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A ITRAM HIGIENE centra a sua atividade no campo da higiene na indústria alimentar 
e agroalimentar. Fabricamos uma extensa gama de especialidades químicas, 
detergentes e desinfetantes, sistemas de aplicação, doseamento e controlo, e 
oferecemos serviços de assessoria técnica e consultoria especializados em higiene 
alimentar. A nossa missão consiste em converter-nos num parceiro de confiança 
dos nossos clientes, ajudando de forma eficaz e rentável na gestão da higiene. 
A ITRAM HIGIENE proporciona aos seus clientes experiência, conhecimento, 
método e resultados, assumindo os objetivos dos clientes como próprios. 

Centramos toda a nossa atividade nas indústrias agroalimentares, que abrangem 
um conjunto de atividades industriais dirigidas ao tratamento, à transformação, à 
preparação, à conservação e à embalagem de alimentos e bebidas, incluindo uma 
linha específica dedicada às explorações pecuárias. 

Podemos colaborar em cada um dos elos que formam a cadeia alimentar. A nossa 
gama de produtos, equipamentos e serviços está dirigida a todos os tipos de 
indústria agroalimentar, desde a produção primária até à introdução dos produtos 
no mercado. Em resumo, do campo à mesa. 

O trabalho de equipa entre a ITRAM HIGIENE e os fabricantes especializados 
permite-nos oferecer aos nossos clientes equipamentos concebidos e 
desenvolvidos especificamente para garantir a higiene na indústria alimentar. 



A limpeza e desinfeção das instalações é uma parte fundamental do processo 
de fabrico de qualquer alimento. Para o correto funcionamento de um centro de 
processamento de alimentos, existe uma grande quantidade de processos e to-
dos, sem exceção, são imprescindíveis e têm uma função específica a cumprir. No 
entanto, há dois essenciais no que se refere à inocuidade: limpeza e desinfeção. 

Tão importante como os produtos químicos detergentes e desinfetantes, dispor 
dos equipamentos de limpeza adequados é fundamental para conseguir resul-
tados ótimos na higiene alimentar. Para a limpeza de superfícies abertas (OPC, de 
Open Plan Cleaning) na indústria alimentar, recomenda-se a utilização de equipa-
mentos de limpeza de média pressão, com projeção de espuma, que permitem 
a realização dos trabalhos de limpeza e desinfeção de uma forma eficaz, fácil e 
segura. 

O sistema de limpeza e desinfeção com espuma consiste na aplicação do deter-
gente na forma de espuma sobre a superfície, para que depois de decorrido o 
tempo de contacto necessário, seja retirado mediante enxaguamento com água 
a média pressão (20 bar). Desta forma, consegue-se um maior tempo de ação do 
produto (a espuma adere a todos os tipos de superfícies) facilitando o amoleci-
mento e a dissolução dos restos de alimentos, e uma eliminação mais eficiente da 
sujidade (pela soma do efeito mecânico da pressão ao efeito dissolvente da água 
e do detergente). 

A ITRAM HIGIENE dispõe de modernos e inovadores sistemas de aplicação, do-
seamento e controlo dos processos de higiene. 

Dispomos de equipamentos móveis e fixos, instalações centrais, equipamentos 
manuais e automáticos, soluções para a automatização de processos e à medida.
Dispomos de equipamentos que trabalham sob pressão, entre 8 e 40 bar, com 
fluxos que permitem a realização simultânea de operações de limpeza, desde 1 
até 40 operadores, e são adaptáveis às necessidades de cada instalação, desde 
pequenos centros de elaboração até grandes indústrias alimentares. 

INTRODUÇÃO

A ITRAM HIGIENE oferece uma gama completa, de qualidade superior, para a 
limpeza de superfícies nas indústrias de alimentos e bebidas. Isto permite-lhe 
escolher facilmente uma solução de limpeza, com a pressão, o fluxo, a espuma e o 
desinfetante necessários para otimizar os seus trabalhos de limpeza. 

EQUIPAMENTOS CENTRALIZADOS EQUIPAMENTOS DESCENTRALIZADOS 
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INTRODUÇÃO 
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Pressão da rede Baixa-média pressão Alta pressão

POUPANÇA DE ÁGUA 
COM A PRESSÃO CORRETA MÉDIA PRESSÃO 

• Poupança de água 

• Poupança de tempo 

• Não produz aerossóis 

7 m

4 mALTA PRESSÃO CONSEQUÊNCIAS 
NEGATIVAS 

Estudos demonstraram que a água sob alta 
pressão (>40 bar) pode transportar restos 
de sujidade e contaminação do ponto de 
origem até 4 metros de altura e 7 metros de 
distância. Isto representa um risco potencial 
de contaminação, das superfícies dos 
equipamentos, em espaços abertos..
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PRINCIPAIS VANTAGENS DOS EQUIPAMENTOS DE ESPUMA  

> A espuma atua como marcador visual das zonas tratadas. 

> Maior permanência do detergente nas superfícies.

> Pressão e caudal de água constante e sem formação de aerossóis.

> Redução do consumo de água e de produtos de limpeza.

> Menor volume de águas residuais procedentes da limpeza.

> Melhores resultados na limpeza e desinfeção.
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INTRODUÇÃO 

1
Enxaguar as paredes e os equipamentos 
de cima para baixo e na direção do fluxo do 
produto. Utilize equipamentos de baixa pressão 
de água (aprox. 20 bar) para reduzir os riscos de 
contaminação cruzada causada por aerossóis e 
oversprays. 

ALGUNS CONSELHOS PARA A LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES ABERTAS 

2
Aplicar a solução detergente com projeção 
de espuma que cubra todas as superfícies. A 
espuma deve ser aplicada de baixo para cima 
e enxaguada de cima para baixo. A camada de 
espuma deve ser fina e uniforme, de forma a 
evitar acumulações em determinadas áreas. 
Deixar atuar durante 15-20 minutos. Escovar as 
zonas ou equipamentos com reentrâncias ou 
saliências, e de maior risco.

3
Iniciar o enxaguamento pelas paredes (de cima 
para baixo), depois os pavimentos e zonas de 
drenagem (não esquecer de retirar as tampas 
e grelhas dos ralos e limpar) e, por último, os 
equipamentos e superfícies em contacto com 
alimentos, de cima para baixo, e na direção do 
fluxo de produto, para dar seguimento ao que se 
enxaguou. Esta ordem evitará o risco de salpicar 
equipamentos já limpos. 

4
Aplicar o desinfetante por pulverização ou 
projeção de espuma e assegurar que a solução 
desinfetante entra em contacto com todas as 
superfícies e equipamentos, especialmente 
nas zonas e equipamentos em contacto com 
alimentos. Deixar atuar o desinfetante durante 
15-20 minutos. 

