Coifa Lavadora Hidroturbo
TECNOLOGIA DE CENTRIFUGAÇÃO LÍQUIDA MULTIVENTURI PARA DEPURAÇÃO DE NÉVOAS
DE ÓLEO, GORDURAS, VAPORES, GASES E ODORES NO CAPTOR DE BLOCOS DE COCÇÃO DE ALIMENTOS

A Coifas HIDROTURBO serie HDT, são captores
focais das emissões gasosas de blocos de cocção de
alimentos que incorporam a função de aspiração e
depuração de forma simultânea e com performance
constante graças a exclusiva e patenteada
tecnologia de centrifugação da corrente gasosa com
líquido detergente em rotor com paletas atrasadas
(“limit load”) que congrega um eficaz equilíbrio do
binômia vazão e pressão. O referido rotor tem seu
perímetro constituído por superfície Multiventuri®
que promove a subdivisão e a sinérgica transferência
de massa e energia entre os fluidos processados
assegurando o abatimento e material particulado,
condensação de névoas e vapores e a solubilização
/craqueamento de gases e odores.
Construção de geometria específica em chapa de
aço inoxidável AISI 304 (liga 18:8) escovado, soldado
por processo TIG, com concepção em arranjo
modular composto conjunto singular ou duplo de
turbinas de centrifugação por módulo que são
responsáveis pela aspiração através de fresta ao
longo do comprimento do captor com velocidade de
face de até 2,5 m/s, sendo singular nas versões de
captor de P (parede) ou dupla, nas versões “tipo I”
(ilha).

A moderna concepção idealizada visa disponibilizar
um produto completo para instalação tipo “plug-in”,
sendo requerido às conexões por cima das utilidades
de água de alimentação, drenagem de liquido
saturado e elétrica trifásica, e com bocal para adição
de detergente em reservatório com indicador de nível.
Podemos caracterizar os aspectos funcionais das
coifas HIDROTURBO serie HDT em três partes
longitudinais, a saber: Tanque inferior removível que
contém o líquido recirculante no centro e a(s) fresta(s)
no perímetro;
Arcabouço intermediário ou câmara de centrifugação
líquida, onde se dá a eficiente extração dos poluentes
no interior das turbinas de centrifugação, que
recebem líquido aspergido por bomba helicoidal
acoplada ao próprio eixo de acionamento dos rotores
de centrifugação Multiventuri®;
Câmara de separação inercial responsável pela
separação do líquido detergente recirculante do ar
tratado que será descarregado na rede de dutos de
exaustão sem substancias incrustantes e
combustíveis, esta porção da coifa HIDROTURBO
abriga ainda os invólucros dos motores elétricos de
acionamento de cada conjunto de rotores de
aspiração e centrifugação.

Coifa Lavadora Hidroturbo
Duas características deste produto são a acessibilidade para eventuais
manutenções que são executadas por baixo a partir da remoção do tanque
inferior de líquido, e a outra é a automação da coifa HIDROTURBO que além de
ser auto-aspirante(“booster function”) e de elevada performance de depuração,
opera com dispositivos de auto-limpeza como válvula solenóide de adição
programada de detergente, mini-bomba de drenagem do líquido saturado,
sensor de nível baixo de detergente, sensor de nível alto do líquido que
comanda válvula solenóide na linha de alimentação de água impedindo
eventuais transbordamentos em situações de pane da bóia mecânica de
controle de nível. Um painel de comando remoto informa as condições
operacionais da coifa HIDROTURBO que tem seu acionamento de motores
comandado por contatoras no painel do cliente interligado com o exaustor do
sistema. A coifa disponibiliza uma pressão de 5 mm.c.a. na descarga do ar
tratado, ou seja, as perdas internas são superadas pelo empuxo das turbinas
MULTIVENTURI®.

