Fornos industriais

Fornos automáticos para cremação
Modelo: JET
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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 de cremação que possibilita a eliminação
completa de restos orgânicos sem necessidade de preparação prévia ou
tratamento posterior.

Características:
Estes fornos 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, já
que estão projetados para funcionar
continuamente.
GESTÃO DE QUALIDADE
ISO 9001

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

de experiência

• Operação simples, segura e automática.
• Processo de cremação controlado por PLC
de última geração.
• Câmara primária de cremação e câmara secundária de
pós-combustão.
• Queimadores de alta velocidade e máxima eficiência
energética.
• Isolamento de materiais refratários complementado
com manta de fibra cerâmica.
• Câmaras primária e secundária construídas com materiais refratários de máxima qualidade.
• Retenção de gases pirolíticos de acordo com normas
internacionais.
• Fornecimento de ar forçado secundário controlado por
software.

Forno de câmara dupla
com porta do tipo guilhotina
e painel de comando.
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• Estrutura externa de perfis e chapa laminada normalizada vinculada com solidez.
Frente totalmente revestida de aço inoxidável AISI 304
com polimento sanitário que oferece aspecto visual e
acabamento atraentes.
Porta automatizada do tipo guilhotina.
Mecanismos de carga por rolo cromado com
rolamentos.
Pintura externa com tinta epóxi cinza para a estrutura,
e tinta preta de alta temperatura para a chaminé.
Painel de comando e controle com tela sensível ao
toque (HMI), PLC e gabinete com vedação IP65, finas
linhas exteriores e fechado à chave.

Fornos automáticos “Caltec”
para cremação
Tiempo de

cremação

60-90 | minutos
Características técnicas:
• Capacidade do forno: 80 kg/h.
• Tempo de cremação em condições normais: 60–90
minutos.
• Temperatura de operação da câmara de cremação: 850 °C.
• Temperatura de operação da câmara secundária:
1.100 °C/1.200 °C.
• Ciclo de operação: 24 horas.
• Controle de processo por PLC.
• Refrigeração de paredes (ar forçado).
• Porta automática do tipo guilhotina com acionamento mecânico de emergência.
• Materiais refratários de qualidade e 60% em alumina.
• Chaminés de aço com revestimento interior isolanterefratário.
• Queimador primário de alta velocidade.
• Queimador secundário de alta velocidade.
• Segurança eletrônica de chama segundo normas NAG 201.
• Potência instalada: 500.000 kcal/h.

• Combustível padrão: gás natural; fluxo: 55 m³/h;
pressão: 160 mbar.
• Alimentação elétrica 3 x 380 V + neutro/3 x 220 V
(opcional).
• Entrada de água para diminuição de temperatura por
emergência.
• Consumo de gás natural por ciclo de cremação: 50 m³.
• Consumo de energia elétrica por ciclo: 6 kw.
• Peso da unidade: 10.000 kg (aproximadamente).
• Combustível opcional: diesel, GLP.
• Área livre necessária: 3,5 m x 8 m e altura superior
a 2,5 m.
• Maca de porta-caixão e ferramentas de limpeza
incluídas.
• Software SCADA CALTEC para supervisão e controle
das cremações incluído.
• 100% construído em nossa fábrica integrada em
Caseros, província de Buenos Aires, Argentina.

Software SCADA CALTEC® v1.5
Um software moderno desenvolvido para controlar e registrar todas as variáveis possíveis de nossos equipamentos
de cremação JET - CALTEC®, o SCADA permite visualizar de modo claro e preciso o processo de cremação ao registrar
parâmetros de temperaturas, quantidade de cremações, falhas e emissões de gases*, além de facilitar o controle da
manutenção preventiva e corretiva por meio de gestão incorporada.

* Caso seja contratado o Monitoramento Permanente de Gases (opcional).
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