5
Proceder ao enxaguamento final com água 
potável em abundância. É importante não 
deixar água estancada e secar ao máximo as 
superfícies. 

Para evitar a contaminação cruzada durante 
o processo de higienização, cada etapa deve 
estar totalmente finalizada antes de se iniciar a 
seguinte. Ter especial cuidado se houver vários 
operadores a limpar em zonas próximas.
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As unidades centrais são instaladas no interior das zonas de produção e 
podem atuar como ponto de limpeza e/ou ponto de distribuição de água sob 
pressão (20 bar) a outros satélites colocados. Estas estações centrais estão 
equipadas com bomba centrífuga e variador de frequência. São instaladas em 
armários exteriores, com estrutura interior e porta frontal de aço inox, muito 
resistente aos impactos.

Funcionam como ponto de limpeza e desinfeção integrado, para a aplicação 
de espuma e desinfetante, para todos os tipos de superfícies abertas. 

Realizam as seguintes funções: 

»  Fornecimento de água sob pressão ao próprio 
ponto de limpeza e às unidades satélites 

»  Enxaguamento

»  Aplicação de espuma 

»  Desinfeção

Dispomos de diferentes modelos com diferentes pressões e caudais.

UNIDADES  
CENTRAIS 



A estação central SAT CENTER Freq. 25-125/210 Inj foi concebida como estação 
central de bombeamento de água com um ponto de limpeza (satélite) incorporado. A 
sua função principal consiste em fornecer água sob pressão aos satélites. 

Todas as unidades SAT CENTER estão construídas em aço inox, com os melhores 
componentes e materiais de alta qualidade. Estão equipadas com bombas Grundfos 
Blueflux® de última geração, que otimizam o consumo elétrico e possuem um 
variador de frequência incorporado. 

O modelo SAT CENTER 25-125/210 tem um ponto de limpeza incorporado, que pode 
ser utilizado para o enxaguamento e para a projeção de espuma e desinfetante. 

SAT CENTER 25 – 125 / 210

Modelo

Sat Center 25-125
Código 89650

20-25
bar

120
l / min

3-4 utilizador 
30 l / utilizador

Sat Center 25-210
Código 88680

20-25
bar

210
l / min

6-7 utilizadores 
30 l / utilizador

A estação central SAT CENTER Freq. 25-30/60 Inj foi concebida como estação central 
de bombeamento de água com um ponto de limpeza (satélite) incorporado. O satélite 
incorporado realiza as funções de enxaguamento, aplicação de espuma e desinfeção. 
Além disso, pode fornecer água sob pressão a outros satélites.

Todas as unidades SAT CENTER estão construídas em aço inox, com os melhores 
componentes e materiais de alta qualidade. Estão equipadas com bombas Grundfos 
blueflux ® de última geração, que otimizam o consumo elétrico e possuem um 
variador de frequência incorporado. 

O modelo SAT CENTER 25-30/60 tem incorporado um ponto que pode ser utilizado 
para lavagem e para a pulverização de espuma e de limpeza desinfectante.

SAT CENTER 25 – 30 / 60

Modelo

Sat Center 25-30
Código 89600

20-25
bar

30
l / min

1 utilizador 
30 l / utilizador

Sat Center 25-60
Código 89620

20-25
bar

30-60
l / min

2 utilizadores 
30 l / utilizador

UNIDADES 
CENTRAIS 

O SWU-20/1-GR é um sistema de limpeza que consiste numa bomba de 
pressurização centrífuga, controlada por um variador de frequência, com satélite 
integrado.

A unidade de limpeza está disponível com um sistema duplo de fornecimento 
de produtos químicos para produtos diluídos ou concentrados (detergentes 
espumantes e / ou desinfetantes).

Pode ser utilizado para enxaguamento e para projeção de espuma detergente e/
ou desinfetante.

UNIDADE CENTRAL SWU

Modelo

 SWU-20/1-GR
Código 4.500.182

20
bar

35
l / min

1 utilizador
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UNIDADES 
CENTRAIS 
BOOSTER 

As unidades de bombeamento centralizadas fornecem água sob pressão 
aos diversos satélites situados nas zonas de produção. São instaladas na 
área destinada a máquinas e equipamentos. A principal vantagem deste 
tipo de unidades consiste na possibilidade de realização dos trabalhos de 
reparação e manutenção sem necessidade de aceder à zona de produção 
de alimentos. Dispomos de unidades que trabalham a diferentes pressões 
e caudais. As unidades booster podem ser compostas por uma ou várias 
bombas instaladas paralelamente, que são postas em funcionamento de 
forma progressiva, em função das necessidades do momento. 



PUMP SET FREQ. 25 - 30 / 60
VERTICAL  IN / OUT

Esta unidade está equipada com bomba Grundfos com variador de frequência 
e montada numa bancada de aço inox, preparada para a sua fixação no 
pavimento. A unidade está equipada com proteção contra situações de 
sobrecapacidade e de escassez de água. 

A Scanfoam Pump Set é especialmente adequada para aplicações de limpeza 
na indústria de processamento de alimentos e outros, onde seja requerido um 
elevado nível de higiene. 

PUMP SET FREQ. 25 - 125 / 210 VERTICAL
Esta unidade está equipada com bomba Grundfos com variador de frequência 
e montada numa bancada de aço inox preparada para a sua fixação no 
pavimento. A unidade está equipada com proteção contra situações de 
sobrecapacidade e de escassez de água. 

A Scanfoam Pump Set é especialmente adequada para aplicações de limpeza 
na indústria de processamento de alimentos e outros, onde seja requerido um 
elevado nível de higiene. 

Esta unidade está equipada com 2 ou 3 bombas em linha que permitem um 
abastecimento desde 125 litros/minuto até 800 litros/minuto, dependendo 
do número de utilizadores selecionados num modelo ou noutro. A unidade está 
equipada com proteção contra situações de sobrecapacidade e de escassez 
de água. 

A Scanfoam Pump Set Multiple é especialmente adequada para grandes 
aplicações de limpeza na indústria de processamento de alimentos e outros, 
onde seja requerido um elevado nível de higiene. As bombas vão sendo 
acionadas progressivamente conforme a necessidade, em termos de caudal de 
água e pressão. 

