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SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
Purificação-Enxague
Este sistema foi projetado para aproveitar ao máximo a fonte de calor para gerar vapor, 
que, após ter transferido o calor para os tanques correspondentes, quando condensado, é 
transformado em água quente limpa que pode ser reutilizada para reabastecer o enxague 
e o desengorduramento. A solução mais contaminada é enviada para o tanque de 
concentração/ebulição onde está alojada a unidade de aquecimento.
As vantagens do Depure-Rinse são as seguintes:
Menor custo de descarte de resíduos, pois a sujeira está concentrada em um
tanque de pequena capacidade.
O consumo de energia foi reduzido em aproximadamente 50%.
Redução do consumo de água da rede em 70%, uma vez que a evaporação também é 
reduzida capturado pelos eliminadores de condensado
A reinicialização automática é sempre realizada com água limpa, pois é
dado pelo vapor condensado, que é limpo por sua própria natureza
Praticidade e rapidez na limpeza dos tanques, pois há apenas um
elemento de aquecimento

We care!

SISTEMAS DE LAVAGEM COOCLEA COM TAMBOR GIRATÓRIO
O material é carregado devidamente dosado dentro da tremonha de carregamento da própria planta, dentro da marcenaria 
existe uma rosca sem fim para o transporte do material pelas fases de tratamento. Ali a rotação da rosca transportadora 
(tambor transportador) gera uma lenta agitação das peças, enquanto o detergente quente é pulverizado a uma 
pressão pré-determinada, através de bicos de pulverização convenientemente posicionados. sim podem fazer várias fases 
para estabelecer o ciclo de lavagem mais adequado para as peças a tratar e os elementos contaminados a eliminar (óleos, 
aparas, etc.…). No caso de contaminantes oleosos inteiros, é utilizada uma fase preliminar de pré-lavagem, a fim de 
concentrar o óleo no primeiro tanque e separá-lo com um concentrador adequado e depois separá-lo usando um 
separador de óleo externo. Após a fase de lavagem, durante a qual os contaminantes são removidos, as peças são 
enxaguadas para remover qualquer resíduo de detergente presente nas peças.

Cada fase ativa do tratamento (pré-lavagem, 
lavagem, enxague e possível passivação) é 
obtida através de rampas independentes 
específicas equipadas com bicos de 
pulverização dentro do tambor. Entre as 
três fases existem zonas de drenagem para 
limitar o arrastamento das soluções que 
compõem o ciclo de lavagem para o tanque 
a jusante. Existem calhas colocadas sob o 
tambor transmitir as soluções para seus 
respetivos tanques de tratamento que 
compõem o ciclo de lavagem.

SOLUÇÕES PARA UM PROCESSO ECOLÓGICO
Na entrada do túnel de lavagem, 
a aspiração dos vapores 
gerados pelas soluções de 
tratamento quente. O carro pode 
ser equipado com um 
eliminador de condensado, 
eliminando assim a necessidade 
de uma chaminé de descarga de 
fumaça. O vapor extraído é 
enviado para um trocador (ar-ar) 
resfriado pelo ar à temperatura 
ambiente e, devido ao efeito da 
troca de calor, condensa e 
retorna ao fundo como líquido no 
tanque.

O I.T.F. Totalmente em aço inoxidável AISI 304, torna a 
potência específica de troca térmica muito alta e baixa, 
garantindo assim uma vida útil muito maior do que os 
trocadores convencionais. A recuperação dos gases de 
combustão do trocador do primeiro tanque (desengorduramento) 
para aquecer o banho no banho seguinte (enxague a quente).
Esta solução economiza energia térmica. A deteção e gestão 
da temperatura das soluções é efetuada através de sondas PT 
100 ligadas a controladores digitais de temperatura ou ao PLC.



