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INTRODUÇÃO

SOLUÇÕES DE ENGENHARIA DIVERSEY®
O portfólio de equipamentos de engenharia Diversey foi
idealizado para que nossas soluções possam ir de encontro às suas
necessidades.
Com uma abordagem competitiva e flexível para os processos de
limpeza, garantimos que seu negócio terá mais do que precisa e
menos etapas desnecessárias.
Nossos programas são projetados para que os processos de
higienização de indústrias de alimentos e bebidas superem suas
expectativas, ao mesmo tempo que aumentam a Eficiência
Operacional, reduzem os riscos à Segurança dos Alimentos.

SEGURANÇA
DOS ALIMENTOS

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

MAIOR
VIDA ÚTIL

VALORIZAÇÃO
DA MARCA
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PORTFÓLIO DE EQUIPAMENTOS

DOSADORES E CENTRAIS
DE DOSAGEM

DCD-1000

D-250

Descrição

Descrição

Dosador Cíclico Digital usado para dosagem de produtos químicos em diversas
aplicações. Possui timer digital com múltiplas funções de programação, como:
• Função de Tempo Ligado, Desligado (horas, minutos ou segundos).
• Função Cíclica: Desligado e/ou Ligado com contagem crescente ou
decrescente (horas, minutos ou segundos).

As bombas D250 destacam-se pelo alto poder de sucção e pelo manuseio de
produtos abrasivos, viscosos e sensíveis, como detergentes e secantes. Sua
dosagem é regulada por tempo e/ou velocidade.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alimentação: 220 V (0,5A)
Gabinete em ABS
Dimensões: 120x180x220 mm
Peso: 4,750 Kg
Vazão máxima: 120 l/h
Possibilidade de acionamento remoto

Alimentação e consumo: 115 VAC (0,2A) / 230 VAC (0,1A)
Vazão máxima:130 ml/min
Ajuste da velocidade: 1 a 100%
Dimensões: 127x96x86 mm
Peso: 1,13 Kg

Código

Descrição

Código

Descrição

D1225753

DOSADOR CÍCLICO DCD-1000

D1205309

D250 DET 115/230V

D1205310

D250 RIN 115/230V
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D-300

D-300 (Detergente em Pó)

Descrição

Descrição

O dosador D-300 possui uma única bomba de dosagem de produtos,
destinado a utilização, principalmente, em máquinas estacionárias ou de
avanço para dosagem de detergente, tendo sua dosagem regulada por
condutividade.

Dosador destinado a utilização, principalmente, em máquinas estacionárias ou
de avanço para dosagem de detergente em pó, tendo sua dosagem regulada
por condutividade.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•

•
•
•
•

Alimentação: 230VAC (0,1A – 3,5W)
Altura máxima de sucção: 1,5 m
Dimensões: 100x100x100 mm
Peso: 0,80 Kg

Alimentação: 230VAC (0,4A – 92W)
Altura máxima de sucção: 1,5 m
Dimensões: 100x100x180 mm
Peso: 1 Kg

Código

Descrição

Código

Descrição

DBR904048253

D-300 C/ DETERGENTE

DBR944048431

D-300C C/ VALVULA P/ DET PO
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Gamma/x

EWN
Descrição

Descrição

As bombas dosadoras EWN possuem alta velocidade e alta capacidade de
dosagem. Sua flexibilidade as permite ser integrada a praticamente qualquer
aplicação de abastecimento químico. O excelente desempenho de sua válvula
e a engenharia avançada de solenoide se combinam para criar uma bomba
altamente precisa para as aplicações mais exigentes.

Bomba com ajuste direto da vazão e pressão usada em diversas aplicações
aonde é necessário dosagem com precisão. Display de LCD, ajuste automático
de concentração e temporizador de dosagem.

Vantagens

Vantagens

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Desempenho de alta velocidade;
Controlador digital multifuncional;
Elevada durabilidade e resistência;
Conexões flexíveis;
Alta taxa de compressão.

•

Ajuste simples da potência de dosagem;
Medição de pressão integrada e visor para maior segurança no processo;
Faixa de controle da capacidade de dosagem 1:40.000;
Acionamento magnético praticamente sem desgaste, seguro contra
sobrecarga e econômico;
O acionamento magnético regulado torna-o adequado para dosagem
contínua de pequenas quantidades a partir de cerca de 1 ml/h.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alimentação: 100-240VAC (1,2 A/60Hz)
Capacidade máxima: de 7,9 até 25 L/h
Pressão Máxima: de 2 até 7,3 Bar
Material: Diafragma: EPDM + PTFE
O-Ring de Vedação: FKM/EPDM/PTFE
Dimensões: 264x122x198 mm
Peso: 5,5 kg

Código

Descrição

D1223837

BOMBA DOSADORA EWN 7.9L/H 7.3BAR

D1223838

BOMBA DOSADORA EWN 16.2L/H 3.4BAR

D1224319

BOMBA DOSADORA EWN 25L/H 2BAR

Alimentação: 100 - 230 VAC 50/60 Hz
Vazão: 1 ml a 45,0l /h
Pressão: 25 a 2 Bar
Material do cabeçote: PVDF/PTFE

Código

Descrição

D1228738

BOMBA DOSADORA
GAMMA X 0715 PVT

Obs.: Disponíveis em outras especificações/modelos
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EJ

EHE

Descrição

Descrição

As bombas EJ fornecem injeção química precisa a um preço econômico.
Possuem alta velocidade, controle externo e robusta carcaça, além de serem
compactas e simples de operar.

As bombas dosadoras EHE são as mais versáteis da indústria de tratamento
de água. Sua operação minuciosa resulta em um abastecimento químico
de alta resolução com uma longa vida útil. Os recursos de controle versáteis
permitem que o EHE seja integrado em praticamente qualquer aplicação de
abastecimento química.

Vantagens

Vantagens

•
•

•
•
•
•

•
•

Desempenho de alta velocidade;
Controle externo (possui entradas digitais e entradas de parada/partida
integradas à bomba, permitindo o controle proporcional ou liga/desliga);
Elevada durabilidade e resistência (IP65);
Conexões flexíveis.

Desempenho de alta velocidade;
Elevada durabilidade e resistência;
Conexões flexíveis;
Alta taxa de compressão.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alimentação: 100-240VAC (1,2 A/60Hz)
Capacidade máxima: 1,8 até 4,8 L/h
Pressão Máxima: de 3 até 10 Bar
Material: Diafragma: EPDM + PTFE
O-Ring de Vedação: FKM
Dimensões: 220x100x195 mm
Peso: 3,6 kg

Código

Descrição

D1224316

BOMBA DOSADORA EJ- B11VCUR 1.8L/H 10BAR

D1224317

BOMBA DOSADORA EJ-B21VCUR 4.8L/H 3BAR

D1224318

BOMBA DOSADORA EJ- B16VCUR 3.0L/H 6BAR

Alimentação: 230VAC (1,8 A - 60Hz)
Capacidade máxima: 75 L/h
Pressão Máxima: 2 Bar
Material: Diafragma: EPDM + PTFE
Dimensões: 293x146x298 mm
Peso: 10,5 kg

Código

Descrição

D1224320

BOMBA DOSADORA EHE56-E2VC
75L/H 2BAR

Obs.: Disponíveis em outras especificações/modelos
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Vario C

LK

Descrição

Descrição

As Bombas dosadoras Vario C a motor são utilizadas em aplicações que
exigem maior vazão. Modelo básico sem entrada de sinais para controle.

A série de bombas LK acionadas por motor são ideais para aplicações de
abastecimento químico em uma ampla variedade de campos, incluindo
tratamento de água e processo químico.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•

•
•
•
•

Alimentação: 230 VAC 60 Hz
Vazão: 8 a 75 l/h
Pressão: 10 a 4 Bar
Material do cabeçote: PVDF/PTFE

Alimentação: 230 VAC 60 Hz
Vazão: 8 a 75 l/h
Pressão: 10 a 4 Bar
Material do cabeçote: PVDF/PTFE

Código

Descrição

Código

Descrição

D1220104

BOMBA DOSADORA VARIO C 63L/H 4 BAR

D1224321

BOMBA DOSADORA LKN57E-VC 432L/H 3BAR
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SMART-BR 6 BOMBAS

SMART-BR 3 BG X 3 BP

Descrição

Descrição

Dosador para produtos líquidos, voltado para o mercado de lavanderias
industriais. Compatível com máquinas automáticas e/ou CPU’s de automação.

Dosador para produtos líquidos, voltado para o mercado de lavanderias
industriais. Compatível com máquinas automáticas e/ou CPU’s de automação.

Vantagens

Vantagens

•

•

•
•

Possui bombas com vazões ajustáveis, o que proporciona uma adaptação
à máquinas com diferentes capacidades de lavagem;
Possui placa de interface compatível com sinais de 24 e 220v;
Controle das bombas: independente.

•
•

Possui 3 bombas com vazões ajustáveis + 3 bombas com vazões menores,
o que proporciona maior precisão em caso de dosagem de produtos
altamente concentrados e com mínima dosagem;
Possui placa de interface compatível com sinais de 24 e 220v;
Controle das bombas: independente.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 220 VAC
Capacidade: 6 bombas
Sinal de entrada: 24V ou 220V
Vazão: 30/60/90/120 l/h
Grau de proteção IP55
Escala de tempo: de 0 a 3 minutos
Dimensões: 270x780x190 mm
Peso: 10 Kg

Alimentação geral: 220 VAC
Capacidade: 6 bombas (3 BG e 3 BP)
Sinal de entrada: 24V ou 220V
Vazão BG (Bomba grande): 30/60/90/120 l/h
Vazão BP (Bomba pequena): 18 l/h
Grau de proteção IP55
Escala de tempo: de 0 a 3 minutos
Dimensões: 270x780x190 mm
Peso: 10 Kg

Código

Descrição

Código

Descrição

D1220736

SMART-BR 6 BOMBAS 120
L/H MAQ. AUTOMATIC

D1220738

SMART-BR 3 BG X 3 BP
MAQ. AUTOMATICO
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DOSADOR CLAX UNIMAX V4 MANUAL

DOSADOR CLAX UNIMAX V4 AUTOMÁTICO

Descrição

Descrição

Equipamento para dosagem de até 6 químicos. Pode ser utilizado em
máquinas convencionais, sem automação, para o gerenciamento de até 15
processos de lavagem.

Equipamento para dosagem de até 6 químicos. Pode ser utilizado em máquinas
automáticas.

Vantagens

Vantagens

•

•

•
•
•
•

Armazena informações das operações desempenhadas, disponibilizando
relatórios de consumo de produtos num período e quantidade de
processos executados;
Aciona sinais sonoros e visuais para agilizar o andamento dos processos;
Interface amigável e intuitiva que facilita programação e o manuseio;
Caixa em ABS resistente a impactos;
Disponibiliza 15 processos de lavagem personalizados e distintos contendo
cada um deles, até 12 etapas de lavagem, proporcionando as mais
variadas combinações de tempos, etapas e opções de produtos.