PUMP SET FREQ. MULTIPLE

Modelo

Pump Set Freq. 25-30
Código 89331

20-25
bar

30 
l / min

1 utilizador 
30 l / utilizador

Pump Set Freq. 25-60
Código 89332

20-25
bar

60
l / min

2 utilizadores 
30 l / utilizador

Modelo

Pump Set Freq. 25-125
Código 89986

20-25
bar

125 
l / min

3-4 utilizadores 
30 l / utilizador

Pump Set Freq. 25-210
Código 893354

20-25
bar

210
l / min

7-8 utilizadores 
30 l / utilizador

20-25
bar

125 a 800 
l / min

4-45 utilizadores 
30 l / utilizador

UNIDADES 
BOOSTER
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As unidades satélites permitem, como ponto de limpeza, realizar os 
diferentes processos incluídos num plano de higiene: enxaguamento prévio, 
espuma, enxaguamento com água, desinfeção e enxaguamento final. São 
modelos muito compactos, de tamanho reduzido, totalmente construídos em 
aço inox e materiais resistentes aos químicos. São muito fáceis de utilizar 
e requerem uma manutenção mínima. Dispomos de diferentes modelos em 
função da pressão e do número de produtos químicos a dosificar. 

SATÉLITES



INJETOR SATÉLITE  MP 10-50
(2 PRODUTOS)

O satélite está construído em aço inox com design higiénico. A unidade é montada 
na parede na zona de produção. O operador pode mudar facilmente as funções de 
enxaguamento com água, espuma e/ou desinfeção com uma simples manobra. Os 
produtos químicos concentrados são extraídos dos Jerricans situados por baixo do satélite. 

A unidade é composta por: 

> Válvulas de bola para água, solução química e ar.

> Tubos de sucção para soluções químicas e desinfetantes.

> Injetores inox resistentes aos ácidos para soluções químicas.

> Regulador de ar e sistema de doseamento para dois produtos.

> Pressão mínima de entrada de água: 10 bar.

Consumo água 
enxaguamento

Consumo água 
espuma

Gama 
doseamento

30 l / min 9 l / min 1-6 % 10-50 bar

Código 88102 SF

INJETOR SATÉLITE  MP 10-50 (1 PRODUTO)

O satélite está construído em aço inox com design higiénico. A unidade é montada 
na parede na zona de produção. O operador pode mudar facilmente as funções de 
enxaguamento com água, espuma e/ou desinfeção com uma simples manobra. Os 
produtos químicos concentrados são extraídos do Jerrican situado por baixo do satélite. 

A unidade MP 10-50 é composta por: 

> Válvulas de bola para água, solução química e ar.

> Tubos de sucção para soluções químicas e desinfetantes.

> Injetores inoxidáveis resistentes aos ácidos para soluções químicas.

> Regulador de ar e sistema de doseamento para um produto químico.

> Pressão mínima de entrada de água: 10 bar.

Consumo água 
enxaguamento

Consumo água 
espuma

Intervalo de 
doseamento

30 l / min 9 l / min 1-6 % 10-50 bar

Código 88000

SATÉLITES

O DSW é um satélite de limpeza descentralizado, controlado mecanicamente, de fácil 
utilização e com as seguintes funções: Parar, enxaguar, espumar e desinfetar.

Este satélite está conectado a água sob pressão a aprox. 15-40 bar (segundo o tipo de 
instalação do multiplicador de pressão) e funciona com uma alavanca seletora mecânica.

Disponibilizamos modelos que permitem a aplicação de desinfetantes em forma de 
espuma ou mediante pulverização. Consultar ficha técnica.  

SATÉLITE BOONS DSW

* Também disponível com carrinho: Código 4.500.194

Modelo Pressão da 
água

Caudal de 
saída de água

Doseamento 
de produto Doseamento

DSW-F-1-R 
Código 378710

15 - 60 bar max 50 l / min 0,5 - 8 % max. 1 Producto 5 - 8 bar

DSW-FD-2-R
Código 378727

15 - 60 bar max 50l / min 8 % max. 10 2 Productos 5 - 8 
bar min
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SATÉLITE VMS II-DC - S, D, T LAGAFORS 

O satélite está construído em aço inox com design higiénico e compacto. A 
unidade VMS II-DC T é montada na parede na zona de produção. O operador 
pode mudar facilmente as funções de enxaguamento com água, espuma e/ou 
desinfeção com uma simples manobra. Os produtos químicos concentrados são 
extraídos dos Jerricans situados por baixo do satélite.

A unidade VMS II-DC é composta por:

> Válvulas de bola para água, solução química e ar.

> Tubo de sucção para soluções químicas e desinfetantes.

> Pressão mínima de entrada de água: 10 bar.

INJETOR SATÉLITE – 10 / 50 PORTÁTIL

O satélite está pensado para poder ser instalado em diversos pontos de uma 
canalização pressurizada, de forma fácil, mediante uma união rápida. 

O operador pode mudar facilmente as funções de enxaguamento com água, 
espuma e/ou desinfeção com uma simples manobra. Os produtos químicos 
concentrados são extraídos dos Jerricans situados por baixo do satélite.

A unidade é composta por:

> Válvulas de bola para água, solução química e ar.

> Tubo de sucção para soluções químicas ou desinfetantes.

> Injetores inoxidáveis resistentes aos ácidos para soluções químicas. .

> Regulador de ar e sistema de doseamento de produto químico.

> Pressão mínima de entrada de água: 10 bar.

Consumo água 
enxaguamento

Consumo água 
espuma

Gama 
doseamento

30 l / min 9 l / min 1-6 % 10-50 bar

Código 84577

1 PRODUTO

VMS II-DC S
Código 38450

2 PRODUTOS

VMS II-DC D
Código 38455

3 PRODUTOS

VMS II-DC T 
Código 38460

SATÉLITES
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SATÉLITE INJECTOR ST 168

SATÉLITE INJECTOR ST 164

SUPORTE DE PAREDE PARA INJETORES 
DA SÉRIE ST 164/168

O minissatélite EASYFOAM ST 168 é instalado diretamente numa canalização de 
água sob pressão. Permite 2 funções, de água e espuma com detergente. Está 
totalmente construído em aço inox e materiais resistentes aos agentes químicos. 
Recomenda-se instalar um redutor de ar para poder ajustar melhor as pressões e 
conseguir uma espuma mais aderente. 

> Pressão mínima de entrada de água de 6 bar.

> Pressão mínima de entrada de água de 5-6 bar e caudal mínimo de 4 l/min.

O satélite EASYFOAM 365 ST 164 é um modelo de reduzidas dimensões muito 
compacto. Com uma pressão mínima de entrada de 8 bar, está construído em aço 
inox. O SATÉLITE pode ser utilizado para o enxaguamento e para a projeção de 
espuma e desinfetante. Dispõe de dois Venturis, um para detergente e outro para 
desinfetante. A regulação do detergente e do desinfetante é realizada mediante 
um sistema de bicos de diferentes concentrações. 

