D I VI SÃO

PAPEL E CELULOSE

CA TÁ LO GO
D E P RO D UTO S

CERAM-FLEX
Tampo para caixas de vácuo

Uma combinação entre as qualidades da
cerâmica e a ﬂexibilidade dos polímeros.
Insertos de cerâmica são montados sobre
um tampo de polietileno UHMW que adquire
uma elevada resistência ao desgaste, ainda
com um investimento inicial inferior aos
tampos integralmente construídos em
cerâmica.
Baixo coeﬁciente de atrito com elevada
resistência ao desgaste.
Atende aplicações como caixas de alto vácuo
na mesa plana, caixas de vácuo na zona de
prensagem, condicionamento do feltro, e
outras aplicações especiais sobre consulta.
Compativel com caixa de vapor, mantendo
extrema durabilidade.
Dispositivo para ajuste de formato preciso e
com vedação eﬁciente.
PAT E N T E
R E Q U E R I DA
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DRYVAC®

Secagem a baixo custo

Substitui com vantagens a função
da prensa de sucção.
Fácil e rápida instalação em máquinas
existentes.
Consumo de potência de vácuo 40% menor
do que em prensa de sucção equivalente.
Investimento inicial consideravelmente
menor que as soluções convencionais,
assim como baixo custo de manutenção
operacional.
Exclusivo sistema de lubriﬁcação para
proteção do feltro e tampo (patente
requerida).
Ajuste de formato eﬁciente e preciso.
Total de 7 patentes requeridas.
Opcionais:
- Ajuste de perﬁl manual a cada 130mm;
- Ajuste de perﬁl remoto via CLP;
- Capota de vapor que utiliza vapor de ﬂash.

PAT E N T E
R E Q U E R I DA
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EXTRATOR DE
CONDENSADO G5
Aplicável em qualquer cilindro secador liso.
Substituímos sistemas de caneca ou
extratores multi-bicos de menor eﬁciência.
O sistema G5 permite até 8 linhas de coleta
com maior cobertura da área de secagem.
Controle de fabricação, materiais e
dimensionamento preciso que permitem uma
durabilidade ainda maior que as gerações
anteriores.
Baixo custo de manutenção, baixo consumo
de vapor de arraste e ﬁlme de condensado
próximo de zero.
Possibilidade de trabalhar com ou sem
termocompressor. Em conjunto com sistema
Zeroﬂash reduz de 5% a 15% o consumo de
combustível da caldeira.
Técnicos e montadores capacitados em NR33
(espaços conﬁnados).
Mais de 80 extratores de condensado
instalados no Brasil e no mundo.
Serviços:
- Avaliação de problemas de secagem;
- Supervisão de montagem e reposição;
- Inspeção periódica preditiva.
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SISTEMA
ZEROFLASH
Economia de combustível da caldeira entre
5% e 15%.
Elimina a perda constante de vapor vivo para
atmosfera.
Reduz a presença de gases não condensáveis,
o que contribui para uma melhor troca térmica
no secador, além de reduzir a oxidação da
caldeira e demais equipamentos.
Menor consumo de água e produtos químicos
na caldeira.
Skid self-contained para fácil interligação no
processo pelo próprio cliente.
Inclui painel, válvulas ANSI 300lbs, ﬂanges e
contra-ﬂanges, isolamento térmico, visor de
nível e manômetros.
Inclui bomba de alta pressão (até 14bar)
própria para trabalhos em alta temperatura,
com possibilidade de instalar uma bomba em
standby.
Payback estimado de 6 meses a 2 anos.
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TRANSPORTADOR
Alimentador de pulper

Investimento inicial e custo de manutenção
inferior ao de um transportador de talisca
metálica.
Diversas possibilidades de layout através da
combinação entre transportadores horizontal
e inclinado.
Em conformidade com a NR12 são incluídas
proteções mecânicas, portas de inspeção com
fechaduras apropriadas, chaves de
segurança e identiﬁcações dos componentes
de risco.
Tambor acionador revestido em borracha
com ranhuras. Correia de borracha reforçada
com lonas e camada de baixo atrito.
Pernas e estruturas de sustentação ligadas
ao corpo do transportador por meio de
articulação que facilita o ajuste em sua
posição ﬁnal. Forma construtiva por módulo
que permite a montagem pelo próprio cliente.
Painel permite comando remoto via CLP do
cliente ou comandos locais com avanço
temporizado e retrocesso da carga. Inclusos
sensores de desalinhamento da correia e de
rotação dos tambores.
Opcionais disponíveis:
- Capota para fechamento do pulper;
- Escada e passadiço;
- Painel elétrico com inversor de frequência;
- Células de carga e balança;
- Transportador horizontal com mesa de impacto;
- Enrolador de arame e destacker para
fardos de celulose.
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MONOKOTE