•
•
•

Possui 6 bombas de dosagem, sendo 3 com ajuste de velocidade para
dosagem da linha Clax Xcellence;
Pode ser ligado a qualquer controlador de lavanderia que possua saída
24Vdc/220Vca;
Caixa em ABS resistente a impactos;
Dosagem de até 30 mL/seg.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•

•
•
•

Alimentação: 220 Vca
Temperatura Ambiente de Trabalho: 0 a 50ºC
Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 220 Vca
Temperatura Ambiente de Trabalho: 0 a 50ºC
Frequência: 50/60 Hz

Código

Descrição

Código

Descrição

D1224128

DOSADOR CLAX UNIMAX V4
MAQ. MANUAL

D1224126

DOSADOR CLAX UNIMAX V4
MAQ. AUTOMATICO
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DOSADOR CLAX UNIMAX V4 AUTOMAÇÃO

DOSADOR CLAX LITE V4 SINAL FIXO

Descrição

Descrição

Equipamento para dosagem de até 6 químicos. Pode ser utilizado em
máquinas convencionais a serem automatizadas, realizando o controle do
processo e de seus periféricos.

O Lite é um gerenciador que atua de forma sincronizada com lavadoras
automáticas de tempo fixo (aquelas cujo o tempo de dosagem não pode ser
alterado pelo operador) ou que não possuam sinais de bomba.

Vantagens

Vantagens

•

•

•
•
•

Disponibiliza 15 processos de lavagem personalizados e distintos contendo
cada um deles, até 12 etapas de lavagem, proporcionando as mais
variadas combinações de tempos, etapas e opções de produtos;
Controla todos os periféricos do processo (válvulas, nível, etc);
Fácil instalação e configuração;
Caixa em ABS resistente a impactos.

•
•
•
•

Disponibiliza 15 processos de lavagem personalizados e distintos contendo
cada um deles, até 12 etapas de lavagem, proporcionando as mais variadas
combinações de tempos, etapas e opções de produtos;
Automação do processo de dosagem em máquinas com programação fixa
sem sinais de bombas;
Automação do processo de dosagem em máquinas com tempo fixo de
sinais;
Fácil instalação e configuração;
Caixa em ABS resistente a impactos.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•

•
•
•

Alimentação: 220 Vca
Temperatura Ambiente de Trabalho: 0 a 50ºC
Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 220 Vca
Temperatura Ambiente de Trabalho: 0 a 50ºC
Frequência: 50/60 Hz

Código

Descrição

Código

Descrição

D1224129

DOSADOR CLAX UNIMAX V4
MOD. AUTOMACAO

D1224127

DOSADOR CLAX LITE V4
SINAL FIXO
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IntelliLinen DF10M
Descrição
Nossa solução IntelliLinen é a última evolução em como gerenciar sua operação de lavanderia. É composto
por um sistema de dosagem robusto e confiável com recursos de monitoramento remoto em tempo real,
proporcionando informações de gerenciamento fáceis de usar a qualquer hora e em qualquer lugar.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dosagem de 6 produtos, podendo ser expandido para 9;
Programação de até 50 fórmulas de lavagem com modo de seleção automático ou manual;
Para maior precisão, o DF10M possui um medidor de vazão embutido;
Conectividade CANbus com todos os periféricos para rápida, confiável e flexível instalação;
O produto químico é transportado para as máquinas através de um fluxo de água, fazendo com que a vida
útil do tubo e a velocidade de dosagem aumentem;
Coleta e armazenamento de dados na nuvem via conexão Wi-Fi;
Acesso remoto conectando-se ao IntelliLinen dashboard;
Sistema opcional de alarme de nível baixo de produto com indicação luminosa e sonora;
Conectividade a celulares e notebooks através de Wi-fi integrado;
Programável através de dispositivos móveis portáteis.

Especificações Técnicas
• Máquinas: Atende 3 máquinas de lavar como padrão, expansível até 8
• Capacidade de carga: 100 kg por máquina de lavar ou 300 kg no total de todas as máquinas
• Vazão da bomba dosadora: 1,66 LPM
• Dimensões (uni. principal): 707x900x236 mm
• Peso (uni. principal): 43 Kg
• Máxima distância até as máquinas: 60 m
REQUISITOS
• Alimentação: 100-240VAC 50/60Hz
• Pressão de água: 1 a 4 Bar
• Vazão de água: 2 a 10 LPM

Código

Descrição

Sob Consulta

IntelliLinen DF10M
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IntelliLinen DF20M
Descrição
Nossa solução IntelliLinen é a última evolução em como gerenciar sua operação de lavanderia. É composto
por um sistema de dosagem robusto e confiável com recursos de monitoramento remoto em tempo real,
proporcionando informações de gerenciamento fáceis de usar a qualquer hora e em qualquer lugar.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O sistema possui 2 bombas pneumáticas de 2lpm (uma principal e outra de backup) para dosagem rápida e
máxima confiabilidade;
Dosagem de 6 produtos, podendo ser expandido para 10;
Programação de até 99 fórmulas de lavagem com modo de seleção automático ou manual;
Para maior precisão, o DF20M possui um medidor de vazão embutido;
Conectividade CANbus com todos os periféricos para rápida, confiável e flexível instalação;
O produto químico é transportado para as máquinas através de um fluxo de água, fazendo com que a vida
útil do tubo e a velocidade de dosagem aumentem;
Coleta e armazenamento de dados na nuvem via conexão Wi-Fi;
Acesso remoto conectando-se ao IntelliLinen dashboard;
Sistema opcional de alarme de nível baixo de produto com indicação luminosa e sonora;
Conectividade a celulares e notebooks através de Wi-fi integrado;
Programável através de dispositivos móveis portáteis.

Especificações Técnicas
• Máquinas: Atende 5 máquinas de lavar como padrão, expansível até 10
• Capacidade de carga: 250 kg por máquina de lavar ou 750 kg no total de todas as máquinas
• Vazão da bomba dosadora: 2 LPM
• Máxima distância até as máquinas: 60 m
• Dimensões (uni. principal): 750x1100x240 mm
• Peso (uni. principal): 37,5 Kg
REQUISITOS
• Alimentação: 100-240VAC 50/60Hz
• Pressão de água: 3 a 6 Bar
• Vazão de água: 8 a 15 LPM
• Pressão de ar: 4 a 6 Bar

Código

Descrição

Sob Consulta

IntelliLinen DF20M
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Sistema de Dosagem de Químicos em Pasteurizadores
Descrição
O sistema para dosagens de químicos em pasteurizadores tem como princípio o uso da pós-diluição, desta
forma garantimos a dosagem dos químicos nos tanques do pasteurizador afim de tratar a água utilizada
no processo de pasteurização. A central em aço inox possui válvulas e sensores que permitem as dosagens
necessárias para o tratamento da água do pasteurizador. O controle dos sensores, válvulas e bombas é feito
pelo painel elétrico em caixa inox Aquamaster.

Especificações Técnicas
REQUISITOS
• Pressão de água: 3 bar
• Conexões de ligação: ¾”
• Alimentação: 220 V
• Disjuntor de proteção: 10 A

Código

Descrição

D1221516

GABINETE COMPLETO PZ COM BOMBA CRUZADA

D1224983

PAINEL DE DOSAGEM PASTEURIZADOR
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PORTFÓLIO DE EQUIPAMENTOS

BOMBAS CENTRÍFUGAS

P-500 e P-1000
Descrição
As bombas da linha P são especialmente projetadas para uso industrial. Elas são recomendadas para aumento
de pressão na rede, controle de vazão, bombeamento água limpa, entre outras aplicações.

Vantagens
•
•
•
•

Baixo Custo;
Baixa taxa de manutenção;
Fácil operação;
Compacta, Robusta e Silenciosa

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•

Material: Corpo e suporte em ferro fundido. Rotor de liga de latão. Eixo do motor em aço inoxidável. Selo
mecânico de cerâmica e grafite.
Elevações: até 70m.
Acionada por um motor de indução do tipo fechado e autoventilado.
Vazões: até 45 l/min.
Temperatura máxima do líquido bombeado: até 80°C.

Código

Descrição

DBR904072529

P500 BOMBA KSB 220V MONO 60HZ

D1220976

BOMBA KSB 220 V P1000 TRIFASICA

DBR904072057

P1000 BOMBA KSB 220V MONO

DBR943016145

KIT MOTOBOMBA P500
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PORTFÓLIO DE EQUIPAMENTOS

BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA

Bombas Pneumáticas
Descrição
As bombas pneumáticas de duplo diafragma são dispositivos acionados por meio de ar comprimido, podendo
ser utilizadas em várias aplicações, como transferência de químicos, dosagem em tanques CIP e dosagens em
lavadoras de garrafas. Existem dois modelos disponíveis, um para fluido de trabalho ácido e outro para alcalino.

Especificações Técnicas
1/2’’ Cáustico

1/2’’ Ácido

1/4’’ Cáustico

1/4’’ Ácido

1/2’’ NPT

1/2’’ NPT

1/4’’ NPT

1/4’’ NPT

0 a 56

0 a 56

0 a 15

0 a 15

86 metros

86 metros

86 metros

86 metros

0,11

0,11

0,4

0,4

Temp. Mín/Máx (°C)

-40/65

-40/65

-40/65

-40/65

Material da Carcaça

Polipropileno

PVDF

Polipropileno

PVDF

Wil-Flex

PTFE

Wil-Flex

PTFE

Conexões
Capacidade (litros/minuto)
Altura Máx
Desloc. (L) por batida

Material do Diafragma
Peso (Kg)

8

8

4

5

Código

Descrição

DBR944048369

BOMBA PNEUM 1/4 CAUST
C/ KIT INSTALAÇAO

DBR944048377

BOMBA PNEUM 1/4 ACIDO
C/ KIT INSTALAÇAO

DBR944048385

BOMBA PNEUM 1/2 ACIDO
C/ KIT INSTALAÇAO

DBR944048393

BOMBA PNEUM 1/2 CAUST
C/ KIT INSTALAÇAO
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PORTFÓLIO DE EQUIPAMENTOS

CONTROLADORES E
MONITORAMENTO

DRY-SYSTEM
Descrição
Dry System é um equipamento para sistema de lubrificação de esteiras, que permite controle independente de
até 10 pontos de dosagem. É possível configurar para cada ponto os seguintes parâmetros:
• Duração da pausa entre aplicações;
• Quantidade de pulsos durante aplicação;
• Duração do pulso na aplicação;
• Duração da espera entre aplicações;
• Configurações especiais da aplicação inicial do produto por esteira;
• Habilitação individual dos solenoides através de entradas digitais;
• Leitura de hidrômetro para medir o volume consumido.
Juntamente com uma bomba pneumática, para dosagem, formam a central para lubrificação seca.

