
Os sistemas de pulverização de óleo e sabor da tna intelli-flav® CLO 3 são
extremamente precisos para a aplicação de óleo e sabor injetado, ou apenas
óleo, sem precisar de tanques de mistura e deixando o mínimo de resíduos
de sabor. Ideal para aplicações de tambor rotativo com produtividade variável.
Pode ser integrado como parte dos sistemas tna intelli-flav® MLS ou OMS, ou
como parte de seus equipamentos atuais de produção.

Resposta rápida às mudanças de requisitos
de aplicação com o controle de ciclo
fechado.

Sistema flexível que pode ser atualizado à
medida que os requisitos de produção
mudam.

A tubulação pode ser facilmente liberada
durante as paradas com a recirculação e
uma solução exclusiva de purga.

Ambiente limpo e sem névoa graças à
atomização de baixa pressão de líquido em
gotículas, usadas em um padrão de
pulverização contínua.

RECURSOS-PADRAO

Controle de massa de aplicação de
líquido
Pulverização contínua
Conjunto de pistola pulverizadora FQT
de atomização de ar e bicos tipo airless
para atender a qualquer faixa de 6kg/hr a
250 kg/hr (13lb/hr a 550lbs/hr)
Linha de sistemas modelo (atualizáveis
para atender às necessidades de
produção)

APLICAÇÕES

cereais
congelados
doces
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Controle de temperatura da ponta
Purificação de ar
Sistema de injeção de sabor líquido
tna intelli-flav® LIS 3
Espaço do chão 250 mm e 300
mm (10 pol. a 12 pol.) ou rodízios
de 127 mm (5 pol.)

sistema de pulverização de óleo e sabor

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna intelli-flav® CLO 3

dimensões da máquina mm (pol.)
 largura Altura Comprimento

 900 (35) 900 (35) 1200 (47)

faixa de pulverização recomendada do óleo
kg/hr (lbs/hr) 18 a 250 (40 a 551)

tensão e energia 240V AC para alimentação e 24V DC para controle classificação máxima de alimentação 2,3 kW ou, com
mangueiras aquecidas, 4,5 kW

pressão de fornecimento de ar 2 a 6 (30 a 90) máx

temperatura máxima do fluido de processo
C (F) 60 C (140)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

largura

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS
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