RAMPAS DE PULVERIZAÇÃO
FACILMENTE REMOVÍVEL

PARA MANUTENÇÃO

ASPIRADOR PARA
EXTRAÇÃO DE VAPOR

COLETOR DE DRENAGEM
TANQUES COM BOMBA DE 

TRANSFERÊNCIA

BAST CHILLER DE
CONDENSAR

BOTÃO DE PARADA
EMERGÊNCIA NA POSIÇÃO DE

UPLOAD DOWNLOAD

LAVAGEM DEPURADA
UNIDADE DE 
DESTILAÇÃO

Os requisitos cada vez mais rigorosos de qualidade e 
acabamento superficial decorrentes do produto final estão 
intimamente relacionados com o fornecimento de soluções 
tecnológicas. No I.T.F. Cada solicitação é tratada individualmente 
e com muito carinho, e disponibilizamos nosso Centro de Testes 
para realizar o teste do processo. Somente após aprovação, 
nosso escritório técnico formulará propostas para garantir uma 
solução que ofereça o máximo resultado em termos de 
eficiência produtiva e a qualidade final do processo requerido.

ENGENHARIA EFICIENTE
Otimização de tempo e espaço

Prevenção e manutenção

Processo de automação

Redução de custos do processo

- Economize espaço no sistema
- Otimização do tempo de ciclo
- Redução de custos do processo

Otimização de 
tempo e espaço

Processo de 
automação

Prevenção e 
manutenção

Redução de custos 
do processo- Economia de energia

- Redução de resíduos
- Redução de layout
- Redução de preço / peça

- Otimização do tempo de ciclo
- Otimização de espaço
- Produtividade aumentada
- Redução de custos trabalhistas
- Redução de preço / peça

- Otimização do tempo de ciclo
- Produtividade aumentada
- Redução de custos trabalhistas
- Redução de preço / peça

TREMONHA DE 
CARREGAMENTO COM
GRANDE CAPACIDADE

TREMONHA COBERTA
MATERIAL RESISTENTE A 

RAIOS

SOLUÇÕES PARA MELHORIA CONTÍNUA



CICLOS PERSONALIZADOS
EXTREMA FLEXIBILIDADE - MANIPULANDO UM MIX DE ALTA PRODUÇÃO AO MESMO TEMPO
INSPEÇÃO COMPLETA E ACESSO RÁPIDO A TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES DO SISTEMA
CONFIABILIDADE MÁXIMA MESMO EM TEMPO DE PRODUÇÃO INTEIRO 24 / 7
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I.T.F. S.r.l.Str. Enrico Mattei n°20  20010 Mesero (MI) - Italy 

AQUECIMENTO:
ELÉTRICO - GÁS -

VAPOR - ÓLEO

INSPEÇÃO TOTAL
PERMITE FÁCIL

MANUTENÇÃO AO LONGO DO 
TEMPO

FILTRAÇÃO DE BY-PASS NO
FASES DE LAVAGEM

PLANTA AQUÁTICA
DESMINERALIZADO

CONTROLE DE NÍVEL DO 
TANQUE E REINICIALIZAÇÃO 

AUTOMÁTICA

RODAS
PARA CARGAS PESADAS

VELOCIDADE VARIÁVEL
DE ROTAÇÃO DO 

TRAVADO

CARENAGEM COMPLETA
EM POSIÇÃO DE DESCARGA

GRUPOS ULTRA-SÔNICOS
INSTALADO PARA INTEGRAR

 O CICLO DE LAVAGEM

UNIDADE DE DOSAGEM
DETERGENTE

PAINEL ELÉTRICO
COMANDO / CONTROLE

LIMPEZA DA PORTA
 Ø220mm

MANÔMETRO PARA LER O
PRESSÃO DE PULVERIZAÇÃO +

VÁLVULA DE AJUSTE
HABILIDADE

SEPARADOR DE ÓLEO
INTEGRADO

MOTORES ELÉTRICOS
ALTA EFICIÊNCIA

TODO O EDIFÍCIO
INTERNO FEITO EM
AÇO INOX AISI 304

SOLUÇÕES PARA SIMPLIFICAR A MANUTENÇÃO