Especificações Técnicas
CONTROLADOR:
• Alimentação: 220 VAC
• Número de entrada/saídas: 10
• Tensão das saídas: 24 VDC
• Dimensões: 260x230x140 mm
• Material da Caixa: ABS
• Grau de proteção: IP 56

Código

Descrição

DBR942019400

DRY SYSTEM 10 SAÍDAS
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BED 17
Descrição
Instrumento de medição de condutividade sem eletrodo controlado por um microprocessador que pode ser
usado para medir e controlar um amplo espectro de condutividade de uma solução.

Vantagens
•
•
•
•

Classe de proteção: IP66 NEMA 4x;
Display LCD retroiluminado;
Menu simples e intuitivo com botões multifunção;
Fácil instalação.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 90-265VCA (10W)
Faixa de temperatura: -10°C ~ +150°C
Faixa de medição: 0-999.9μS/cm,0-9.999mS/cm0-99.99ms/cm, 0-999.9mS/cm
Precisão de temperatura: ± 0,5 ° C
Comprimento do cabo: 30 m
Peso: 800 g
Dimensões: 175x150x119 mm

Código

Descrição

DBR947070276

BED17 CONDUTIVIMETRO

DBR947070381

BED17 C/ VALV P/ LAVADORA GARRAFAS

22

Diver Timer

Compact

Descrição

Descrição

Equipamento desenvolvido para a temporização de processos na indústria de
bebidas e alimentos, podendo ser utilizado para controlar diversos dispositivos.

O controlador Compact é utilizado em industrias de alimentos e bebidas em
diversas aplicações. Ele monitora o pH, Redox ou Cloro Livre por meio de um
sensor, o sinal captado pelo sensor é transmitido através de um cabo específico
até o controlador que transmite o valor no display, e caso necessário, aciona
uma bomba para realizar a correção do valor da variável medida.

Vantagens

Vantagens

•
•
•
•
•
•

•
•

Utilização com diversos equipamentos;
Ampla regulagem de tempo (de 0,1 segundos até 999 horas);
Diversas bases de tempo: horas, minutos, segundos e submúltiplos;
Três lógicas configuráveis: impulso, cíclico com início ligado ou desligado;
Duas saídas: uma 220V e uma contato seco;
Senha de segurança somente para pessoas autorizadas

•

Sensor de fluxo impede a dosagem em caso de parada no processo;
Sistema de controle PID ou P, o que proporciona maior precisão de dosagem
e menor variação no controle de pH;
A instalação do sensor no alojamento proporciona maior duração

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alimentação: 220 VCA (60Hz)
Consumo: 5VA
Saídas: 220V e contato seco
Dimensões:170x145x90 mm

•

Código

Descrição

DBR944048212

DIVER TIMER 220V 60HZ

Alimentação: 90 - 253VAC
Dimensões: 135x125x75 mm
Peso: 0.5 kg
Tipo de Controle: PID control
Faixa de Medição: pH: 0.00...14.00/ORP: -1,000...
+1,000 mV/ Cloro: 0.05... 5 ppm
Acurácia 0.5% da faixa de medição

Código

Descrição

DBR944048346

CONTROLADOR DE PH
COMPACT

D1223158

SISTEMA MED/CONTROLADOR
CLORO-10764457
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Controlador de Pulsos

Ludtimer

Descrição

Descrição

O controlador de pulso permite receber como entrada sinais de pulsos e
temporizar até 2 saídas sendo uma 24 V e uma 220 V com programações
independentes. Este equipamento pode ser utilizado para acionamento de
válvulas e bombas através de uma vazão medida por um medidor de vazão
com saída de pulso.

O equipamento Ludtimer permite temporizar até 3 saídas 220 V independentes
e mais uma quarta saída copilada as outras 3 saídas programáveis, podendo
ser utilizado em diversas aplicações que necessitem temporização, tais como
controle de bombas dosadoras, válvulas e etc.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alimentação: 220 VCA (60Hz)
Bases de tempo: Segundo e minutos
Modos de operação: Controle de pulso e temporização.
Saídas: 4 x 220V x 3ª
Dimensões: 180x175x135 mm
Peso: 1 kg

Alimentação: 220 VCA (60Hz)
Bases de tempo: Segundo e minutos
Modos de operação: Temporização
Saídas: 4 x 220V x 3ª
Dimensões: 180x175x135 mm
Peso: 1,1 kg

Código

Descrição

Código

Descrição

D1221515

CONTROLADOR DE PULSOS
COM DUAS SAÍDAS

D1220596

TEMPORIZADOR
LUDITIMER 3X1
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Medidor de Vazão Ultrassônico
Descrição
Medidor de água ultrassônico estático para medições e registros precisos em todas as aplicações de
fornecimento de água. Seu funcionamento ocorre através do princípio eletrônico de medição ultrassônico
por tempo de trânsito. Seu display de LCD com 8 dígitos possibilita a visualização da totalização de vazão,
vazão instantânea, temperatura média, data e hora das medições, fraudes e alarmes para presença de ar na
tubulação, vazamento, rompimento da tubulação, retorno de agua.

Vantagens
•
•
•
•

Energizado por bateria de lítio, com autonomia superior a 16 anos;
Excelente desempenho sob fluxo turbulento sem registrar a passagem de ar como consumo;
Não vulnerável a presença de sedimentos por não possuir partes móveis;
Classe de proteção IP 68, para aplicação em ambiente externo.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•

Vazão Nominal (m³/h): 2 a 60
Interface: Pulso
Taxas de pulso (p/l): 0,1 a 10 (dependendo do diâmetro)
Temperatura de operação (°C): 1 a 70
Pressão Nominal: 16 Bar
Disponível em diversos diâmetros

Código

Descrição

D1220964

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 10
PULSOS/LITRO

D1221641

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 1”
1PULSO/LITRO

D1221642

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 1 1/2”
1PULSO/L

D1221643

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 2”
1PULSO/LITRO

D1222448

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 3”
1PULSO/10LITROS

D1222449

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 4”
1PULSO/LITRO

D1229996

MEDIDOR DIEHL HYDRUS 3/4” 1
PULSO/LITRO

25

Lubrificação de Esteiras
Descrição
O transporte de garrafas é um importante elemento de ligação entre as diversas máquinas de uma linha de
envase, onde falhas no transporte de garrafas podem levar a parada completa da linha de envase e com isso
gerar custos. O padrão de instalação de lubrificação de esteiras da Diversey vem para aumentar a qualidade e
confiabilidade da aplicação.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinetes modulares;
Redução da taxa de manutenção dos componentes do sistema;
Redução de 70% tempo de instalação da central;
Garantia de concentração e tempo de dosagem do lubrificante;
Controlador com IHM touch screen colorido;
Manifolds em aço inoxidável;
Projeto otimizado para cada linha de envase;
Software com grandes possibilidades de programação, adequando-se a diferentes necessidades.

Especificações Técnicas
PONTO DE ÁGUA
• Pressão mín. de água: 2 bar
• Vazão min. de água 1 m³/h
• Conexões de ligação: ¾”
PONTO DE ENERGIA
• Alimentação: 220V Disjuntor de proteção 25 A

Código

Descrição

D1222484

CONTROLADOR DE
LUBRIFICAÇÃO 19 SAIDAS

D1221295

CENTRAL DE LUBRIFICACAO 1
DOSADORA

D1223144

CENTRAL DE LUBRIFICACAO 2
DOSADORAS

D1223146

CENTRAL DE LUBRIFICACAO 3
DOSADORAS
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DILUIDORES

PROMAX
Descrição
Equipamento manual de diluição de produtos concentrados. Trabalha com sistema Venturi, com versão de 1 e 4
produtos.

Vantagens
•
•
•
•
•

Contém dispositivo de acoplamento paralelo;
Baixo custo e fácil instalação;
Seu funcionamento requer apenas um abastecimento de água;
Amplo ranger de diluição;
Desenho moderno e compacto.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•

Tipo de ligação: Macho GÁS ¾”
N° de entrada para produto: 1 ou 4
Dimensões: 220x120x100 mm
Pressão de trabalho (mín/máx): 0,5/4,5 bar (Ideal de 1 até 4 bar)
Temperatura máxima: 70°C
Peso: 1,5 Kg

Código

Descrição

D1222368

DILUIDOR PROMAX 1 PROD 16 LPM

D1222369

DILUIDOR PROMAX 4 PROD 16 LPM
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DMLS
Descrição
O DMLS é um diluidor de produtos químicos concentrados que possui sistema Venturi que fornece, junto à
passagem e pressão da água, força para sucção do produto químico. A diluição precisa é garantida pelo TIP, que
define a quantidade de produto químico que será misturado com água. É possível a implementação de uma
central de diluição com conjuntos de diluidores DMLS, fornecendo a diluição de diversos produtos com uma
única entrada de água. Indicado para higiene geral em supermercados, cozinhas industriais, hotéis, lavanderias,
frigoríficos e indústrias alimentícias em geral.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Equipamento hidráulico sem necessidade de uso de ponto de energia;
Tampa em aço inoxidável;
2 válvulas anti-retorno em EPDM;
Fácil instalação e manutenção;
Permite diluir o produto concentrado no momento do uso, sem que o operador tenha contato com o mesmo;
Utiliza uma entrada de água para alimentação do sistema e permite a conexão de mais de um diluidor em
série, formando uma central de diluição.

Especificações Técnicas
•
•
•

Dimensões: 220x110x70 mm
Peso: 1 Kg
Pressão de trabalho (mín/máx): 0,5/3 bar (Ideal de 1 até 2,5 bar)

Código

Descrição

D1228648

Diluidor DMLS 01 Produto CX Inox
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PROMIX Print
Descrição
O ProMix é um equipamento para dosagem de produtos que exigem maior grau de precisão na solução
final. Através de controlador digital, definimos as quantidades de água e produto pretendidos para a solução
que queremos alcançar. Exemplo: 10ml de produto + 1l (1000ml) de água = 1:100 (taxa de diluição). Seu
funcionamento o torna ideal para segmentos onde existe a necessidade de dosagens específicas, com menor
grau de erro. Seu sistema robusto, com bomba acoplada, permite dosar produtos de baixa a alta viscosidade.
A diluição é feita com a mistura na linha de saída proporcionando uma solução água/produto totalmente
homogênea. O ProMix é indicado para clínicas, hospitais, consultórios, entre outros. Possui um cadastro para
formar até 6 diluições diferentes de um mesmo produto, e após cada diluição imprime uma etiqueta térmica
com dados do produto, diluição velocidade e lote.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Equipamento para dosagem de produtos que exigem maior grau de precisão na solução final;
Bomba acoplada, permite dosar produtos de baixa a alta viscosidade;
Fácil manuseio, através de controlador com display touchscreen;
Fácil instalação e manutenção;
Segurança na utilização de químicos;
Possui 6 receitas de dosagem;
Imprime etiquetas com dados do produto diluído (Nome do Colaborador responsável pela diluição, Nome
do Produto, Diluição, Lote, Data de Diluição e Data de Validade da Solução).

