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COMMANDER  LT  MODEL

Automation!



Com os crescentes padrões de mercado para melhor qualidade de superfície no produto final, um fornecedor de maquinário 
confiável e eficiente como a I.T.F. torna-se um parceiro estratégico inestimável. A exigência de cada cliente é única e por isso 
merece toda a nossa atenção. Por isso, colocamos à sua disposição nosso eficiente Centro de Testes, sempre à disposição 
do cliente para realizar simulações de processos e verificar os resultados da qualidade dos testes. Solo cuando o cliente está 
satisfeito com o resultado, nosso departamento técnico iniciará a proposta de engenharia para encontrar o equilíbrio perfeito 
entre a solicitação do cliente e a melhor tecnologia pode portar o estado da arte, com o fim de obter a máxima eficácia com a 
melhor resultado final.

ENGENHARIA E DESIGN

As peças a serem lavadas são 
transportadas em uma esteira 
transportadora de aço inoxidável 
que pode avançar continuamente ou 
passo a passo. A velocidade da esteira 
e o comprimento do túnel são 
determinados pelo tempo de ciclo de 
cada cliente e necessidade de 
produção. a sinergia entre as ações 
químicas, térmicas e mecânicas 
ajuda a criar uma solução de lavagem 
de alta pressão que irá chocar e 
remover todos os contaminantes da 
sua peça de trabalho com excelente 
resultado de limpeza.

SOLUÇÕES AMIGOS DO MEIO AMBIENTE
Na câmara de pré-lavagem, na entrada do túnel, temos um dispositivo de sucção de 
vapor que aspirará todo o vapor quente gerado pelas soluções de lavagem a 
quente. A máquina também pode ser equipada com um basculante a vapor, 
eliminando a necessidade da chaminé de exaustão. O vapor extraído é enviado para 
um trocador resfriado a ar à temperatura ambiente e, devido à troca de calor, 
condensa para retornar como líquido no tanque. O I.T.F. O design interno garante 
que os dois fluxos de ar não falhem, evitando que os vapores saturados se 
dispersem no ambiente de trabalho.

We care!

SOLUCIONES DE INGENIERÍA

O I.T.F. trocador de calor é 
totalmente feito de aço inoxidável 
AISI 304, devido ao seu design 
dedicado garante um poder de troca 
de calor específico progressivo, 
garantindo assim uma vida útil muito 
maior em comparação com os 
trocadores de calor convencionais. A 
recuperação dos gases queimados do 
trocador do primeiro tanque 
(desengorduramento) é utilizada para 
aquecer o banho no tanque seguinte 
(enxague a quente). Esta solução 
economiza energia térmica. A 
detecção e gestão da temperatura 
das soluções é efetuada através de 
sondas PT 100 ligadas ao autómato.



CONCEITO DE ENGENHARIA EFICIENTE

Prevenção e manutenção

Automação do processo

Redução de custos do processo

Otimização 
de tempo 
e espaço 

Automação
do processo

Prevenção e 
manutenção

Redução de 
custos do 
processo- Economia de energia

- Redução de resíduos
- Redução de eliminação
- Redução de peças / custo

- Otimização do tempo de ciclo
- Maior produtividade
- Redução de custos trabalhistas
- Redução de peças / custo

- Otimização do tempo de ciclo
- Otimização de espaço
- Maior produtividade
- Redução de custos trabalhistas
- Redução de peças / custo

Otimização de tempo e espaço

- Economia de espaço na planta
- Otimização do tempo de ciclo
- Redução de Processos / Custos

O túnel pode ser facilmente inspecionado graças às portas seladas 
instaladas ao longo do túnel em correspondência com cada estação de 
lavagem, no lado oposto dos tanques de água, o sistema de bombeamento 
e os dispositivos de filtragem. Os manifolds de pulverização de aço 
inoxidável padrão são montados em suportes ajustáveis que são 
posicionados para máxima precisão e eficiência de tratamento. Os 
colectores são ligados aos colectores através de juntas "grampo" para 
uma montagem e desmontagem rápida e fácil. As soluções de lavagem são 
pulverizadas através de bicos anti-entupimento especiais de aço 
inoxidável de capacidade adequada. A pressão de pulverização é 
controlada por manômetros e regulada por válvulas de esfera com 
possibilidade de ajuste individual dos coletores superior e inferior.

SOLUÇÕES PARA MELHORIA CONTÍNUA

INSPEÇÃO COMPLETA
E ACESSO RÁPIDO A

TODAS AS PEÇAS DA MÁQUINA

ALTA EFICIÊNCIA
MOTOR ELÉTRICO

COMPLETO E TOTAL
ABERTURA DE 

SUBSÍDIO SUPERIOR

ACESSO A SPRINKLER
COLETORES E BICOS

ACESSO A COLETORES 
DE SECAGEM

TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA
PARA ÁREAS ÚMIDAS E SECAS É

AÇO INOX AISI 304

CABOS ELÉTRICOS 
AÉREOS

CAIXA COMPLETA PARA
REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO



VELOCIDADE VARIÁVEL
ENGRENAGEM DE MOTO

BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA

NA CARGA / DESCARGA
POSIÇÕES

INSPEÇÃO DE JANELAS 
DE FASES ATIVAS

PAINEL ELÉTRICO PARA
COMANDO / CONTROLE

LIMPEZA DAS TAMPAS
  Ø220mm

CARACTERÍSTICAS PARA 
COMER:

ELÉTRICO - GÁS
VAPOR - ÓLEO

CONTROLE DE NÍVEL 
PARA

RECARGA AUTOMÁTICA

TRANSPORTADORAS A 
ESCOLHER:

ESTEIRA 
TRANSPORTADORA
MALHA: 14x14mm; 

30x52mm

CICLOS PERSONALIZADOS
EXTREMA FLEXIBILIDADE - MANIPULANDO UMA PRODUÇÃO DE MIX ELEVADA AO MESMO TEMPO
INSPEÇÃO COMPLETA E ACESSO RÁPIDO A TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES DA MÁQUINA
CONFIABILIDADE MÁXIMA MESMO NA PRODUÇÃO 24 / 7

VENTILADOR DE 
EXTRAÇÃO DE VAPOR

RODAS PESADAS
TREM DE FORÇA

INSPEÇÃO VISUAL
JANELAS

DESMINERALIZADO
GERADOR DE ÁGUA

DESIGN COMPACTO
PARA CESSÃO

AO LADO DAS PAREDES 
DA FÁBRICA

DESCARGA DE VAPOR
VAPOR CONDENSADO

ESCAPE DIANTEIRO

INTEROPERACIONAL
VENTILADORES PARA 

REDUZIR
CONTAMINAÇÃO CRUZADA

SEPARADOR DE ÓLEO 
INTEGRADO

DESIGN INTELIGENTE PARA FÁCIL MANUTENÇÃO

Str. Enrico Mattei n°20 
info@itfwashers.com
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www.itf.it
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