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Nossos sistemas de lavagem com solvente de circuito 
hermético são capazes de transportar o tratamento de lavar e 
secar completamente sob um aspirador de pó. Os sistemas 
de lavagem com solventes clorados possuem funcionamento 
em circuito completamente hermético e trabalham com 
percloroetileno superestabilizado, que possui alto poder 
solvente e é muito estável. O percloroetileno é compatível 
com a maioria dos metais, particularmente aqueles que 
oxidam facilmente, como alumínio, aço inoxidável, magnésio, 
zinco e ligas como latão, etc.

Plantas de lavagem de álcool modificadas

Nossos sistemas de lavagem com solvente de circuito 
hermético são capazes de realizar o tratamento de lavagem e 
secagem completamente sob vácuo. Utilizamos solventes de 
derivados alcoólicos (álcoois modificados ou melhor 
alcopropanol), que têm um efeito desengordurante 
energético, semelhante aos solventes clorados, que são 
utilizados especificamente quando a demanda exige uma 
fase desengordurante forte, certamente superior aos 
hidrocarbonetos (similares em características químicas-físico, 
mas diferente no manuseio). Basicamente oferecem baixa 
toxicidade e ecotoxicidade, evaporam completamente sem 
deixar resíduos nas peças. Não são corrosivos e podem 
remover a água das superfícies metálicas, o que é muito 
importante em relação aos solventes clorados, não requerem 
o uso de estabilizantes.

A construção em aço inoxidável AISI 304 de alta espessura (DIN AISI 1.403) (ao contrário das lavadoras off-line) permite obter altas 
taxas de vácuo para evitar estresse do solvente e também permite que as peças sequem muito rapidamente. Todo o ciclo da 
planta; etapa de pulverização, imersão com ou sem ultrassom, vapores de solvente e secagem, é realizada sob vácuo, o que 
garante o fechamento hermético da planta. Cada etapa de lavagem é realizada com um solvente limpo, de facto, cada sistema é 
equipado com um destilador duplo que garante que o solvente esteja sempre pronto e limpo, mesmo para tempos de ciclo curtos. 
Isto traduz-se num processo de lavagem contínuo e numa qualidade de lavagem consistentemente elevada. A secagem a vácuo 
evita que partículas transportadas pelo ar contaminem as peças limpas dentro da câmara de processo em um ambiente 
hermeticamente fechado, portanto extremamente limpo, pois a câmara também é "lavada" a cada ciclo de trabalho. O operador 
não entrará em contato com o solvente mesmo durante a manutenção. Todas as operações de carregamento e descarregamento 
de solventes, drenagem são realizadas automaticamente e a limpeza dos filtros é realizada com desodorização preventiva. Nosso 
método de construção é diferente da nossa concorrência no mercado porque a construção de nossa câmara de trabalho é 
integrada ao corpo do sistema (não temos muitos tanques e tubulações que dissipam calor e a longo prazo não garantem a 
vedação a vácuo condições). Através da nossa construção de módulos integrados, utilizamos a vapores de solvente gerados pelo 
destilador para fornecer energia térmica à câmara, assim temos uma destilação contínua e nunca interrompida, reduzindo assim a 
energia térmica utilizada para restabelecer o regime de destilação necessário, reduzindo o consumo elétrico e obtendo sempre 
uma maior quantidade de vapores para a fase final do processo e para a sua condensação. realocação para o local do cliente após 
o teste de pré-aceitação em nossa fábrica, certifique-se de que o que é encontrado no pré-teste é realmente o que é esperado e 
exigido na fase final de teste e colocado em produção. O sistema é independente e extremamente flexível, uma vez que a 
instalação é do tipo "plug-in", estando equipada com aquecimento e refrigeração independentes. Portanto, os sistemas não 
requerem conexões adicionais para fontes de calor ou água de resfriamento.

Nosso padrão

Sistema de lavagem com solvente clorado



Como as cestas se movem?