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Código

Descrição

D1229244

Diluidor Promix Print Baixa Vazao

D1229245

Diluidor Promix Print Alta Vazao

Alimentação: 90-220 Vca (50/60Hz)
Caixa em IP66
Bomba com 4 velocidades diferentes
Dosagens de 1 mL a 200 mL/min.*
Dimensões: 220x205x130 mm
Peso: 3 Kg
Display touchscreen
*Vazão utilizando água. Químicos com viscosidade diferente e tipo de tubo escolhido podem alterar esses valores.
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Diver Titan
Descrição
Este equipamento visa facilitar a utilização de produtos químicos concentrados de forma segura e organizada
em um único equipamento 3x1, que dilui, gera espuma e enxágua. Foi desenvolvido para higienização/
sanitização de ambientes em áreas alimentícias. Disponíveis modelos para uso com 1 ou 2 produtos.

Vantagens
•
•
•
•
•

Regulagem de diluição rápida através de TIP’s;
Válvula anti-retorno dupla;
Mangueira de aplicação até 15 m: sem perda de performance;
Suporte de mangueira em Aço Inox 304;
Montado em caixa de Aço Inox 304, o que promove a proteção do equipamento.

Especificações Técnicas
•
•
•
•

Pressão mínima de água: 2,0 bar
Dimensões: 250x148x52,3 mm
Peso (1 produto incluindo Kit mangueiras): 6 Kg
Peso (2 produtos incluindo Kit mangueiras): 7 Kg

Código

Descrição

D1225723

DIVER TITAN 1 PRODUTO

D1225724

DIVER TITAN 2 PRODUTOS
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DHD
Descrição
O DHD é um equipamento destinado a diluição de produtos químicos concentrados e a realização do enxágue
com água limpa, individualmente. As diluições acontecem através de sistema Venturi e a quantidade desejada
de produto químico, que será misturado com água, é definida por TIP’s (pontas dosadoras).

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Equipamento mecânico, sem necessidade de uso de ponto de energia;
Acionamento por válvula de esfera com alavanca;
Fornecido com kit completo de instalação;
Dilui produtos de maior densidade;
2 válvulas anti-retorno em EPDM;
Suporta temperatura de água até 60º C;
Evita que o operador tenha contato com o produto químico concentrado.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diluição*: Mín./Máx.: 8:1/461:1
Pressão de trabalho (mín/máx): 1/3 bar (Ideal de 2 até 2,5 bar)
Peso: 1,1 Kg
Dimensões: 285x150x70 mm
Vazão (enxágue) Mín./Máx.: 20 l/min (em 2 bar) / 25 l/min (em 3 bar)
Vazão (água durante diluição) Mín./Máx.: 8 l/min (em 2 bar) / 10 l/min (em 3 bar)
Mangueira de entrada de produto: 3/8”
Mangueira de entrada de água: 1/2”
Mangueira de saída de solução: 1/2”

Código

Descrição

D1227018

DHD-01
*Utilizando água. Químicos com viscosidade diferente podem alterar esse valor.
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SABONETEIRAS E TOTEM

Saboneteira LL

Saboneteira New Vertical Metal

Descrição

Descrição

Saboneteira com reservatório para sabonete líquido ou álcool gel, fabricada
em polietileno e polipropileno, dotada de válvula Air Pump para a dosagem de
produto. O design simples e translúcido da saboneteira permite a visualização
do nível de produto.

As Saboneteiras New Vertical Metal são ideais para a indústria.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•

•
•
•
•

Design simples;
Fácil manuseio;
Dosagem constante de 2,0mL;
Fácil recarga e higienização interna.

Extremamente resistentes;
Fácil instalação;
Baixa taxa de manutenção;
Estética diferenciada.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Material: Polietileno e Polipropileno
Capacidade de Armazenamento: 1000 ml
Dosagem: 2,0 ml
Dimensões: 180x110x80 mm
Peso: 250 g

Código

Descrição

DBR800026930

SAB LL

Material: Aço Inox 304 escovado
Capacidade de Armazenamento: 2000 ml
Dimensões: 200x150x80 mm
Peso: 780 g
Fechadura: Fecho de Poliacetal preto com fenda
Fixação: 3 parafusos galvanizados com bucha.

Código

Descrição

DBR800020684

SABONETEIRA NEW
VERTICAL METAL
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Saboneteira J9A Elite
Descrição
Saboneteira com reservatório para sabonete líquido ou álcool gel. Injetada em plástico ABS branco, possui
sistema de válvula, visor cristal transparente, o que permite o controle da substituição do sabonete, fundo e
botão na cor branco. Acompanha chave plástica, tampa do reservatório e kit contendo buchas e parafusos para
fixação na parede.

Vantagens
•
•
•
•

Fácil instalação, acompanha parafuso e bucha;
Visor de cristal transparente para visualização do nível de sabonete;
Resistente e durável, fabricada em ABS;
Design leve e higiénico.

Especificações Técnicas
•
•
•
•

Material: ABS
Capacidade de Armazenamento: 1000 ml
Dimensões: 235x110x112 mm
Peso: 500 g

Código

Descrição

D1228374

SABONETEIRA J9A ELITE C/RESERVATÓRIO

D1228674

ETIQUETA PARA SABONETEIRA J9A ELITE
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Saboneteira IntelliCare
Descrição
A Saboneteira IntelliCare faz parte de uma solução para os cuidados com a higiene das mãos completa
e inteligente, concebida para prevenir infeções, aumentar a produtividade e proteger a reputação da sua
marca. Ela foi desenvolvida para responder a todas as necessidades com a higiene das mãos, através de uma
plataforma versátil, moderna e duradoura, compatível com produtos líquidos, em creme e espuma.

Vantagens
•
•
•
•

Menor impacto ambiental, e sustentabilidade inigualável;
Dosagem personalizada de acordo com as diversas necessidades;
Robusta e resistente, assegura uma operação duradoura e fácil manutenção, mesmo em ambientes difíceis;
Melhora a eficiência da operação através de uma dosagem, substituição de recarga e identificação de
produto, fácil e rápida.

Especificações Técnicas
•
•
•

Material: ABS
Dosagem: 1 ml
Dimensões: 258x152x101 mm

Código

Descrição

D6205541

INTELLICARE SAB MANUAL C/ 6X1 BRANCA
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Saboneteira SoftCare
Descrição
Saboneteira com reservatório para sabonete líquido ou álcool gel, fabricada em plástico ABS, disponível em 3
modelos diferentes: Recarregável, Refil e Foam. Possui visor de acrílico para visualização do nível de produto.

Vantagens
•
•
•
•
•

Design simples e elegante;
Disponível em 3 modelos: Recarregável, Refil e Foam;
Fácil manuseio;
Dosagem constante de 2,0mL;
Fácil higienização.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•

Material: Plástico ABS
Volume: 600 mL
Dosagem: 2mL
Dimensões: 250 x 150 x 80 mm
Peso: 0,5 Kg

Código

Descrição

DBR800025658

SAB NEW SOFTCARE LINE-RECHARGE

DBR800025666

SAB NEW SOFTCARE LINE-REFILL

DBR800025667

SAB NEW SOFTCARE FOAM
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Totem para Álcool em Gel
Descrição
Totem para Álcool em Gel com Acionamento via Pedal .

Vantagens
•
•
•
•
•

Sem contato com as mãos;
Libera 1ml de produto por acionamento, evitando o desperdício;
Capacidade para bombonas de até 5L;
Diminui o número de vezes necessárias para reabastecimento;
Portátil, pode ser colocado em qualquer área do seu estabelecimento.

Especificações Técnicas
•
•
•
•

Material: metalon com uma placa de PVC
Capacidade de Armazenamento: a estrutura suporta bombonas de até 5 litros
Dimensões: 1270x300x300 mm
Dosagem: 1ml

Código

Descrição

D1228870

TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL
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GERADORES DE ESPUMA

Central Móvel Voyager
Descrição
O Voyager é uma unidade de limpeza móvel com as funções de enxágue, aplicação de espuma e sanitizante
com uso de um bico desenvolvido especialmente para aplicações O.P.C.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Possibilidade de aplicação com eficácia ao longo de todo o comprimento do chute, reduzindo pontos de
contaminação microbiológica;
Sistema Venturi de preparo de solução com concentração ajustável;
Sem necessidade de preparo manual, diminuindo a probabilidade de erros de concentração;
Diminuição no tempo de higienização;
Enxágue, aplicação de espuma e sanitizante com um único equipamento;
Grande autonomia, sem necessidade de reabastecimento de água;
Capacidade para bombonas de até 30 litros.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 3x230/380 VAC (60Hz)
Temperatura máxima da água: 70°C
Vazão mínima de entrada: 4,5 m³/h
Pressão mín/máx de entrada de água: 1,5 – 10bar
Mangueira de aplicação: 35m
Dimensões: 1350x570x970 mm
Peso: 140 Kg

Código

Descrição

D1221502

VOYAGER 4

D1223710

VOYAGER 4K REMANUFATURADO
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Dynamic Foamer
Descrição
O equipamento Dynamic Foamer é destinado a limpeza por espuma e largamente utilizado em indústrias
alimentícias e de bebidas, apresentando excelentes resultados. Foi, especialmente, desenvolvido para aplicação
de produtos destinados a geração de espuma. Sua estrutura em aço inoxidável AISI304 com rodízios permite
que o equipamento seja movimentado pelas áreas do processo de higenização.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Fácil utilização: necessita apenas de um ponto de água e de ar comprimido;
Aplicação de espuma móvel;
Design higiênico;
Ótima resistência a químicos;
Compacto;
Seguro.

Especificações Técnicas
• Dimensões (modelo p/ BB de 25L): 1000x530x560 mm
• Peso (modelo p/ BB de 25L): 11,1 Kg
• Dimensões (modelo p/ BB de 50L): 1000x530x560 mm
• Peso (modelo p/ BB de 50L): 12 Kg
REQUISITOS
• Pressão de água mín/máx: 4/12 bar
• Pressão de ar comprimido mín/máx: 6/8 bar

Código

Descrição

D1230006

Dynamic Foamer BB 25L

D1230007

Dynamic Foamer BB 50L
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Jet Foamer

Foamer

Descrição

Descrição

O gerador de espuma Jet Foamer utiliza produtos Diversey armazenados e
transportados em um tanque de polipropileno isento de pressão até o ponto
de aplicação do produto. Tal aplicação é realizada por meio de uma lança
com mangueira. Este sistema é utilizado principalmente para limpeza externa
de superfícies de instalações e equipamentos em indústrias de alimentos e
bebidas.

