Fornos industriais

Fornos automáticos para cremação
Modelo:
JET
Aplicação:
O resultado de anos de aperfeiçoamento, estes equipamentos foram desenvolvidos
para cumprir todos os requisitos atuais de funcionamento maximizando o
rendimento energético e minimizando as emissões de gases com uma operação
muito simples. Eles asseguram um método confiável e econômico de cremação
que possibilita a eliminação completa de restos orgânicos.

O
AR PUR DÁVEL
E SAU
T
N
IE
B
AM

• Nosso fornos crematórios
foram concebidos para atender
a legislação do CONAMA (Resolução nº 316/02 e 386/06)
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• Também todo o sistema
de combustão do crematório
atende a NBR 12.313 da
ABNT

Características:
Estas unidades possuem construção robusta e asseguram longa vida útil do
revestimento refratário graças a uma cuidadosa seleção de materiais e à boa
estabilidade dimensional da estrutura mesmo a altas temperaturas.
Câmara de cremação construída em chapa de aço carbono e revestida de
concreto refratário em seu interior.
A câmara de cremação dispõe de porta frontal para
introdução de caixões, utilizada também para a extração
das cinzas.
Reator térmico vertical produzido em chapa de aço carbono
e revestido de concreto refratário em seu interior.
Chaminé vertical com interior revestido de concreto
refratário.
Queimador de câmara de cremação.
Queimador de câmara secundária de pós-combustão.
Queimadores segundo normas NAG 201.
Ventilador centrífugo para fornecimento do ar de
cremação e de pós-combustão equipado com válvulas de
controle manual.
Válvula de controle automático para regular o ar da câmara de cremação.
Operação simples, segura e automática.
Processo de cremação controlado por equipamentos digitais.
Design seguro e comprometido com o meio ambiente.
Painel de comando e controle em gabinete com vedação IP65, finas linhas exteriores
e fechado à chave.
Equipamento de fácil montagem e operação,
totalmente testado na fábrica.
GESTÃO DE QUALIDADE
ISO 9001
Indústria argentina.

de experiência

Fornos automáticos
“Caltec”
para cremação

Características técnicas:
• Equipamento: Forno crematório automático, de câmara dupla e com controle de processo automático.
• Modelo: ECO PLUS BURNER GAS.
• Temperatura máxima de operação: 1.200 ºC.
• Porta do tipo guilhotina.
• Queimadores primário e de pós-combustão: automáticos.
• Segurança contra falta de chama: eletrônica segundo
normas NAG 201-2016.
• Combustível: gás natural, GLP, diesel.
• Matrícula IGA (Instituto del Gas Argentino): 2484.
• Pirômetro controlador: digital eletrônico em cada
câmara.
• Chaminé: aço revestido de material refratário isolante.
• Extração de amostras para medição da qualidade dos
gases segundo norma IRAM 29230.

• Termopares: tipo “K” blindados.
• Peso da unidade: 8.350 kg (aproximadamente).
• Materiais refratários: a superfície interior, pisos, paredes e teto são construídos com concreto refratário em
60% alumina, moldado e suspenso com ganchos de
aço inoxidável à estrutura da câmara. A base isolante
é produzida com fibra cerâmica com espessura de 40
mm, densidade de 128 kg/m³, igual para porta de
carga e cinzeiro.
• Materiais elétricos e de controle: serão fornecidos
materiais de marcas de alta qualidade, com fácil
reposição, amplamente disponíveis no mercado e que
contam com representantes oficiais de cada um dos
fabricantes.
• Qualidade com certificação ISO 9001-2015.

Parâmetros específicos de funcionamento
• Temperatura de operação da câmara de incineração:
• Consumo de gás por cremação: 40 m³/h.
800/900 °C.
• Potência instalada: 400.000 kcal/h.
• Temperatura de operação da câmara de pós-combus- • Tempo de cremação: 120 minutos.
tão: 1.000/1.200 °C.
• Capacidade do forno: 75 kg/h.
Tempo de cremação
• Alimentação de potência e comando: 3 x 380 V 50 Hz.
• Frequência de trabalho: 2 a 4 cremações diárias.
90-120 | minutos
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Referência do fabricante:
A CALTEC S.R.L. é uma fabricante argentina de fornos industriais certificada e com qualidade comprovada que
atua desde 1984. Ela utiliza os melhores componentes de combustão e controle, materiais refratários e isolantes
de máxima qualidade para oferecer equipamentos de cremação superiores, de alta eficiência e baixa manutenção.