Skid de químicos para coating shower

Otimização do crepe, maior produtividade da
máquina, redução do entupimento de bicos e
menor desgaste do cilindro e raspas.
Bombas de alta pressão reserva em standby,
ﬁltros com bypass e chuveiros extraíveis de
troca rápida padrão NR12 possibilitam a
manutenção do sistema em pleno
funcionamento.
Mistura de químicos em reator de alto rpm
garante alterações rápidas de dosagem que
reﬂetem imediatamente no coating do
cilindro, permitindo através de um botão a
aderência ou desprendimento do papel da
superfície do secador.
Provetas permitem aferição periódica de
vazão das bombas dosadoras sem
interrupção da operação, conseguindo uma
dosagem precisa e estável dos químicos.
Tanques diários dos produtos químicos
possuem 4 pontos de controle e alarme de
nível.
Equipamento no formato de skid
self-contained necessitando apenas
alimentação elétrica, abastecimento de água,
químicos e interligação com chuveiro.
Opcionais:
- Painel elétrico;
- Aplicação de borda;
- Controle de dosagem via IHM;
- Chuveiro oscilante (NR12);
- Sistema de aquecimento para água.
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FILTRO 3R
Autolimpante

Filtração que permite reúso da água em diversos
pontos da máquina, inclusive nos chuveiros.
Corpo e principais componentes em AISI 304.
Elementos ﬁltrantes eletropolidos com malha
de até 120micron.
Baixa necessidade de intervenção do
operador para limpeza manual.
Fácil acesso para inspeção através de travas
tipo clamp (engate rápido).
Tempos de retrolavagem comandados via
painel / CLP incluso.
Pressostato para alerta de pressão
diferencial elevada.
Características técnicas:
Capacidade [m3/h] 50
Pressão de operação [bar]
Perda de carga máxima [bar]

100

180

290

2,5 a 4,0
0,3

Diâmetro [mm] 890 1.100 1.280 1.750
Altura [mm]
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1.200

FORMADOR
DE PONTAS
Trabalha em conjunto com sensores de
quebra de folha, fazendo o corte rápido
automático para evitar o embuchamento na
seção de secagem.
Corte da folha preciso e estável ao longo da
largura do papel, acionado através de
conjunto motoredutor, encoder e CLP. Através
da IHM é possível deﬁnir a largura da folha e
larguras variadas da ponta.
Bicos de corte duplo garantem operação
contínua mesmo na falha de um deles.
Equipado com bico de corte manual para
backup geral do sistema automático.
Suportes apropriados permitem fácil
substituição das vestimentas da máquina.
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OSCILADOR
OCP-300
Oscilador eletromecânico robusto e preciso,
sem ponto morto na reversão. Uma
excelente alternativa frente aos modelos de
manivela, pneumático e hidráulico.
Sincronizável com o acionamento, pode
trabalhar com velocidade inferior a
1mm/volta da vestimenta, garantindo
limpeza efetiva pelo chuveiro.
Avanço, curso e reversão precisos por meio
de sensores de posição estado sólido
(Balluﬀ®) 24V IP67.
Motoredutor SEW® com capacidade de até
200kgf, atende máquinas de grande porte
com até 7m de largura.
Painel elétrico com inversor de frequência
ABB® que garante controle total sobre a
operação. Desligamento da bomba de água
através de contato elétrico auxiliar.
Características técnicas:
Curso útil de atuação: 50 a 300mm
Força máxima de atuação: 2.000N / 200kgf
Potência de alimentação: 300W
Sensores magnéticos: 24V (IP67)
Peso aproximado: 30kg
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SEPARADOR
PARA VÁCUO
Separador ar-àgua para vácuo.
Dimensionado conforme a capacidade
do seu processo.
Equipamento no formato de skid para rápida
instalação pelo cliente. Corpo construído em
aço inoxidável AISI 304 e base em aço
carbono jateada e pintada.
Fornecimento completo inclui:
- Bomba centrífuga;
- Vacuômetro;
- Válvulas de manobra em AISI 304;
- Válvula de retenção;
- Flange e contra-ﬂange solto em aço
carbono e pestana em AISI 304.
Capacidades desde 800CFM até 12.000CFM.
Opcional:
- Visor de nível.
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