O Foamer é um equipamento destinado a limpeza por espuma em indústrias
alimentícias e de bebidas, com excelentes resultados obtidos. Foi desenvolvido
para aplicação de produtos destinados a geração de espuma.

Vantagens

Vantagens

•
•

•

Possui válvula de retenção na linha de ar comprimido;
Possui regulador de espuma.

•
•

Fácil instalação: Necessita apenas de um ponto de água e de ar
comprimido;
Compacto;
Seguro.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Material do tanque: Polipropileno
Capacidade nominal: 50 litros
Distância do jato de aplicação: 3 a 8 m
Pressão mín/máx de ar: 2,8/5,6 kgf/cm2
Temperatura de solução: 3 °C até 47°C
Comprimento da mangueira: 9m

Dimensões: 240x287x85 mm
Peso: 1,77 Kg
Conexões: ¾” (NPT)
Material: Inox/Latão
Pressão mín/máx: 1 - 5 bar
Pressão mín/máx água: 1,7 - 6 bar

Código

Descrição

Código

Descrição

D1223159

JET FOAMER

DBR941880111

FOAMER
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PORTFÓLIO DE EQUIPAMENTOS

NEBULIZADORES

New Jet
Descrição
O New Jet é um nebulizador de aerossol ULV (baixo volume) com uma bomba elétrica de alta potência que
pulveriza névoa de biocida a uma distância de 6 a 7 metros, através de bicos especiais.
O tanque é de polietileno à prova de corrosão e sua máquina está equipada com dupla isolação, em
conformidade com os padrões internacionais. Uma válvula dosadora especial regula a sucção do líquido, que
produz névoas de diferentes densidades.

Vantagens
•
•
•
•

Aplicador de nebulização compacto projetado para uso em indústrias de alimentos e bebidas;
Alcance do aerossol de 6-7 metros;
Design livre de manutenção;
Tanque isolado à prova de corrosão.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 220 VAC – 50 Hz
Potência: 1 kW
Capacidade do Tanque: 5 L
Peso (vazio): 3,5 kg
Diâmetro médio da gotícula: 20-60 µm
Volume a ser tratado: 5L para saturar um
volume de 4500 m³

Código

Descrição

DH89163

NEW JET PORTABLE FOGGER 230V/50Hz
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Fontan Starlet
Descrição
Nebulizador a frio Fontan Starlet ULV / LV, portátil, com pistola de pulverização que possui gatilho para
nebulização intermitente e um dispositivo de travamento para operação contínua. A pistola de pulverização
pode ser operada manualmente ou fixada na máquina. Modos de operação ULV (Volume Ultra Baixo) ou LV
(Volume Baixo). O Fontan Starlet foi projetado para tratar pequenos espaços.

Vantagens
•
•
•

Aplicador de nebulização portátil e compacto projetado para uso em indústrias de alimentos e bebidas;
Alcance do aerossol de 32 metros;
Design livre de manutenção.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 110 V - 60 Hz
Potência: 1,5 kW
Volume de Ar (aprox.): 32 m³/h
Pressão (aprox.): 0,35 Bar
Dimensões (sem tanque de pulverização):
370x300x360 mm
Peso: 12,7 kg

Código

Descrição

DBE091355

ULV COLD FOGGER STARLET STD. 230V/50Hz
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Fontan Compactstar
Descrição
O nebulizador a frio Fontan Compactstar é acionado por motor elétrico. Livre de manutenção, com bombas de
rotação de baixa pressão, que não requerem lubrificação e que produzem um fluxo de ar em alta velocidade,
que é ainda mais acelerado por uma aleta giratória no módulo do bico. O efeito do Venturi produz uma pressão
negativa, que atrai o líquido de pulverização através da mangueira de sucção para o módulo do bico, onde o
líquido é atomizado em uma névoa de aerossol fina. Utilizando o design avançado do sistema pulverizador/
estator, as gotículas de aerossol são distribuídas até uma distância de 60 m. A distribuição é realizada
uniformemente através da circulação horizontal e vertical do ar. A taxa de fluxo pode ser determinada por uma
variedade de bicos de dosagem.

Vantagens
•
•
•

Aplicador de nebulização compacto projetado para indústrias de alimentos e bebidas;
Alcance do aerossol de 60 metros;
Design livre de manutenção.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•

Alimentação: 110/220 V - 60 Hz – Potência: 1,1 kW
Volume de Ar do Compressor: 35 m³/h – Volume de Ar da Ventoinha: 4850 m³/h
Pressão do Compressor: 0,35 Bar
Dimensões: 650x400x840 mm
Peso (vazio): 35 kg (sem tanque de pulverização)

Código

Descrição

DBE091360

ULV COLD FOGGER COMPACTSTAR STD. 230V/50
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Fog Master
Descrição
Equipamento móvel para desinfecção de superfícies via aérea (DSVA) através de pulverização, utilizado no
controle de contaminação de ambientes na indústria alimentícia e bebidas, complementando a desinfecção
tradicional. Seu uso permite alcançar áreas de difícil acesso, diminuição no tempo de aplicação e índices de
contaminação.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Controle de contaminação em áreas de difícil acesso e ocultas;
Aplicação realizada sem a presença de pessoas no ambiente;
Baixa taxa de manutenção;
Compacto e leve, mesmo com reservatório cheio;
Mais de uma hora de autonomia sem necessidade de reabastecimento;
Aplicação homogênea em todas as superfícies do ambiente.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Material do tanque: Aço Inox 304
Espessuras da parede: 1,5 mm
Capacidade: 25 Litros
Pressão de trabalho: 4 até 10 kgf/ cm²
Volume máximo de nebulização 500 m³
Peso (vazio): 10 kg
Dimensões: 1200x450x450 mm

Código

Descrição

DBR947070300

FOG MASTER
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Compact Fogger
Descrição
É um equipamento pulverizador químico que utiliza ar comprimido para extrair solução química pré-diluída em
seu frasco. Com ele é possível pulverizar, com pequenas e médias partículas, superfícies a distâncias de até 5
metros.

Vantagens
•
•
•
•
•

O nebulizador portátil na extremidade da mangueira facilita a aplicação em áreas difíceis de alcançar;
Fácil de usar;
TIP’s de precisão permitem ao usuário refinar o tamanho das partículas;
Componentes resistentes a produtos químicos garantem durabilidade e anos de excelente desempenho;
Seu frasco leve reduz a fadiga do pulso e do braço, bem como o risco de lesões por esforço repetitivo.

Especificações Técnicas
• Dimensões: 381x204x127 mm
• Peso: 1 Kg
REQUISITOS:
• Ar comprimido: até 105 l/min e 5,5 bar
• Linha mínima de suprimento de ar: 3/8”

Código

Descrição

D1225335

COMPACT FOGGER 633

48

PORTFÓLIO DE EQUIPAMENTOS

ACESSÓRIOS

Pump para Bombonas de 5L

Good Sense

Descrição

Descrição

Válvula Pump dosadora para bombonas homologadas e não homologadas de
5 litros. Disponíveis com tampas de 42 e 45 mm. Prático e versátil, esse modelo
multi-uso consegue atender diversas aplicações.

O sistema ambientador Good Sense foi especialmente projetado para controlar
odores em banheiros. Também funciona para controlar odores em outras áreas
com fluxo de ar adequado. O dispensador de parede é fácil de usar e não requer
manutenção. Juntamente com o produto Good Sense, ele garante o controle de
odores por pelo menos 30 dias.

Vantagens

Especificações Técnicas

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bico alongado e resistente;
Tamanho compacto;
Facilmente desmontável e lavável;
Alto poder de sucção;
Versatilidade no uso;
Dosagem precisa.

Material: plástico
Dimensões: 120x150x25 mm
Peso: 0,59 Kg

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•

Vazão por acionamento: 5 mL
Altura máxima do atuador: 52 mm acima da tampa
Diâmetro da tampa da embalagem: 42 ou 45 mm
Materiais: Composta de PE, PP e aço inoxidável 1.43 (garantindo a
segurança para ser utilizada em produtos alimentícios)
Segurança: possui trava Lock Down

Código

Descrição

Código

Descrição

D1225631

PUMP P/ BB 5L N HOMOLOGADA T42

DBR800300136

APARELHO GOOD SENSE 30 DIAS

D1225797

PUMP P/ BB 5L HOMOLOGADA T45
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ECOMINI
Descrição
O ECOMINI é uma bomba manual para dosagem de químicos em pias. Ideal para cozinhas industriais, esse
equipamento possibilita a utilização de apenas o necessário de detergente concentrado no momento da
higienização, atendendo aos padrões de órgãos regulamentadores da utilização de químicos.
Com um design arrojado e seu tamanho reduzido, proporciona organização para o ambiente enquanto
succiona o produto químico diretamente da bombona. Possui um botão para acionamento rápido e prático com
dosage fixa de 30ml.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Equipamento compacto, se encaixa em qualquer ambiente;
Ganho de produtividade nos processos de higienização;
Acionamento rápido e prático com botão;
Sucção em recipientes de qualquer tamanho;
Atende aos padrões de órgãos de vigilância da utilização de químicos;
Possui haste ajustável.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•

Dimensões: 90x110x120 mm
Dimensão da Haste: 125mm
Peso: 320 gramas
Dosagem por acionamento: 30ml
Bico para mangueira de 1/2”

Código

Descrição

D1230047

DOSADOR MANUAL ECOMINI
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Pumps para Bombona 25 e 50 L
Descrição
A pump para bombona de 25/50L opera de forma simples e tem a função de transferir manualmente o químico
armazenado na bombona para outros recipientes, evitando o contato direto do operador com o químico,
aumentando a segurança na operação de fracionamento dos químicos e diminuindo possíveis desperdícios.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Construído em polipropileno e polietileno, resistentes a maioria dos químicos;
Transfere químico de forma rápida e contínua;
Apresenta dispositivo de trava para segurança;
Adaptadores ajustáveis para aumentar a segurança e ajustar as dimensões das bombonas;
Evita desperdício de produto;
Aumenta a segurança na operação.

Especificações Técnicas

Código

Descrição

•
•
•

D1222219

PUMP PARA BOMBONA 25
L - C57C63

Especificações Técnicas

Código

Descrição

•
•
•

D1223064

PUMP PARA BOMBONA
60 L - C57C63

Vazão de fluido por batida: 160 ml
Volume da bombona compatível: 25L
Máxima profundidade da bomba: 420 mm

Vazão de fluido por batida: 400 ml
Volume da bombona compatível: 50L
Máxima profundidade da bomba: 770 mm
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Abrandadores
Descrição
O Abrandador é um sistema que retira a dureza da água, operando por meio de troca iônica. Neste processo,
íons de cálcio e magnésio são retidos e substituídos por íons de sódio, que ficam contidos em uma resina
catiônica localizada dentro do equipamento. O dimensionamento correto do abrandador deve levar em
consideração a dureza e a vazão necessárias para o processo produtivo.

