar 

o equipamento.

& ATENÇÃO 

Guarde este manual após instalação. 

Ele será necessário para eventuais manutenções preventivas e/ou corretivas. 

Não abra ou faça qualquer modificação ou substituição de peças na bomba dosadora, isso 

interfere no desempenho e afeta a garantia do produto. 

Verifique a tabela de resistência química para assegurar-se da compatibilidade do produto 

com a resistência dos materiais. A observação e respeito a estes critérios aumentará a vida útil 

e eficiência do equipamento. Visando minimizar os riscos de acidentes, ao manusear as bombas 

dosa doras Hidrogeron, esteja sempre usando EPls. 

f) 
RESPIRADOR ÓCULOS LUVAS 

& ATENÇÃO ALERTA DE SEGURANÇA 

Somente pessoas qualificadas, capacitadas e habilitadas devem operar este equipamento. 

Utilize EPl's e respeite as normas de segurança no trabalho. 

Observe e siga as normas de segurança e FISPQ do produto químico que está sendo dosado 
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SELOS DE GARANTIA 

ATENÇÃO 

NÃO REMOVA OS ADESIVOS E LACRES, NÃO ABRA O EQUIPAMENTO, IMPLICANDO EM PERDA DA GARANTIA. 

LACRE DE GARANTIA 

NÃO ABRA 

NÃO REMOVA 

Produto: 
BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA 

Marca: Modelo 
HIDROGERON MA-017 

Pressão Máxima Capacidade Máxima 
10 BAR 12,8 1./h 

Tensão Potência: 
22D vCA 36w 

1------- www.hidrogeron.com 

+ 55 (43) 3172-6565 

Dados Técnicos da Bomba 

Dosadora 

r-------...a�INúmero de Série 

000001 

TERMOS DA GARANTIA 

1 - ABRANGÊNCIA E PRAZO 

O Grupo Hidrogeron oferece as garantias abaixo para as 

bombas dosadoras, em condições normais de 

uso e manutenção de acordo com todas as instruções 

contidas neste manual, bem como para desgaste precoce 

ou defeitos de fabricação. 

• 12 meses. (alterado de 24 para 12 meses em

1/05/2022).

• Vigência do período de garantia se dá a partir da data

da emissão da nota fiscal de venda.

li - CONDIÇÕES 

O Grupo Hidrogeron, não assume qualquer obrigação ou 

responsabilidade por acréscimos, 

modificações ou instalações inadequadas ou 

procedimentos que não estejam no manual de 

instalação operação e manutenção dos equipamentos, 

salvo se efetuadas por escrito em 

caráter oficial. 

Ili- NÃO INCLUSOS NA GARANTIA: 

A garantia não cobre: 
• Danos causados por mau uso, imperícia ou

imprudência;

• Falta de manutenção preventiva ou falhas operacionais;

• Ligação incorreta da tensão de energia elétrica;

• Intempéries ou inundações;

• Produtos que tenham sido violados;

• Deslocamento do técnico;
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Selo de garantia da bomba 

dosadora com número de 

série 

• Frete de envio para a Empresa;

• Armazenamento incorreto;

• Roubo, depredação, quebras de componentes ou más

condições do local de instalação;

• Alterações realizadas sem autorização formal da

Engenharia do Grupo Hidrogeron.

• IV - SOLICITAÇÃO DA GARANTIA: 
A solicitação de atendimento em garantia pode ser 

feito por qualquer um de nossos canais de 

comunicação:  

• https://hidrogeron.com/suporte-tecnico/

• e-mail:  sucessodocliente@hidrogeron.com

• telefone: 55 + (43) 3172-6565

• presencialmente em nossa matriz, situada na rua 

Tico Tico do Bico Amarelo, 1000 - Arapongas PR.

É imprescindível informar o número de série do 

equipamento.

*em conformidade com Art. 50 da lei 8078/90, código 

de defesa do consumidor. 
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