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QUESTO CATALOGO SOSTITUISCE QUALSIASI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE.
I DATI FORNITI SONO INDICATIVI E CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARLI SENZA PREAVVISO.
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ROUNDJET

LAVADORA INDUSTRIAL COM 
LAVAGEM COM MESA GIRATÓRIA 
DE COMPONENTES DE PEQUENO E MÉDIO 
TAMANHO EM TEMPO MUITO RÁPIDO

LIMPEZA POR 
PULVERIZAÇÃO

ROTAÇÃO MOTORIZADA 
NO EIXO VERTICAL

A plataforma de carregamento é dividida em 6 
setores: carregamento, extração de vapor, lavagem, 
pausa, sopro, secagem. A partir da estação de 
carregamento (único setor “aberto”) a rotação passo 
a passo da mesa permite a passagem das peças por 
todas as etapas do tratamento, até trazer a peça de 
volta à posição inicial para descarregá-la.
É possível usar o mesmo sistema para lavar peças 
semelhantes, graças à intercambialidade das 
máscaras de posicionamento.
A gestão, confiada a um PLC, permite um grande 
número de possibilidades de personalização, 
também graças a uma grande variedade de 
acessórios.
Especialmente projetado para uso em uma ilha 
robótica (precisão de posicionamento de + / - 0,5 
mm), porém também pode ser usado por um 
operador com carga e descarga manual.
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VERSÃO

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SETORES DE APLICAÇÃO

- HT (aquecimento até 80°)

- CLP com tela sensível ao toque colorida
- Opção Indústria 4.0

- Tanque único

- Tratamento da superfície
- Indústria mecânica
- Indústria da aviação
- Eletrônica / Química / Farmacêutica

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

• Componentes elétricos de potência Siemens®
• Tela de toque colorida de 4” para configurações e programas
• Filtro de aço inoxidável Aisi 304 na sucção da bomba
• Juntas de borracha
• Estrutura e placas em contato com o líquido em aço inoxidável Aisi 304
• Controle de nível mínimo
• Barreira de fotocélula de segurança
• Bomba elétrica de aço inoxidável com juntas especiais

• Programação semanal de aquecimento e ligação do separador de óleo 
• (se instalado)
• Sistema elétrico IP65, gerenciado com tela de toque PLC (DGT V4)
• Aquecimento de líquidos com resistência elétrica em aço inox
• Rotação mecânica da cesta por motorredutor
• Clareamento de soldas internas
• Tubos flexíveis de sucção e entrega (Manutenção fácil)
• Tubos de lavagem em aço inoxidável Aisi 304 com bicos 
• de lâminas profissionais em aço inoxidável
• Válvulas de drenagem para tanques vazios
• Válvula manual para enchimento de água
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VERSIONE
- HT (riscaldamento fino a 80°)

ACESSÓRIOS
• Controle do nível máximo de líquido no tanque e válvula solenóide para enchimento
• Desmineralizador de resina mista com medidor de condutividade
• Condensador de vapor centrífugo S no carrinho
• Dispensador automático de detergente líquido
• Separador de óleo pneumático externo
• Filtro de mangas de aço inoxidável, instalado no banho 1
• Vela magnética para filtro de mangas para pó ferrítico
• Dispositivo para conexão remota e assistência para Weintek HMI
• Indústria 4.0 pronta para Weintek HMI
• Predisposição para o uso de contaminantes abrasivos no líquido de lavagem
• PLC Siemens S7 1200 - HMI com tela sensível ao toque Weintek
• Bomba de lavagem de alta pressão
• Interface com o sistema de carga e descarga (Robô)
• Tanque de retenção de gotejamento em aço inoxidável Aisi 304
• Sensores de deteção de presença / ausência de peças
• Bomba de esvaziamento do tanque
• Semáforo para identificar o status do sistema
• Palatização de peças

DADOS TÉCNICOS RND J 1.000 RND J 1.200 RND J 1.400
Capacidade de carga 60 kg 60 kg 60 kg

400 l 500 l 600 l

1,5 kW 2,5 bar 200 l / min 1,5 kW 2,5 bar 200 l / min 1,5 kW 2,5 bar 200 l / min

3,0 kW 6 bar 250 l / min 3,0 kW 6 bar 250 l / min 3,0 kW 6 bar 250 l / min

16 kW 20 kW 24 kW
0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

200 Nmc / h 4 bar 250 Nmc / h 4 bar 300 Nmc / h 4 bar

0,25 kW 400 Nmc / h 0,25 kW 400 Nmc / h 0,55 kW 1.080 Nmc / h

0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW

0,20 kW 0,20 kW 0,48 kW
0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

5,2 kW 5,2 kW 5,2 kW

Trifase Trifase Trifase

Capacidade do tanque 1

Tanque de aquecimento 1
Motor de rotação de peças

Sopro de ar comprimido

Bomba 1

Extrator de vapor

Bomba de alta pressão 1

Separador de óleo de disco

Condensador de vapor
Bomba de esvaziamento do tanque

Secagem

Alimentando

DIMENSÕES E DESENHO RNDJ 1.000 RNDJ 1.200 RNDJ 1.400
Comprimento 185 cm 205 cm 225 cm

203 cm 226 cm 246 cm

95 cm 95 cm 95 cm

60 ° 60 ° 60 °

800 kg 950 kg 1.100 kg
70 dBa 70 dBa 70 dBa
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Profundidade

Altura de carregamento

Ângulo de abertura

Peso
Nivel de ruido HT

LAVAGEM DA MESA GIRATÓRIA



www.teknox.net
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