Especificações Técnicas
Modelo

VAZÃO
(m3)

CONEXÃO

VOL. RESINA

1

1

1’’

25 L

2 Kg

120 Kg

60 Kg

2

2

1’’

50 L

3 Kg

120 Kg

70 Kg

3

3

1’’

75 L

4 Kg

120 Kg

85 Kg

4

4

11/2’’

100 L

5,5 Kg

350 Kg

160 Kg

5

5

11/2’’

125 L

7 Kg

350 Kg

180 Kg

7

7

11/2’’

175 L

10 Kg

350 Kg

250 Kg

10

10

2’’

250 L

25 Kg

450 Kg

360 Kg

15

15

2’’

350 L

35 Kg

450 Kg

480 Kg

18

18

2’’

450 L

40 Kg

450 Kg

550 Kg

CAP. TROCA SAL CAP TANQUE SAL

PESO (seco)

Código

Descrição

DBR904077563

ABRANDADOR 2M3/H

*Outros modelos disponíveis sob consulta.
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ÁRVORE DE CORROSÃO
Descrição
Árvores de corrosão são tubulações anexas, do tipo “by-pass”, que devem ser instaladas de forma intrusiva
na saída das torres de refrigeração, caldeiras ou sistemas que requerem reutilização de água. Elas permitem
avaliar as taxas de corrosão do sistema através da introdução de cupons metálicos para a análise gravimétrica.
Além disso, é possível avaliar a morfologia da corrosão e observar as formações de biofilmes e depósitos. Tal
avaliação permite um diagnóstico de desempenho, com o objetivo principal de validar os inibidores de corrosão
que estão sendo dosificados.

Vantagens
•
•
•
•
•

Fácil instalação e utilização;
Possui suporte para fixação do equipamento;
Acompanha suporte para a utilização dos cupons de teste;
Fácil manutenção;
Baixo custo.

Especificações Técnicas
•
•
•

Dimensões: 1200x710x50 mm
Diâmetro do tubo: 1”
Material: PVC Branco

Código

Descrição

D1221744

ARVORE DE CORROSAO COMPLETA
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Tanques
Descrição
Fabricado pelo processo de moldagem rotacional em polietileno linear,
aditivado anti-UV, com escala graduada em alto relevo (não pintada).

Código

Descrição

D1227319

TANQUE VERTICAL POLIETILENO 60L

DBR901081520

TANQUE VERTICAL POLIETILENO 100L

D1221646

TANQUE 200L PE COM VÁLVULA

DBR901081527

TANQUE 200L SEM VÁLVULA PE

D1220232

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 300 LITROS

D1220514

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 500 LITROS

D1220515

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 700 LITROS

D1220516

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 1000 LITROS

D1220517

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 1500 LITROS

D1220518

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 2000 LITROS

D1220519

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 2500 LITROS

D1220520

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 3000 LITROS

D1220521

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 3500 LITROS

D1220522

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 4000 LITROS

D1220523

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 5000 LITROS

D1220524

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 7500 LITROS

D1220525

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 10000 LITROS

D1220526

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 12500 LITROS

D1220527

TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO 15000 LITROS
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Pallets de Contenção

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•

•

•

•

•
•
•
•

Capacidade de armazenamento:
1 x IBC 1000 litros.
Material: Polietileno
Capacidade do reservatório:
1100 litros.
Dimensões: 2000x1330x725 mm.
Capacidade de carga: 1300 kg.

•
•
•
•

Capacidade de armazenamento:
4 x 200 litros.
Material: Polietileno
Capacidade do reservatório: 420
litros.
Dimensões: 1300x1300x450 mm.
Capacidade de carga: 1200 kg.

•
•
•
•

Capacidade de armazenamento:
1 x 100 litros.
Material: Polietileno
Capacidade do reservatório:
100 litros.
Dimensões: 850x850x250 m.
Capacidade de carga: 250 kg.

•
•
•
•

Capacidade de armazenamento:
2 x 200 litros.
Material: Polietileno
Capacidade do reservatório:
255 litros.
Dimensões: 1300x650x450 mm.
Capacidade de carga: 600 kg.

Código

Código

Código

Código

D1220050

D1220049

D1220047

D1220048

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

PALLET CONTENÇAO P/IBC 1000L

PALLET CONTENÇAO P/4 TAMBORES

PALLET CONTENÇAO P/1 TAMBOR

PALLET CONTENÇAO P/2 TAMBORES
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EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

BARREIRAS SANITÁRIAS
E LIMPADORES DE BOTAS

HDT-WM
Descrição
O HDT-WM é um dosador automático de sabonete ou sanitizante que reduz os riscos em áreas de produção.
Quando as mãos são inseridas nos cilindros, sensores ativam a atomização do sanitizante ou sabonete. Depois
disso, a catraca é liberada para que o colaborador possa passar. O HDT-WM deve ser montado na parede e é
adequado para desinfetante ou sabonete.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Indicação do nível do químico;
Dosagem de químico por baixo e por cima das mãos;
Construção higiênica e superfície polida;
Dosagem de químico fácil de ajustar;
Dosagem de sabonete ou desinfetante;
Fácil de limpar.

Especificações Técnicas
•
•
•
•

Alimentação: 220V (0,1 kW - 60Hz)
Dimensões: 717x720x817 mm
Peso: 95 Kg
Tempo de dosagem: 0,03 – 1 s

Código

Descrição

D1220131

BARREIRA SANITARIA HDT-WM
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DZW-HDT-1000
Descrição
O DZW-HDT faz duas coisas ao mesmo tempo: ele limpa as solas e desinfeta as mãos ou aplica sabonete.
As escovas rotativas são automaticamente umidificadas e ativadas por meio de sensores. A desinfecção das
mãos também é regulada por sensores. Bicos spray acima e abaixo das mãos garantem uma boa dispersão
do desinfetante ou sabonete. Após a aplicação, a catraca é liberada. Temos diversos modelos com tamanhos
diferentes e modelos build-in (embutidos ao solo).

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Reduz o risco de contaminação;
Proteção a respingos;
Redução no uso de químicos;
Dosagem controlada por sensores;
Indicador do nível de produto;
Fácil de limpar.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 380V (1 kW - 60Hz)
Dimensões: 1513x918x2125 mm
Comprimento das escovas: 1000 mm
Peso: 225 Kg
Tempo de Liberação: 0 – 4,5 s
Consumo de água: 2 l/min

Código

Descrição

D1220135

BARREIRA SANITÁRIA DZW-HDT-1000
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DYSON-1500-B
Descrição
A SANICARE-DYSON é a unidade mais completa. Graças a utilização de sensores, o uso excessivo de produtos
químicos e de energia é evitado. As solas são limpas enquanto as mãos são lavadas. Depois, o Dyson Airblade
TM garante que as mãos estejam secas antes de serem colocada nos cilindros de desinfecção. A catraca é
liberada somente após o uso do desinfetante de mãos. Temos diversos modelos com tamanhos diferentes e
modelos build-in (embutidos ao solo).

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Dosagem de químico por baixo e por cima das mãos;
Reduz o risco de contaminação;
Escovas podem ser removidas sem a utilização de ferramentas;
Construção higiênica e superfície polida;
Dosagem de químico fácil de ajustar;
Solução tudo em um, limpa botas, lava, seca e desinfeta as mãos.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•

Alimentação: 380V (1 kW - 60Hz)
Dimensões: 1630x1113x2640 mm
Comprimento das escovas: 1500 mm
Peso: 450 Kg
Tempo de Liberação: 0 – 4,5 s
Consumo de água: 5,5 l/min

Código

Descrição

D1220143

BARREIRA SANITÁRIA SANICARE-DYSON-1500-B
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EZR DELUXE
Descrição
O limpador EZR Deluxe promove a limpeza automática, rápida e eficiente de seus calçados para reduzir os riscos
de contaminação no ambiente de produção. As escovas são ativadas por meio de um botão na alça. Como o
EZR também limpa os lados de seus calçados, você também pode ter a certeza de máxima higiene. O EZR é
compacto e cabe em espaços pequenos. Temos, sob consulta, outras soluções para limpadores de botas.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•

Simples operação;
Alta capacidade de pessoas por hora;
Escovas podem ser removidas sem utilização de ferramentas;
Dosagem de químico fácil de ajustar;
4 anos de garantia nas escovas;
Limpeza da sola e do lado do calçado;
Risco de infecção reduzido;
Limpeza completa.

Especificações Técnicas
•
•
•

Alimentação: 400V Trifásico (0,2kW - 60Hz)
Dimensões: 697x472x1186 mm
Peso: 73 Kg

Código

Descrição

D1229304

LIMPADOR DE BOTAS EZR DELUXE
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EDLW

EZR

Descrição

Descrição

Os limpadores de botas EDLW são compactos e fáceis de usar. Ao entrar
no limpador de botas, sensores ativam automaticamente a rotação das
escovas e suas solas e canos são limpos. O princípio “passe através” assegura
tempo eficiente de limpeza, enquanto a sua higiene permanece idealmente
assegurada para as áreas seguintes graças a uma combinação de limpeza de
sola e cano da bota. Temos, sob consulta, outras soluções para limpadores de
botas.

O limpador EZR promove a limpeza automática, rápida e eficiente de seus
calçados para reduzir os riscos de contaminação no ambiente de produção.
As escovas são ativadas por meio de um botão na alça. Como o EZR também
limpa os lados de seus calçados, você também pode ter a certeza de máxima
higiene. O EZR é compacto e cabe em espaços pequenos. Temos, sob consulta,
outras soluções para limpadores de botas.

Vantagens

Vantagens

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Operação automática;
Alta capacidade de pessoas por hora;
Escovas podem ser removidas sem utilização de ferramentas;
Dosagem de químico fácil de ajustar;
4 anos de garantia nas escovas.