> Pressão mínima de entrada de água de 6 bar.

> Pressão mínima de entrada de água de 5-6 bar e caudal mínimo de 4 l/min. 

Suporte de parede para injetores da série ST. Fácil instalação.

Injetor de espuma (satélite) externo com uniões rápidas macho e fêmea. 
Necessita de ligação de ar. 

Injetor de desinfeção (satélite) externo com uniões rápidas macho e fêmea.

Código 200168535 ST (não inclui redutor de pressão)

Código 200164584 ST (não inclui redutor de pressão)

Código 200168420 ST

Código 500000330 AU

Código 500000332 AU

SATÉLITES
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Dispomos de diferentes possibilidades em unidades móveis: satélites 
móveis e unidades centrais móveis. O satélite injetor é equipado com um 
carro provido de um jogo de mangueiras e boquilhas, suporte para Jerricans 
e boquilhas. A unidade central móvel está equipada com uma bomba 
Grundfos de 11 bar e 18 bar, um compressor de ar e um ponto de limpeza. 
Oferece uma grande autonomia. Estão construídas numa estrutura de aço 
inox com rodas. 

UNIDADES 
MÓVEIS 



UNIDADES 
MÓVEIS 

UNIDADE MÓVEL  M 45 / 55
A unidade móvel M45 / M55 está equipada com uma bomba Grundfos. Esta 
bomba pode bombear água a uma pressão de 20 bar + pressão de rede, e 
oferece um caudal de 50 litros/minuto. Está construída totalmente em aço inox. 
Incorpora compressor de ar que é ligado automaticamente quando a válvula 
seletora está em posição de espuma. 

*  Dispomos de um modelo com 40 bar. 
Não inclui jogo de mangueira e boquilhas. 

Modelo Compresor 
de aire

M 45
Código 85400

18
bar

50 
l / min

1 utilizador 
30 l / utilizador No

M 55
Código 85380

18
bar

50
l / min

1 utilizador 
30 l / utilizador Integrado

UNIDADE MÓVEL  M 11

A Unidade M 11 é uma central móvel que incorpora uma bomba Grundfos de 11 bar e um 
caudal de 35 litros/minuto. Incorpora também um compressor de ar. Este modelo permite 
realizar operações de enxaguamento com água, projetar espuma e desinfeção. Este 
modelo permite dosificar 1 ou 2 produtos (detergente e/ou desinfetante).

* Não inclui jogo de mangueira e boquilhas.

Modelo Compresor 
de aire

Mobile cleaning unit M11 A 
Código 84520

12
bar

30
l / min

1 utilizador 
30 l / utilizador

Integrado

UNIDADE DE LIMPEZA MÓVEL SMU
O SMU-20/1-GR é um sistema de limpeza móvel que consiste numa bomba de 
pressurização centrífuga, controlada por um variador de frequência, com satélite 
integrado.

A unidade de limpeza está disponível com um sistema duplo de fornecimento 
de produtos químicos, para produtos diluídos ou concentrados (detergentes 
espumantes e / ou desinfetantes).

O sistema funciona através de um interruptor eletromecânico, com opções de 
enxaguamento, aplicação de espuma de limpeza e desinfeção.

Disponibilizamos modelos que permitem a aplicação de desinfetantes em forma 
de espuma ou mediante pulverização. Consultar ficha técnica. 

Modelo Compresor 
de aire

SMU-K-20/1-GR 
Código 4.500.180

20
bar

35
l / min

1 utilizador 
35 l / utilizador Integrado

SMU-20/1-GR 
Código 4.500.181

20
bar

35
l / min

1 usuario 
35 l / usuario No

* Não inclui jogo de mangueira e boquilhas.
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UNIDAD CARRO DE SATÉLITE
MÓVEL 10-50 BAR

CARRO MÓVEL PARA INJETORES 

Carro móvel de aço inox com satélite Injetor 10-50 e suporte para jerricans e 
boquilhas. Proporciona ao cliente uma unidade móvel para a lavagem com água, 
espuma química e desinfetante. 

Tem de ser ligado a uma rede pressurizada de 20 bar e ar comprimido. É incluída 
uma mangueira de ligação (2 metros) para água e ar, e a ligação da unidade é 
realizada com união rápida. 

Carro móvel de aço inox para injetores da série ST 168/164 com suporte para 
jerricans e boquilhas. Proporciona ao cliente uma unidade móvel para a lavagem 
com água, espuma química e desinfeção. 

Tem de ser ligado a uma rede pressurizada com uma pressão mínima recomendada 
de 6 bar e ar comprimido. 

* Não inclui injetor

UNIDADES 
MÓVEIS 

Código 88056 SF

Código 200163390 ST

JOGO DE MANGUEIRA E BOQUILHAS 

Jogo de mangueira (10 metros), válvula e boquilhas (3: para água, espuma e desinfetante) 
para unidades móveis.

Código 83380
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As unidades de centralização de químicos permitem o doseamento dos 
detergentes e desinfetantes a partir de um único ponto. São instaladas na 
área destinada à receção e armazenamento de produtos químicos. Mediante 
a instalação de tubagens, as unidades satélites recebem a água sob pressão 
a partir das centrais de bombagem e o produto pré-misturado a partir das 
centrais químicas. Dispomos de equipamentos para centralizar 1, 2 ou 3 
produtos. 

Vantagens:

»   Maior segurança laboral: Os operadores não manipulam o 
produto químico concentrado

»  Maior segurança de processo devido à ausência de produto 
químico em áreas de produção de alimentos

»  Garantia de otimização das concentrações de detergentes e 
desinfetantes

CENTRALIZADOS



CENTRALIZADOS

CENTRAL QUÍMICA VCC II LAGAFORS
O sistema de doseamento de químicos centralizado VCC da LAGAFORS é uma das 
centrais químicas mais fiáveis do mercado. Esta unidade está composta por uma 
bomba de pressão de água e por 1-4 módulos de doseamento de produtos químicos 
e um controlador. Uma precisão de doseamento de +/- 0,1% das soluções químicas 
proporciona a garantia de um ótimo doseamento dos produtos. Esta unidade pode 
dosificar até 4 produtos químicos diferentes simultaneamente. 

A cobertura em metacrilato é opcional. 

Bombas doseadoras de 
químicos

Modelos de 1 a 4 8
bar

0-70
l / min 1-12 utilizadores

SATÉLITE VMS II LAGAFORS
Este satélite está construído em aço inox com design higiénico. É montado na parede na zona 
de produção. Estes modelos estão pensados para equipamentos centralizados e incorporam 
um bloco exclusivo de mistura que permite regular os caudais da solução química e ar. 
Dispomos de modelos para 1 ou 2 produtos químicos centralizados e 1 modelo combinado que 
permite 2 produtos centralizados e 1 descentralizado. 

