PROSPERANDO SEMPRE
EM INOVAÇÕES.

ESTUFAS PARA SECAGEM
Características Técnicas (Quality Features)
Todas as estufas da Etin são construídas sob rígido
padrão de qualidade e eficiência demonstrados pelas
seguintes características:
» Queimadores a gás modulantes de queima direta de
alta eficiência.
» Fluxo de ar interno Horizontal ou combinado HorizontalVertical, reguláveis através dos plenos laterais e
superiores.
» Opera com ranges de temperatura de 180, 230 até
300ºC.
» Ventiladores de ar de circulação de alta eficiência.
» Construção estruturalmente reforçada em chapas de
aço carbono fina frio 18 & 20, com perfis estruturais em
chapa 1/8”.
» Bocais ajustáveis para entrada de ar de renovação e
saída de ar saturado.
» Isolamento térmico feito em painéis resinados de lã de
rocha.
» Pintura interna em tinta alumínio para altas
temperaturas e externa em tinta a base de poliuretano
epoxy.
» Painel elétrico de acordo com as normas NBR 5.410 e
NR 10.
» Sistema de combustão conforme as normas NBR
12.313.
» Controle de temperatura através de controlador digital
dedicado baseado em controle de set point.
Benefícios (Benefits)
» Facilidade operacional com baixo custo e manutenção.
» Baixo custo de operação no sistema de combustão.
» Alta eficiência energética no sistema de combustão.
» Pequeno gradiente de temperatura na câmara de carga.

Aplicações (Applications)
Estas estufas de alta eficiência térmica são ideais para pré-aquecimento ou secagem de peças e cura para vários tipos de tinta (líquida
ou pó).
Pré-aquecimento (Pre Heat)
Prepara peças metálicas e placas de fibra cerâmica e / ou peças de madeira para processo de pintura.
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Cura (Cure)
Eleva rapidamente a temperatura da carga até encontrar o patamar de cura desejado, fornecendo as
condições ideais de performance e eficácia para cada tipo diferente de processo de cura de tinta.
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Secagem (Dry - Off)
Elimina a água ou umidade acumulada durante o processo de pré-tratamento de lavagem.
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DIAGRAMAS DE CIRCULAÇÃO DO FLUXO DE AR
Escolha abaixo o modo mais adequado para a circulação do fluxo de ar para a sua estufa de acordo com o tipo carga e
modo de carregamento, e depois confira na tabela abaixo as características de cada modelo. Conte com a nossa experiência
para auxiliá-lo na escolha certa.
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A - DIAGRAMA HORIZONTAL COM VERTICAL - SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR E
CÂMARA DE COMBUSTÃO POSTERIOR.

B - DIAGRAMA HORIZONTAL - SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR E CÂMARA
DE COMBUSTÃO POSTERIOR.
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C - DIAGRAMA HORIZONTAL COM VERTICAL - SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR E
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO TOPO.

D - DIAGRAMA HORIZONTAL - SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR E
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO TOPO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