Simples operação;
Alta capacidade de pessoas por hora;
Escovas podem ser removidas sem utilização de ferramentas;
Dosagem de químico fácil de ajustar;
4 anos de garantia nas escovas;
Limpeza da sola e do lado do calçado;
Risco de infecção reduzido.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•

•
•
•

Alimentação: 380V (0,75 kW - 60Hz)
Dimensões: 939x1286x1645 mm
Comprimento das escovas: 1500 mm
Peso: 180 Kg

Alimentação: 230V mono (0,2 kW-60Hz)
Dimensões: 471x444x920 mm
Peso: 30 Kg

Código

Descrição

Código

Descrição

D1221491

LIMPADOR DE
BOTAS EDLW

D1221493

LIMPADOR DE
BOTAS EZR
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Barreira Sanitária: Limpeza de mãos e botas
Descrição
A Barreira sanitária para higienização de mãos e botas é a unidade mais completa. Ela conta com um lavador
automático de botas que limpa tanto as solas quanto os canos. A higienização das mãos ocorre através de um
sistema de aplicação automático, garantindo que a catraca seja liberada somente após o uso do desinfetante
de mãos. Durante o processo, o equipamento garante, também, a secagem das mãos.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dosagem automática de produto químico;
Redução no risco de contaminação;
Alta capacidade de pessoas por hora;
Processo higiênico, prático e fácil;
Construção higiênica;
Guarda Corpo e corrimão lateral para evitar desvio do processo;
Acabamento geral sanitário através de jato com microesferas de vidro;
Solução tudo em um: limpa botas, lava e desinfeta as mãos;
Fabricada totalmente em aço inox AISI 304.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•

Projeto de Engenharia sob consulta

Alimentação: 220/380V
Dimensões: 1300x2800x800 mm
Peso: 200 Kg
Consumo de água: 576 L/hora
Tempo de Liberação de Catraca: Programável
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Catraca de Acesso

Catraca de Acesso para Higienização
Completa das Mãos

Descrição

Descrição

O equipamento possui catraca e um sistema dosador automático de sabonete
ou sanitizante que reduz os riscos em áreas de produção. Quando as mãos
são inseridas nos cilindros, sensores ativam a pulverização do sanitizante ou
sabonete. Depois disso, a catraca é liberada para que o colaborador possa
passar.

O equipamento possui lavador e secador de mãos e um sistema de aplicação
automático de sanitizante. O processo completo de higienização das mãos
ajuda a reduz os riscos de contaminação em áreas de produção. A catraca é
liberada somente após o colaborador completar todo o processo.

Vantagens

Vantagens

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Construção higiênica e superfície polida;
Dosagem de sabonete ou desinfetante;
Fácil de limpar;
Fabricado em Aço Inox AISI 304;
Acabamento geral sanitário através de jato com microesferas de vidro.

Acabamento geral sanitário através de jato com microesferas de vidro;
Alta capacidade de pessoas por hora;
Processo higiênico, prático e fácil;
Fabricado em Aço Inox AISI 304.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alimentação: 220/380V
Dimensões: 1300x600x800 mm
Peso: 25 Kg
Tempo de Liberação de Catraca: Programável

Projeto de Engenharia sob consulta

Alimentação: 220/380V
Dimensões: 1300x1000x600 mm
Peso: 50 Kg
Consumo de água: 240 L/hora
Tempo de Liberação de Catraca: Programável

Projeto de Engenharia sob consulta
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Lava Botas

Lava Mãos com 4 Lugares

Descrição

Descrição

O limpador de botas promove a limpeza automática, rápida e eficiente de seus
calçados para reduzir os riscos de contaminação no ambiente de produção.

Sistema para lavagem das mãos que conta com acionamento via válvula pedal.
O equipamento possui reservatórios para dosagem de sabonete.

Vantagens

Vantagens

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Operação automática;
Limpeza completa;
Compacto;
Feito em aço inoxidável 304;
Possui escovas manuais com cabo, para lavagem complementar da bota;
Sistema de enxágue das escovas através de válvula solenoide, garantindo
economia de água.

Especificações Técnicas
•
•
•
•

Alimentação: 220/380V
Dimensões: 1300x700x700 mm
Consumo de água: 294 L/hora
Peso: 30 Kg

Projeto de Engenharia sob consulta

Feito em aço inoxidável 304;
Possui torneiras em tubo redondo Aço Inox Ø1/2”
Acabamento jateado com granalha de Aço inox

Especificações Técnicas
•
•
•

Dimensões: 1200x2000x500 mm
Peso: 100 Kg
Consumo de água: 147 L/hora (por bico, utilizando 30seg por mão)

Projeto de Engenharia sob consulta
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EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

SOLUÇÕES UV

MoonBeam 3
Descrição
MoonBeam 3 entrega uma poderosa luz UVC para fornecer, com ciclos de 3 e 10 minutos, desinfecção rápida e
sob demanda em amplas superfícies de alto contato.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operação econômica: baixo custo operacional e custo mínimo de manutenção;
Desinfecção completa: eficaz contra contaminação de superfícies acidentalmente esquecidas na limpeza;
Solução ideal para superfícies frequentemente tocadas e equipamentos de difícil limpeza;
Dosagem direcionada no ângulo apropriado para maior eficácia de luz UV-C, promovendo agilidade;
Cada braço pode ser posicionado verticalmente ou horizontalmente, otimizando a cobertura da superfície;
Cada braço pode cobrir uma área de aproximadamente 2 metros de largura e 3.3 metros de profundidade;
Conta com sistema de rodinhas tornando muito fácil sua utilização em diversas áreas dentro de um
hospital, como leitos de internação, UTIs e Centros Cirúrgicos. Também pode ser utilizado em hoteis,
supermercados, banheiros, salas de aula e veículos de transporte.
Desinfecção livre de fumaça, névoa e produtos químicos;
Capa remota: controla a operação e atua como um sensor durante a desinfecção para garantir a segurança
do processo. A capa também protege os braços de luz e permite transporte conveniente;
Baixo impacto ao ambiente: Sem geração de ozônio, lâmpadas UVC de alta eficiência.

Especificações Técnicas

Código

Descrição

•
•
•
•
•

MOONBEAM3

MOONBEAM 3 TECNOLOGIA
DE DESINFECÇÃO

MOON3-UVCBULBS

MOONBEAM 3 CONJUNTO
DE 3 LÂMPADAS

Alimentação: 100-120V ˜, 3,2A, 60Hz / 200-240V˜, 1,6A, 60Hz
Faixa vertical de dosagem da luz: de 15 a 210 cm
Tempo do ciclo em segundos: 90, 180, 300, 600
Peso: 17kg completo, base 13kg / Dimensões: 1120 x 380 mm
Ruído acústico: desprezível
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Aurora UV
Descrição
A desinfecção do ar com Aurora proporciona melhor qualidade do ar em ambientes de produção e
armazenamento, comprovadamente aumentando o prazo de validade dos itens armazenados, reduzindo
odores e proliferação de bactérias. Dois sistemas estão disponíveis para desinfecção do ar – sistema de teto
para ser instalado em frente a uma entrada de ar existente, por exemplo uma unidade de refrigeração, e
sistema de túnel de ar forçado para ser instalado dentro de tubulações de ar existentes.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Disponível em plástico leve ou aço inoxidável;
Lâmpadas podem ser trocadas facilmente;
Lâmpadas disponíveis com camada protetora (Padrão HACCP e IFS);
Alta qualidade da higiene durante a produção;
Desenho higiênico com lâmpadas antiestilhaçamento;
Fácil instalação.

Especificações Técnicas
SISTEMA DE TÚNEL DE AR FORÇADO
• Alimentação: 230V – 60 hz
• Vazões de ar: 40 a 450 m3/h
• Nº de lâmpadas UV: 4
• Radiação UV: 400 J /m²
• Dimensões: 1350x340x360 mm
• Peso: 18 kg

Código

Descrição

SISTEMA DE TETO
• Radiacao (1m) 1400 a 5600 mW/m2

D1221506

AURORA 1-40MQS

D1221507

AURORA 1-80MQS

LÂMPADAS UV PARA DUTOS DE AR
• Alimentação: 230V – 60 hz
• Nº de lâmpadas UV: 1
• Máxima velocidade do ar: 4m/s

D1221509

AURORA 280MC

D1221510

AURORA 350MC

D1221511

AURORA 450MC

D1221512

AURORA 405AIR

D1221513

AURORA 412AIR
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EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

GERADOR DE
DIÓXIDO DE CLORO

Closure Simplex
Descrição
A tecnologia Closure Simplex consiste na geração de Dioxido de Cloro de alta pureza utilizando com matéria
prima específica o Divosan CD-25. O Divosan CD-25 é um cloreto de formulado de alta teor de pureza.
Esta tecnologia possibilita gerarmos Dioxido de Cloro sem utilização de ácido forte como matéria prima. O
equipamento tem a capacidade de gerar dióxido de cloro com alto grau de pureza com uma estequiometria
de 1:1, minimizando a produção de cloretos e cloratos não desejáveis, o que elimina os riscos de corrosão da
enchedora ao longo do tempo. Por utilizar como fonte geradora o Divosan CD-25 através de uma reação
indireta, a tecnologia ACID FREE, produz dióxido sem necessidade de utilização de qualquer ácido como
matéria prima. Isto elimina a necessidade de armazenar produto de alta corrosividade e toxicidade.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Amplamente efetivo na atuação contra o Biofilme;
Alta eficácia contra concentrações de matéria orgânica;
Não forma Trialometanos (THM);
Não gera Clorofenol;
Ampla atuação em diferentes faixas de pH (2 to 10);
Estequiometria controlada – Íons Cloreto;
Não utiliza ácido na geração de Dióxido de Cloro.

Especificações Técnicas
•
•
•

Pressão de alimentação hidráulica (PSI): 40-100
Pressão de alimentação ar comprimido (PSI): 100
Alimentação: 90 – 240 VCA (mono) – 2,7A – 60Hz

Projeto de Engenharia sob consulta

TOLERÂNCIA DE IMPUREZAS
• NaClO2: 25% ativos
• Regenaração HCl: 10% ou 31,45%
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Closure
Descrição
A tecnologia Closure consiste na geração de Dióxido de Cloro de alta pureza utilizando como matéria prima
específica o Divosan CD-25. Esta tecnologia possibilita a geração de Dióxido de Cloro em uma reação química
indireta, com baixo residual de íons cloreto, em uma ampla faixa de PH com baixo risco de corrosão. O
equipamento Cloruse dispensa a necessidade de um reator de alta pressão no equipamento para a geração de
Dióxido de Cloro e pode ser aplicado em tratamento de águas em geral, limpeza de enchedoras, etc.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Amplamente efetivo na atuação contra o Biofilme;
Alta eficácia contra concentrações de matéria orgânica;
Não forma Trialometanos (THM);
Não gera Clorofenol;
Ampla atuação em diferentes faixas de pH (2 to 10);
Estequiometria controlada – Íons Cloreto.

Especificações Técnicas
•
•
•

Pressão de alimentação hidráulica (PSI): 40-100
Pressão de alimentação ar comprimido (PSI): 100
Alimentação: 90 – 240 VCA (mono) – 2,7A – 60Hz

Projeto de Engenharia sob consulta

TOLERÂNCIA DE IMPUREZAS
• NaClO2: 25% ativos
• Regenaração HCl: 10% ou 31,45%
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Closure Móvel
Descrição
O sistema Closure Móvel é um sistema de produção de dióxido de cloro móvel. O carrinho de quatro rodas é
robusto é construído para subir e descer escadas. Ideal para os serviços de emergência ou anual de limpeza de
torres de resfriamento, o sistema produz Dióxido de Cloro, utilizando o método de produção de Dióxido de Cloro
por reação indireta.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Amplamente efetivo na atuação contra o Biofilme;
Ampla mobilidade;
Alta eficácia contra concentrações de matéria orgânica;
Não forma Trialometanos (THM);
Não gera Clorofenol;
Ampla atuação em diferentes faixas de pH (2 to 10);
Estequiometria controlada – Íons Cloreto.