VMS II 1 PRODUTO CENTRALIZADO
Código 38200

VMS II-T 2 PRODUTOS CENTRALIZADOS
Código 38250

VMS II-COMBI 2 PRODUTOS CENTRALIZADOS + 1 DESCENTRALIZADO 
Código 38400

UNIDADE DE DOSEAMENTO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS CBU
O CBU é uma unidade central de dosagem de produtos químicos conectada por 
tubos de aço inoxidável aos satélites CS centrais. A unidade é montada como 
padrão em uma estrutura de aço inoxidável polida com jato de areia.

Um depósito de água também em aço inoxidável de 120 litros com enchimento 
automático proporciona o doseamento adequado e uma mistura bem 
homogeneizada. A unidade também está equipada com proteção contra o 
funcionamento em seco. 

Modelo Pressão dos 
químicos

CBU6-F (ESPUMANTE)
Código 4.600.020

46
l / u 6 utilizadores 7

bar

CBU10-D (DESINFECTANTE) 
Código 4.600.030

46 
l / u 10 utilizadores 7

bar

CBU12-F (ESPUMANTE) 46 
l / u 12 utilizadores 7

bar

SATÉLITE BOONS CS
Os satélites centrais CS estão conectados por uma rede de tubos às unidades 
centrais de doseamento de produtos químicos CBU e são equipados de série com 
uma função de enxaguamento e uma função de paragem. Dependendo da CBU 
selecionada,

também podem ser fornecidos com uma ou duas funções para projeção de espuma, 
função de enxaguamento adicional e função de desinfeção. Com o CS sem carcaça, 
as válvulas de controle são instaladas num loft técnico.
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Os equipamentos automáticos oferecem uma dupla aplicação. Podem ser 
utilizados como satélite de limpeza com mudança de operação de limpeza 
mediante válvula pneumática e oferecem a possibilidade de realizar as 
sequências de limpeza de forma totalmente programável e automática graças 
a um sistema de boquilhas e válvulas instalados nos equipamentos a limpar 
automaticamente. Um PLC de controlo encarrega-se de comandar a unidade 
central ou satélite, temporizando as funções de enxaguamento, aplicação de 
espuma e desinfeção. A automatização é a melhor forma de obter um alto 
grau de eficiência de recursos nos processos de limpeza industrial.

Estes equipamentos oferecem grandes vantagens na limpeza de: enchedoras, 
tapetes, mesas de desmancha e outros equipamentos que requerem limpeza 
e desinfeção constantes e que são difíceis de limpar manualmente 

As vantagens geradas por estes sistemas são:

»   Poupança de tempo em limpeza.

»   Sistemas de lavagem fáceis de validar.

»   Redução do consumo de água, dado que o tempo de 
enxaguamento é determinado segundo as necessidades 
específicas de cada superfície.

»   O doseamento dos produtos químicos é automático, o que 
permite estandardizar o seu consumo.

AUTOMÁTICOS



O sistema de limpeza automático Lagafors® ACS II consiste numa unidade 
de controlo e em unidades de válvula para soluções de água, químicos e 
desinfetantes. O sistema foi concebido para a limpeza automática de todos 
os tipos de tapetes transportadores, sistemas elevadores, etc. A unidade ACS 
está estruturada em módulos e pode controlar a limpeza de 5 a 30 objetos 
diferentes. O design está baseado na conhecida série de estações de satélites 
VMS II da Lagafors, e de um ponto de vista higiénico, a unidade foi adaptada 
à indústria de processamento de alimentos. O sistema ACS está pronto para 
ser ligado a qualquer unidade de água sob pressão da Lagafors, bem como à 
central de doseamento VCC para soluções químicas e desinfetantes. A unidade 
é fácil de utilizar, bem como fácil de usar e manter. O sistema proporciona ao 
cliente resultados de limpeza constantes, o que significa uma melhor higiene 
e poupança de tempo, bem como um menor consumo de água, químicos e 
desinfetantes. 

O sistema ACS também pode ser conectado às barras pulverizadoras Lagafors® 
stationary spray bars, SSB. Também é possível o controlo externo das estações 

de válvulas. A unidade ACS está composta pelos seguintes 
elementos:

>  Armário de controlo em aço inox com PLC e ecrã de controlo.

>  Armário de válvulas em aço inox com válvulas controladas 
pneumaticamente para regular o fluxo de água.

>  Armário de válvulas em aço inox com válvulas controladas 
pneumaticamente para regular as soluções químicas e 
desinfetantes.

>  Armário de válvulas em aço inox (Combi) com válvulas controladas 
pneumaticamente para regular as soluções de água, químicos e 
desinfetantes, químicos y desinfectantes.

SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICO LAGAFORS 
ACS II

Modelo ACS Water II
ACS Chemical / 

Disinfectant II ACS Combi II

Ligações de alimentação

Pressão da água 10-50 bar 10-50 bar

Fluxo de água 10-150 l / min 10-150 l / min

Água, dimensão da ligação ISO-G 3/4” ISO-G 3/4”

Pressão de solução química 6-8 bar 6-8 bar

Fluxo de solução química 6-15 l / min 6-15 l / min

Solução química, dimensões de ligação ISO 1/2” ISO 1/2”

Pressão de desinfetante 6-8 bar 6-8 bar

Fluxo de desinfetante 6-15 l / min 6-15 l / min

Solução desinfetante, dimensões de ligação ISO 1/2” ISO 1/2”

Pressão de ar 6-8 bar 6-8 bar

Fluxo de ar 50-200 l / min 50-200 l / min

Ar, dimensões ISO 1/4” ISO 1/4”

Saída de ligações (fio interno)

Ar, dimensões ligação 1-7 x ISO 1/2”

AUTOMÁTICOS
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Dispomos de uma extensa gama de peças de substituição e acessórios: 
mangueiras, boquilhas, lanças, válvulas, uniões rápidas... A gama 
completa de acessórios garante um funcionamento fácil e seguro do 
equipamento de limpeza, que cumpre e supera as normas de higiene, e 
proporciona a máxima eficiência ergonómica

ACESSÓRIOS



MANGUEIRAS 4 COLORES
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RECOLHEDOR AUTOMÁTICO DE MANGUEIRA

RECOLHEDOR MANUAL DE MANGUEIRA

Mangueira com uniões em aço inox. Disponível em 4 cores: azul, vermelho, 
verde, amarelo, e com uniões fixas ou reutilizáveis (permite a reparação sem 
necessidade de prensagem) 

Recolhedor automático de mangueiras, em aço inox, opcionalmente inclui 
suporte giratório de parede (recomendável). Não inclui mangueira.