Os cestos, uma vez introduzidos na câmara de tratamento, 
seja manualmente pelo operador ou automaticamente 
através de um dispositivo colocado na frente da câmara de 
trabalho, podem ser movidos ou estáticos dependendo do 
tipo de programa inserido. Também leva em conta a forma ou 
delicadeza das próprias peças:
A cesta, ou no caso de sistemas com várias cestas, na sala 
de trabalho pode ser colocada:
em rotação em torno do eixo da cesta
basculante com inclinação controlada
feito estático, sem movimento.

Lo que ofrecemos - como estándar

Construção totalmente em aço inoxidável.
· Operação a vácuo de cada parte do sistema
· Destilação contínua de solventes
· Destilador de extração de lodo
· Transdutores ultrassônicos para cavitação por imersão
· Tanque de armazenamento de líquido de lavagem dupla
· Bombas de pulverização integradas
· Bombas de vácuo para criar o regime de vácuo 
necessário
· Filtragem total de solventes em cada ciclo
· Secagem de cavacos e desodorização antes do 
esvaziamento pelo operador
· Secagem de cavacos e desodorização antes da 
abertura/limpeza pelo operador
· Sistema hermético de lavagem / carga / descarga
· Separação contínua de água, com possibilidade de 
download automático contínuo
· Separação do óleo do solvente, com possibilidade de 
download automático contínuo
· Sistema de redução criogênica
· Secagem a vácuo
· PLC Siemens para gerenciar todos os parâmetros 
operacionais do ciclo da planta
· Siemens HMI com exibição contínua do estado do 
sistema;
· Conexão remota para assistência remota ethernet

� Possibilidades de integração total dentro da 
Indústria 4.0

O que removemos?

Remoção total de todos os tipos de contaminantes das 
partes tratadas (metálicas e não metálicas), simples ou 
morfologicamente complexas, providas de furos cegos e 
rosqueados, rosqueados ou laminados, planos ou com 
reentrâncias ou cavidades, até a microestrutura dos 
componentes de o material sintetizado. Removemos 
contaminantes e impurezas orgânicos e não orgânicos, 
polares e não polares, tais como: óleo (integral e 
emulsionado), óleos de lapidação, pastas de polimento, 
ceras, aparas, pós e partículas, graxa, impressões digitais, 
terra e areia de fundição, sais, etc...

Qual material pode ser lavado?

Dependendo do tipo de solvente utilizado e do ciclo 
proposto, nossos sistemas podem limpar de forma 
otimizada: AVP, AVZ, Aço, Aço inoxidável, ferro fundido, 
alumínio, latão, cobre, ergal, materiais plásticos.
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NÃO APENAS UM PRODUTO, MAS UMA SOLUÇÃO E SERVIÇOS INTEGRADOS

Nossos produtos incluem usinas de álcool modificado, 
usinas mistas de álcool-água à base de água e usinas com 
solventes clorados. Portanto, temos a capacidade de 
recomendar a solução certa e o sistema certo para as 
necessidades reais e atender à solicitação de produção do 
cliente e nos sentimos compelidos a empurrar apenas um 
tipo de produto, ou seja, água ou solvente. Temos uma vasta 
gama de lavagem industrial (não máquinas de lavar), 
aconselhando cada cliente individual não só o ciclo de 
lavagem mais adequado, mas também o processo correto 
para o melhor resultado esperado. Cada cliente tem um tipo 
de componente a descontaminar, que necessita de uma 
solução ad hoc, por isso associamos o processo correto, 
seja álcool, água ou solvente, com o tipo de contaminante a 
ser eliminado. Todos os nossos sistemas sempre foram 
capazes de atender às necessidades mais complicadas e 
aos requisitos de lavagem mais rigorosos. Todos os nossos 
sistemas cumprem as normas mais atuais: nacionais e 
internacionais, para proteger os operadores e proteger o 
meio ambiente, uma responsabilidade que depende de 
todos nós.

O que produzimos?
Lavadoras ultrasónicas y de pulverización

Sistemas de lavagem por pulverização

Sistemas robóticos de rebarbação por jato de água

Sistemas de jato e granalhagem

Máquinas de jato de turbina