Especificações Técnicas
•
•
•

Pressão de alimentação hidráulica (PSI): 40-100
Pressão de alimentação ar comprimido (PSI): 100
Alimentação: 90 – 240 VCA (mono) – 2,7A – 60Hz

Projeto de Engenharia sob consulta

TOLERÂNCIA DE IMPUREZAS
• NaClO2: 25% ativos
• Regenaração HCl: 10% ou 31,45%
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EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS

HD-50 e HD-80
Descrição
As lava-louças HD-50 e HD-80 possuem 3 modos de trabalho selecionáveis e parâmetros configuráveis, que
podem ser utilizados de acordo com sua necessidade.
Programa Prato Limpo: entre em contato para saber mais sobre o nosso programa de aluguel de máquinas.

Vantagens
•
•
•
•

Ergonomia;
Fácil operação;
Painel em LED;
Redução de ruído;

Especificações Técnicas
HD-50
• Alimentação: 230/380V trifásico
(60Hz – 7,05 kW)
• Capacidade de lavagem: 30 racks/hora
• Dimensões: 845x600x620 mm
• Medida do rack: 500x500 mm
• Conexão de água: Rosca Ø 3/4“
• Pressão mín/máx: 0,25/0,5 Mpa
• Temperatura máxima: 60 °C

HD-80
• Alimentação: 230/380V trifásico
(60Hz – 14,75K kW)
• Capacidade de lavagem: 60 racks/hora
• Dimensões: 1400x620x680 mm
• Medida do rack: 500x500 mm
• Conexão de água: Rosca Ø 3/4“
• Pressão mín/máx: 0,25/0,5 Mpa
• Temperatura máxima: 60 °C

Código

Descrição

2040

D1226593

MAQUINA DE LAVAR LOUÇA HD50

960

1360

D1226594

MAQUINA DE LAVAR LOUÇA HD80

720

1020

Horas

Tempo do Ciclo

Quantidade de Pratos HD-50

Quantidade de Pratos HD-80

1

30 Seg.

1440

1

45 seg.

1

60 seg.
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EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

TASKI

TASKI
Descrição
TASKI é a linha líder global de máquinas destinas a tratamento de pisos, com mais de 100 anos de liderança
em tratamento de pisos e mais de 50 anos de excelência global em engenharia de máquinas. Contamos com
um portfólio de máquinas auto lavadoras, polidoras e aspiradores. Possuímos máquinas de diversos modelos e
tamanhos, para as mais variadas aplicações.

Vantagens
•
•
•

Desempenho Superior: Limpeza e higienização eficazes desde a primeira vez, o que minimiza repetições
e economiza tempo, energia e recursos. Rodo patenteado deixa a superfície do piso mais seca e limpa,
garantindo por mais tempo resultados duradouros;
Maior eficiência: Fácil de operar e manobrar, possui design ergonômico que melhora a produtividade dos
seus colaboradores;
Fácil Manutenção: Os componentes que necessitam de manutenções frequentes são codificados pela cor
amarela e podem ser facilmente removidos, simplificando as atividades do operador

Portfólio de máquinas sob consulta ao time de Engenharia
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PROJETOS ESPECIAIS

ILHA QUÍMICA

Ilha Química
Descrição
A Ilha Química representa a área destinada ao armazenamento de produtos químicos e sua distribuição.
Apresenta diversas configurações de layout, conforme tamanho de tanques de armazenagem, a forma de
entrega dos produtos ao cliente e o consumo dos químicos. Uma Ilha Química pode ser dotada de recursos para
automação dos processos de abastecimento e distribuição, além de monitoramento de nível e consumo de
químicos.
Ela pode ser complementada com gabinetes dosadores, que são pequenas estações de armazenamento
intermediários, dotadas de tanques e bombas para dosagem de produtos químicos nos processos.

Vantagens
•
•
•
•

Automatização do processo de abastecimento;
Segurança do operador;
Menor risco de acidentes;
Otimização do processo e custos.
Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

ÁRVORE DE ESPUMA

Árvore de Espuma
Descrição
A Árvore de Espuma da Diversey é projetada sob medida para atender às necessidades do cliente, otimizando
o processo de higienização com economia de tempo e melhoria na eficiência operacional. Entregamos a
solução completa, projeto e desenvolvimento da central de pressurização e dosagem. Bicos e manifolds são
desenvolvidos sob medida para atender aos diversos modelos de enchedoras.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Operação totalmente automática;
Inclui mangueira para aplicação manual;
Todas as etapas em um único equipamento: enxague, espuma e desinfecção;
Design higiênico, gabinete totalmente composto de aço inoxidável;
Componentes de alta qualidade, com excelente resistência química;
Suporte integrado para armazenamento de químicos;
Interface amigável e intuitiva.
Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

CENTRAL DE ESPUMA

Central de Espuma
Descrição
A Central de Espuma é um sistema de higienização centralizado, que utiliza produtos Diversey para aplicações
OPC (Open Plant Cleaning). A central fornece solução detergente para aplicação através de vários pontos de
espuma espalhados pela fabrica, para a limpeza externa de superfícies e equipamentos. Seu uso é frequente
em instalações frigoríficas.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Pontos fixos em lugares estratégicos da planta;
Maior autonomia de aplicação de espuma durante toda a higienização;
Não há necessidade de abastecimento durante o período de higienização;
Garante maior segurança na operação;
Diluição, homogeneização e pressurização automáticos;
Redução do manuseio de produtos químicos concentrados dentro de áreas produtivas.

Pontos de aplicação
Os pontos de aplicação possuem os chamados satélites de espuma, ou misturadores. Eles possuem a função
de misturar a solução de detergente com ar comprimindo, gerando assim a espuma. Tais equipamentos são
dotados de reguladores, para ajuste do fluxo de ar e, também, de retentores, para evitar o fluxo de solução de
detergente pela rede de ar comprimido.

Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

ESTAÇÃO CIP

Estação CIP
Descrição
A Estação CIP é uma central estacionária responsável pela automação do processo de CIP nas unidades
industriais. CIP (Cleaning in Place) é um método de limpeza de superfícies internas de tubulações, tanques,
equipamentos de processos e acessórios sem desmontagem. A Estação CIP controla as etapas de enxágue,
limpeza e desinfecção necessárias para garantir a eficácia e eficiência do processo de limpeza.

Vantagens
•
•
•
•
•

Sob medida: projetada de acordo com o layout industrial e as necessidades de limpeza do cliente;
Maior segurança na operação;
Economia de tempo, energia e utilidades;
Aumento na eficiência e eficácia do processo de limpeza;
Sistema automatizado e programável para o ajuste de receitas.

Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

CIP MÓVEL

CIP Móvel
Descrição
O CIP móvel é uma central móvel responsável pela automação do processo de CIP nas unidades industriais. CIP
(Cleaning in Place) é um método de limpeza de superfícies internas de tubulações, tanques, equipamentos de
processos e acessórios sem desmontagem.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Equipamento móvel, que possibilita deslocamento até o ponto de aplicação;
Sob medida: projetada de acordo com o layout industrial e as necessidades de limpeza do cliente;
Maior segurança na operação;
Economia de tempo, energia e utilidades;
Aumento na eficiência e eficácia do processo de limpeza;
Sistema automatizado e programável para o ajuste de receitas.

Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO

Sistema de Nebulização
Descrição
A nebulização fixa é um sistema de desinfecção de ambientes e superfícies por via aérea, complementando e/
ou substituindo a desinfecção tradicional. É recomendada para o controle microbiológico e seu uso permite
alcançar áreas de difícil acesso, como áreas altas ou ocultas. Consiste na emissão do produto desinfetante em
forma de névoa com partículas de diâmetro muito reduzido, prolongando a permanência do produto no ar.

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Sob medida: sistema dimensionado de acordo com o layout do ambiente;
Aplicação manual ou automática;
Várias possibilidades de programação (horária, diária, semanal, anual);
Baixa manutenção e fácil operação;
Sem contato manual, garantindo a segurança dos operadores;
Diferentes tipos de bicos para as mais variáveis condições.

Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

BOOSTER

Booster
Descrição
O sistema de dosagem Booster consiste em dosar um detergente de base ácida com peróxido de hidrogênio. A
reação química entre o detergente e o peróxido de hidrogênio promove grande melhoria na ação mecânica e
aumento de temperatura da solução de limpeza, otimizando o processo de limpeza CIP.

Vantagens
•
•
•
•

Excelente alternativa para processos de CIP com detergentes ácidos, na ausência de aquecimento;
Aumento na eficácia do processo de limpeza;
Aumento da eficiência no processo de limpeza, possibilitando uma maior disponibilidade de tempo para a
produção;
Possibilita a utilização de detergentes ácidos sem fósforo, minimizando o impacto ambiental do processo.

Projeto de engenharia sob consulta
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PROJETOS ESPECIAIS

PROJETO EXECUTIVO

Projeto Executivo
Descrição
O Projeto Executivo é um projeto detalhado que engloba as informações técnicas necessárias e suficientes para
a execução de construção, montagem e instalação de sistemas de limpeza e sanitização.
O time de especialistas da Diversey possui know-how nos mais variados segmentos industriais e está
capacitado para oferecer as melhores soluções em projetos de higienização.

Vantagens
•
•
•
•

Sob medida: o projeto é dedicado à necessidade do cliente;
Especializado: com base no conhecimento de especialistas em desenvolver soluções de limpeza;
Alinhado com as soluções tecnológicas mais modernas disponíveis no mercado;
Documentação de todas as informações técnicas necessárias para a execução do projeto.

Projeto de engenharia sob consulta
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O propósito da Diversey é proteger e cuidar das pessoas sendo pioneiros
em tecnologias de limpeza, higiene e prevenção à infecção. A Diversey
tem sido, e sempre será, pioneira e facilitadora da vida.
Entregamos, constantemente, tecnologias de higiene e limpeza
revolucionárias que oferecem absoluta confiança aos nossos clientes
em todos os segmentos que atuamos, incluindo: produtos de limpeza,
serviços e sistemas que integram, de maneira eficiente, produtos químicos,
máquinas e programas de sustentabilidade. Isso nos torna únicos entre as
empresas líderes mundiais em higiene e limpeza. Tudo o que fazemos tem
como ponto central as necessidades dos nossos clientes e está baseado na
convicção de que higiene e limpeza são essenciais para a vida. Com mais
de 95 anos de experiência, defendemos os negócios dos nossos clientes,
contribuindo de forma significativa para a melhoria da produtividade,
redução dos custos operacionais e proteção de marca.
Diversey com sede social em Fort Mill, Carolina do Sul, EUA.
Para mais informações, visite www.diversey.com
ou siga-nos nas redes sociais

www.diversey.com
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