Enrolador manual de mangueira em inox original Scanfoam. Não inclui mangueira.

ACCESORIOS

MANGUEIRA 15 METROS AZUL ½” INOX/PBF. UNIÃO FIXA OU REUTILIZÁVEL  

Código 01.01.15 

MANGUEIRA SF 120 m  Código 87288

MANGUEIRA SF ½” 35 m AÇO Código 87199

RECOLHEDOR AUTOMÁTICO PARA MANGUEIRA DE 15 M Código AV1000 

MANGUEIRA 20 METROS AZUL ½” INOX/PBF. UNIÃO FIXA OU REUTILIZÁVEL 

Código 01.01.20

MANGUEIRA SF ½” 20 m AÇO Código 87195

MANGUEIRA SF ½” 20 m INOX Código 87276

SUPORTE GIRATÓRIO PARA MANGUEIRA DE 15 M  Código ST15

MANGUEIRA 25 METROS AZUL ½” INOX/PBF. UNIÃO FIXA OU REUTILIZÁVEL 

Código 01.01.25 

MANGUEIRA SF ½” 25 m AÇO Código 87197

MANGUEIRA SF ½” 25 m INOX Código 87283

RECOLHEDOR AUTOMÁTICO PARA MANGUEIRA DE 20 M Código AV1100

RECOLHEDOR AUTOMÁTICO PARA MANGUEIRA DE 35 M Código AV3500

MANGUEIRA 30 METROS AZUL ½” INOX/PBF. UNIÃO FIXA OU REUTILIZÁVEL 

Código 01.01.30

MANGUEIRA SF ½” 30 m AÇO Código 87198

MANGUEIRA SF ½” 30 m INOX Código 87284

MANGUEIRA SF ½” 35 m INOX Código 87287

SUPORTE GIRATÓRIO PARA MANGUEIRA DE 20 M  Código ST20

SUPORTE GIRATÓRIO PARA MANGUEIRA DE 35 M  Código ST30

SUPORTE MANGUEIRA EM AÇO INOX    Código 80162

MANGUEIRAS SCANFOAM AZUL
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Pistola azul ST 2725 de baixa 
pressão com união rápida, 
fecho de segurança e ligação 
rápida para boquilhas.

Código 202725550 ST

Pistola azul de baixa pressão 
reta ST 3225 com união rápida, 
fecho de segurança e ligação 
rápida para boquilhas.

Código 203225650 ST

Válvula de baixa pressão de 
borracha preta vulcanizada. 

Código 500160

Válvula de baixa pressão azul.
Código 86206

Conjunto completo com 
união e ligação rápida para 
boquilhas. 

Código VP001

Válvula de baixa pressão azul 
com união rápida e ligação 
rápida para boquilhas

Código VPA001

União rápida com protetor.

Código VP002

União rápida com protetor.
Código VPA002

Pistola de água de baixa 
pressão em aço inox 
(não admite mudança de 
boquilhas). 

Código 852017

KIT MANGUEIRAS, BOQUILHAS E VÁLVULA 

>  Conjunto composto por:
>  Mangueira de 25 metros com uniões em aço inox 
>  Jogo de 3  boquilhas e 1 lança para enxaguamento:
 •  boquilha de enxaguamento azul inox  25/30
 •   boquilha de desinfeção amarelo inox  65/20
 • boquilha de espuma branco inox  50/200
 •   Lança 600 mm azul inox  25/30
>  Válvula de baixa pressão vulcanizada preta 
>  Suporte para boquilhas em inox 
>  Acoplador de união rápida macho para tubo 

ACESSÓRIOS 

Código KIT WORK

ACESSÓRIOS DE APLICAÇÃO

É muito importante selecionar bem a boquilha 
mais adequada para cada uma das operações 
do plano de limpeza. As boquilhas são referen-
ciadas com uma dupla numeração, por exemplo 
30/20, o primeiro número indica o grau de su-
perfície e o segundo número indica o caudal por 
minuto. As cores utilizadas normalmente para o 
enxaguamento com água são o azul, verde ou 
preto. O branco é utilizado para a aplicação de 
espuma com detergente e o amarelo para apli-

cação do desinfetante.As diferentes boquilhas 
permitem, por um lado, selecionar o modo e o 
ângulo de aspersão (plana ou jato) e por outro, 
selecionar o caudal de saída da dissolução me-
diante o diâmetro do orifício. Todos estes parâ-
metros são importantes, dado que vão condi-
cionar a força por unidade de superfície do jato 
de água, que nos permitirá vencer as forças de 
adesão da sujidade à superfície, permitindo a 
sua eliminação
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Boquilha de jato verde  
0/50

Código 86401.

Boquilha de inox 
enxaguamento/desinfeção 
regulável ângulo e pressão

Código 20000015 AU

Acoplador de união rápida 
para tubo inox rosca interior

Código 80213

Suporte para boquilhas 
em inox.

Código 82103

União reutilizável inox para 
mangueiras de  ½”- 2 peças.

Código 1 –TFRMI050
Código 2 –TFRCI050

Tubo de sucção de 
detergente para satélites 

SCANFOAM
Código 85041

União rápida inoxidável fêmea 
com rosca fêmea  ½”.

Código 81753

ACESSÓRIOS

Boquilha de desinfeção 
amarela  25/30.
Código 80201

Lança curta espuma branca  
Código 81645 80-150-200mm

Código 81646   50/150

Boquilha de enxaguamento azul 
Código 080604  25/30 

Código 86400  15/30

Boquilha de enxaguamento 
preto baixo caudal 15/20.

Código 88875

Boquilha de espuma branca. 
Código 80566  50-200 

Código 81565  80-150

União rápida inoxidável 
fêmea com rosca macho  ½”.

Código 80097

Acoplador de união rápida 
para tubo inox rosca exterior

Código 80214
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Lança 600 mm azul 15/30
Código 80202

1 2

O consumo de água por minuto e ponto de 
trabalho é determinante para o dimensiona-
mento do caudal da bomba de impulsão de 
água. É por este motivo que nunca se pode 
enxaguar com a boquilha de espuma, dado 
que poderia aumentar o consumo da água e 
repercutir numa avaria da bomba de impulsão.
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SUPORTE DE PAREDE PARA JERRICANS
Suportes de jerricans em aço inox com sistema de fecho com chave. 

Cumpre com o referencial BRC para a qualidade e segurança alimentar no 
global. 

Cumpre com o referencial IFS - International Featured Standards para auditorias 
de qualidade e segurança alimentar a géneros alimentícios. 