2500m³/h

Vazão
Potência
RPM
Peso Vazio
Peso Operacional

RPM
Peso Vazio

440

Peso Operacional
Nível de Ruído

7500m³/h

Vazão
Potência

2 x3 CV

1200
320
78dB

Nível de Ruído

Características mínimas:
• Depuração por centrifugação líquida MULTIVENTURI® com detergente e
bombeamento helicoidal;
• Vazão nominal até 15% acima da recomendada pela NBR14518/ASHRAE
sem arraste de líquido;
• Bicos aspersores por impactação à prova de entupimentos;
• Bomba centrífuga em aço inoxidável AISI304 com rotor vertical a prova de
entupimentos;
• Plenum de separação do líquido que impeça que gotículas atinjam à rede de
dutos;
• Capacidade própria de aspiração com descarga pressurizada do ar tratado;

5500m³/h

Vazão
Potência

1x3 CV

A seguir detalhes das modulações padronizadas

3x3 CV

1200
500

RPM
Peso Vazio

650

Peso Operacional

78dB

1200
800

Nível de Ruído

950
78dB

Dimensões
Comprimento x Largura x Altura (mm)

Dimensões
Comprimento x Largura x Altura (mm)

Dimensões
Comprimento x Largura x Altura (mm)

Parede (1500)max x1150x780
Ilha
(830)max x1300x780

Parede (3200)max x1150x780
Ilha
(1850)max x1300x780

Parede (4400)max x1150x780
Ilha
(2500)max x1300x780

As coifas HDT podem operar geminadas, em série ou em paralelo, para obter-se módulos que atendam aos arranjos dos blocos de cocção de projetos.
Dimensional no mínimo 150 mm superiores a dimensão dos lados livres do bloco de cocção.
Descarga externa do ar tratado.
O comprimento do módulo poderá ser contratado variável, até o limite de comprimento de cada modelo, a partir de 600mm, que é o diâmetro da
turbina de centrifugação MULTIVENTURI®.

COIFA LAVADORA TIPO ILHA
HIDROTURBO TRICAP MODELO
HDT 1.2.I CONSTRUÍDA EM AÇO
INOX AISI-304, ESCOVADO.

150
780

DESCARGA EXTERNA
DO AR TRATADO

ADIÇÃO DE
DETERGENTE

TANQUE DE LÍQUIDO

900

900

RECIRCULANTE.

VISTA FRONTAL

NOTA:
O SISTEMA DE LIMPEZA DA COIFA E FEITA COM SOLENÓIDE PARA ADIÇÃO DE DETERGENTE,
PURGA AUTÔNOMA DE DRENAGEM E DEPÓSITO DE DETERGENTE COM CAPACIDADDE DE
2 LITROS. INDICADOR ALARME SONORO PARA BAIXO NÍVEL DE DETERGENTE.ACOMPANHA
TAMBÉM COM A COIFA QUADRO DE COMANDO COMPLETO ( 220V-60Hz)

C

200
400
100

TUBO DE ALIMENTAÇÃO
DA COIFA Ø1/2"

100

410

400

PORCA Ø3/4" (NPT)
EMBUTIDA
COIFA

400

L

1800

780

ENTRADA DA
ELÉTRICA Ø3/4"

BARRA ROSCADA

SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO
DA COIFA.

410

DRENAGEM DA
DA COIFA Ø3/4"

DETALHE 1
SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA COIFA

50
CÂMARAS INTERNAS DE SATURAÇÃO
LIQUÍDA E SEPARAÇÃO INERCIAL COM
(04) X MOTOR TRIFÁSICO IP55 TFVE 3CV

VISTA SUPERIOR
NOTAS:
1 - FECHAMENTO HIDRÁULICO COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC OU AÇO GALVANIZADO E ELETRODUTOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO.
2 - INSTALAR COIFAS NIVELADAS COM ALTURA DO PISO CONFORME ESPECIFICADO.
3 - PREVER FIXAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADA PARA COIFA.
4 - VERIFICAR CONDIÇÕES DE ACESSO.

220/380V - 6 PÓLOS - 60Hz.
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