Suporte de jerricans:

Suporte de jerricans de aço inox de parede para jerricans de 20-25 kg. 

Suporte de jerricans:

Suporte de linha de produto concentrado de aço inox para 10 kg, 
recipientes Itram. 

Suporte para concentrado de 10 kg.

1 JERRICAN 435x338x280 mm Código 05.04.00.03

1 JERRICAN SCANFOAM  Código 80171

ECOSUPORT

2 JERRICANS 435x638x280 mm Código 05.04.00.04

2 JERRICANS SCANFOAM  Código 80168

ACESSÓRIOS 
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GERADORES DE ESPUMA 
Os geradores de espuma são a forma mais económica, fácil e simples de aplicar 
os detergentes em forma de espuma. São ideais para a limpeza e desinfeção de 
pequenas indústrias de processamento de alimento. Só requerem ar comprimido para 
o seu funcionamento. 

GERADOR DE ESPUMA MÓVEL 
Gerador de espuma provido de um depósito de material plástico 
semitransparente para aplicações de espuma. Funciona com ar comprimido, não 
precisa de eletricidade. 

Fácil utilização e versatilidade.

Código CapacidadE
Diâmetro / 

comprimento da 
mangueira

Selos da 
bomba Tipo de roda

FI-10N-E 38 l

Mangueira de 6 m, 
diâmetro interior de ½”, 

com válvula e boquilha de 
espuma

Santoprene 
Vitón

Kalrez

Duas rodas de 
10 polegadas 
sem marcas

* Não inclui jerricans Cleanbox.

GERADOR DE ESPUMA  
2 PRODUTOS EM LINHA 
Gerador de espuma provido de um depósito de material plástico semitransparente para 
aplicações de espuma. Funciona com ar comprimido, não precisa de eletricidade. 

Fácil utilização e versatilidade

Código Capacidad Diámetro / longitud 
de la MANGUEIRA

Sellos de la 
bomba Tipo de rueda

FI-CN-15-NE
Depósito 10 

litros/unidad 
no incluidos

MANGUEIRA de 6 m, 
diámetro interior de 1/2 “, 
con válvula de y Boquilha 

espuma

Santoprene 
Vitón

Kalrez

Duas rodas de 
10 polegadas 
sem marcas

UNIDADE DE ESPUMA DE 2.6 GALÃO
Gerador de espuma manual provido de recipiente de material plástico 
semitransparente para aplicações de espuma. Funciona com ar injetado 
manualmente mediante compressão. 

Fácil utilização e versatilidade

Código Capacidade

F10.0L 10 l
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La desinfección por nebulización se recomienda como  complemento a la desinfección por 
pulverización. Este tipo de desinfección se aplica mediante equipos de nebulización en frío utilizando 
aire comprimido como fuerza impulsora. Dependiendo de la Boquilha se consiguen un tamaño de 
partícula que ocupa todo el volumen de las salas donde se aplica. El desinfectante es dispersado en 
forma de pequeñas gotas similares a la niebla, para la formación de la misma.

NEBULIZADORES

Equipamento de nebulização compacto, prático e de fácil utilização 
para aplicar uma microneblina de produto no ambiente, requerendo ar 
sob pressão.

DADOS CONSTRUTIVOS GERAIS 

ACCESORIOS

NEBULIZADOR

Pressão ar 
de trabalho

Altura máxima 
aspiração

Caudal de ar 
necessário Doseamento

4 a 8 bar 40 cm de 100 litros /min
Santoprene 

Vitón
Kalrez

Modelo Código Área trabalho

NEBU E-20/1 87200000 400 m3 / hora

NEBU E-20/1 87200010 700 m3 / hora

NEBU E-20/1 87200020 1.000 m3 / hora

Material carro Inox 316L

boquilha atomizadora PVC / inox 316L / FKM

Tubo de aspiração Mangueira trançada PVC flexível

Rodas Nylon / Borracha (opcional)

Ligação de ar e adaptador rápido M universal

Recipiente do produto Jerrican 20 litros (ideal)

ACESSÓRIOS CONTROLADOR DIGITAL TIMER  Código 87200200

MANGUEIRA DE AR NEBULIZADOR COM UNIÕES 12 m Código 87200901

MANGUEIRA DE AR NEBULIZADOR COM UNIÕES 25 m Código 87200902
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DOSEAMENTO

Excelente capacidade de aspiração inclusive com produtos viscosos – caudal de 
até 1,5 l/min.

•  Excelente uniformidade de caudal, inclusive com produtos químicos mais densos.

•  Completamente autoferrante: com um simples apertar de um botão a grande 
membrana gerará uma forte sucção para aspirar o produto químico, o sistema 
inteligente de válvulas antirretorno assimétricas criará uma selagem que 
manterá a pressão no tubo e na câmara de aspiração. Os nossos equipamentos 
apresentam boas características de funcionamento em seco, o que significa 
que a membrana possui uma boa resistência ao desgaste durante o tempo de 
ferração ou caso se esgotem os produtos químicos. 

•  Manutenção limitada: ao não ser necessário mudar o tubo da bomba poupam-
se custos.

•  Resistência química: materiais especiais que permitem a utilização dos 
produtos químicos mais agressivos, como por exemplo um derivado de PTFE 
para a membrana e Vitón Extreme para as válvulas antirretorno. 

Os equipamentos de doseamento podem incorporar de 1 a 3 bombas: 1 bomba 
para detergente, 1 bomba de menor caudal para antiespumante e uma bomba 
para desinfetante. 

EQUIPAMENTOS DE DOSEAMENTO PARA 
TÚNEIS DE LAVAGEM COM CONTROLO POR 
CONDUTIVIDADE 

BOMBA HF BRIGHTLOGIC    Código WP1

KIT ASPIRAÇÃO / IMPULSÃO    Código WKITP-1

SONDA CONDUTIVIDADE     Código WKITP-INA

BOMBA AMPLIFICAÇÃO     Código WLN11

TUBO ASPIRAÇÃO     Código WLC-W1100

CRATEWASH
CrateWash é uma unidade de dosagem de microprocessador de duas bom-
bas com display LCD, projetada para uso com lavadoras de caixas grandes na 
indústria de peixes, laticínios, carnes, bebidas ou em geral para aplicações CIP 
onde taxas de fluxo mais altas são necessárias do que aquelas de um sistema de 
lavagem de louça normal.

TWINDOSE 40 – 50 EVO PLUS
TwinDose 40-50 EVO Plus Relay é um sistema microprocessador com display 
LCD, projetado para uso com todos os tipos de máquinas de lavar louça. Inclui 2 
ou 3 relés para controlar bombas doseadoras externas.
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DOSEAMENTO 

ECOMIX STANDARD 
O ECOMIX faz parte da gama ECOrange de equipamentos inteligentes e flexíveis 
de diluição e doseamento de produtos químicos. O ECOMIX é um misturador 
proporcional. Quando é ligado a uma tomada de água, cria vácuo e dilui uma 
proporção predeterminada de produto químico para conseguir uma solução 
pronta para utilizar. Está disponível em versões de caudal baixo (4 l/min) e caudal 
alto (14 l/min). 

O quociente de diluição do ECOMIX é configurado com um anel de diluição. A 
flexibilidade deste anel radica no seu design, que facilita o intercâmbio dos quo-
cientes de diluição sem utilizar nenhuma ferramenta. 

Pode extrair produto químico desde contentores de qualquer tamanho. A Bri-
ghtwell oferece um suporte para pendurar contentores de até 10 litros, ou um 
armário multiusos para produtos químicos onde permanecerão fechados. 

No armário podem ser guardados sacos de 1,5 litros ou bidões de 2 litros se-
gundo a preferência da sua linha de enchimento. O sistema de saco oferece-lhe 
exclusividade graças à opção de colocar pinças. Pela sua construção cumpre a 
regulamentação EN1717.

>  Tamanho compacto, mais pequeno do que a maioria dos sistemas do mercado 
> 2 versões: caudal baixo (4 l/min) e caudal alto (14 l/min). 
> Parte da gama flexível ECOrange, com funções comuns. 
> É ativado apertando simplesmente um botão, com uma função de bloqueio 
opcional para encher recipientes grandes. 
> Um anel de diluição fácil de utilizar para configurar a diluição desejada. 
> O último em flexibilidade: a água e as entradas de produto químico podem ser 
instaladas em qualquer dos lados da unidade. 
> Aspiração a partir de contentores de qualquer tamanho. Disponível suporte 
para pendurar e armário. 
> Com armário: um único formato de embalagem para produtos químicos (saco 
de 1,5 litros, bidão de 2 litros). 
> Opção de exclusividade (sistema de saco). 
> Não depende de nenhum tipo de produto químico. 
> O equipamento e o armário estão disponíveis em várias cores para se 
adaptarem à sua instalação. 
> Instalável em questão de minutos. 
> Possibilidade de aplicar o seu logótipo. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
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DOSIFICACIÓN

ECOMIX COMPTACTO
O ECOMIX COMPACTO é um doseador de precisão que é ligado a um 
abastecimento de água e dilui produtos químicos concentrados a partir de 
contentores de qualquer tamanho a uma proporção predeterminada, produzindo 
como resultado uma solução pronta para ser utilizada. Está disponível em versões 
de caudal baixo (4 l/ min) e caudal alto (14 l/min). 

O tamanho compacto deste sistema torna-o muito fácil de instalar em qualquer 
lugar. A proporção de dissolução do ECOMIX COMPACTO pode ser modificada fácil 
e rapidamente com o nosso exclusivo anel de dissolução patenteado. 

A Brightwell oferece um suporte para pendurar bidões de até 10 litros, ou um 
armário multiusos para produtos químicos onde permanecerão fechados. 

No armário podem ser guardados sacos de 1,5 litros ou bidões de 2 litros conforme 
a preferência da sua linha de enchimento. 

>  Tamanho compacto, mais pequeno que a maioria dos sistemas do mercado. 
> 2 versões: caudal bajo (4 l/min) e caudal alto (14 l/min). 
> Dispositivos de prevenção antirretorno Air-Gap e Bright-Gap homologados 
segundo a norma ASSE 1055 (requisito obrigatório nos Estados Unidos). 
> Certificação WaterMark (requisito obrigatório na Austrália).
> É ativado apertando simplesmente um botão, com uma função de bloqueio 
opcional para encher recipientes grandes. 
> Um anel de diluição fácil de usar para configurar a diluição desejada. 
> O último em flexibilidade: a entrada de água e as entradas de produto químico 
podem ser instaladas em qualquer dos lados da unidade. 
> Aspiração a partir de contentores de qualquer tamanho. Disponível suporte 
para pendurar e armário. 
> Com armário: um único formato de embalagem para produtos químicos (saco 
de 1,5 litros, bidão de 2 litros). 
> Opção de exclusividade (sistema de saco). 
> A unidade e o armário estão disponíveis em várias cores para se adaptarem à 
sua instalação. 
> Possibilidade de aplicar marcas próprias

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
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SISTEMA PARA TRASFEGA DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

>  Garrafão de polietileno translúcido que permite a visibilidade do 
nível de produto. 

> Produto permanentemente identificado. Rótulo resistente à 
humidade e a produtos químicos. 

> Garrafão marcado com nível de produto em litros e galões. 

> Inclui um ponto de sucção com união rápida para evitar vapores e 
fugas. 

> Tampa de bloqueio com chave opcional. 

> Com código de cores nas tampas e tubos de sucção para evitar 
confusão de produtos. 

> Facilita uma fácil e segura manipulação do produto pelo operador 
(sem salpicos nem contacto direto). 

> Suporte de parede de aço inox integrado (opcional) concebido 
para uma fácil limpeza. 

> Utilizar exclusivamente com produtos Itram. 

Bomba pneumática para transferir produtos de um IBC ou bidão (13,2 l/min). 
Mudanças de bomba sem ferramentas com o nosso suporte de bomba de mu-
dança rápida. 
Mangueira de PVC quimicamente resistente. 
Linha de aspiração ponderada com filtro e válvula de retenção. 
Regulador de ar com filtro. 
Alívio de tensão na mangueira de descarga. 
Pistola disparadora de componentes Hastelloy para compatibilidade. 
Bomba de diafragma pneumática com farpas de tubo de libertação rápida. 
Disponível com selos de bomba Santoprene, Viton e/ou Kalrez. 
Dispomos de modelos desde 1 bomba a 4 bombas: CTX1, CTX2, CTX3, CTX4.

BOMBA PNEUMÁTICA PARA TRASFEGA DE QUÍ-
MICOS CTX

Código CTX1 · Código CTX2 · Código CTX3 · Código CTX4

Consiste num quadro central com ecrã interativo em que o operador terá de introduzir os seus dados (palavra-passe), o produto, 
a sua ficha / fórmula para predeterminar a quantidade, e a área onde vai instalar o jerrican. Clica em OK e o sistema enche-a 
automaticamente. A partir deste ponto, terá uma base de dados onde serão recolhidos os consumos, operadores, pontos, etc., 
e que permitirá uma gestão geral e particular de cada produto. Os dados poderão ser exportados para Excel ou enviados por 
correio eletrónico.
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