meets beverage

Ar comprimido isento de óleo
para a indústria de bebidas

DÜRR TECHNIK

Dürr Technik

Experiência. Qualidade. Precisão.
A Dürr Technik pertence ao Grupo de empresas Dürr
Unternehmensgruppe. Com mais de 25 anos de experiência
na indústria de bebidas, possuímos um amplo know-how.
Nossa sede encontra-se na cidade de Bietigheim-Bissingen,
em uma das mais inovadoras regiões industriais da Alemanha. Lá, desenvolvemos e fabricamos nossos produtos.
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Colaboradores motivados, instalações de produção
altamente modernas, bem como a gestão de qualidade
certificada, oferecem os pré-requisitos ideais para
cumprir mesmo os mais exigentes requisitos de clientes.

Dürr Technik Quality
Made in
Germany

Orientamos nossos clientes de acordo com suas demandas
e oferecemos também soluções sob medida.
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VANTAGENS

Ar comprimido, a alternativa para CO2
Reduzir custos – proteger o meio-ambiente
Milhares de nossos compressores cumprem há
25 anos suas tarefas na indústria de bebidas
de maneira confiável. Eles são utilizados, por
exemplo, para o acionamento de bomba de
bebidas ou para o esvaziamento otimizado
de tanques de cerveja.
A economia de CO2 traz consigo significativas
vantagens financeiras. Nossos compressores de
alta qualidade isentos de óleo conquistaram a
confiança de fabricantes de bebidas, Restaurantes
de Fast Food, cinemas, estádios e instituições de
lazer. Pois os compressores da Dürr Technik alcançam uma longa vida útil e funcionam mesmo
em operação contínua de maneira excepcionalmente confiável.

Estas são suas vantagens:
n Economia de custos com CO2
n Esvaziamento otimizado de tanques de cerveja
n Redução das despesas com transporte e armazenamento
n Maior segurança no trabalho
n Ar é econômico
Um moderno sistema de servir bebidas proporciona:
n Redução da perda de cerveja
n A melhor qualidade de cerveja mesmo com longas
tubulações de bebida
n Curtos tempos para servir
n Pouca adição de gás carbônico à bebida

Sabor é uma questão de técnica.
Dürr Technik –
air meets beverage
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UTILIZAÇÕES

Melhor técnica para o melhor sabor

Ar comprimido absolutamente isento de óleo
para qualidade ideal de bebidas
Área de utilização Cervejaria
Antigamente, fazer cerveja era uma arte. Hoje, é uma
questão da técnica utilizada. Por esta razão, reconhecidas
cervejarias contam contam há muitos anos com nossos
compressores isentos de óleo.
Área de utilização Bebidas sem álcool
Conhecidas cadeias de Fast Food utilizam há décadas
nossas estações de compressão, pois estas empresas
estão convencidas pela segurança, confiabilidade e a
longa vida útil destes aparelhos.
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Exemplos de utilização podem ser encontrados na
ilustração.
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TA-100

1

Acionamento de bombas de cerveja
Python Care
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Limpeza de tubulações

UA-025
WA-038

2

5
A-038

Acionamento de bombas de xarope
3
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Ar comprimido para geradores de oxigênio

Acionamento de bombas de limpeza

A-062

4

Esvaziamento de tanques de cerveja

7

PRODUTOS

Compressores prontos para conectar

Nosso limpador de tubulação de bebidas com melhor preço

Para seu abastecimento de ar comprimido, encontram-se disponíveis os mais diversos compressores
isentos de óleo. Nós utilizamos reservatórios de pressão de alta qualidade, com capacidade a partir de 3 l
e, a partir de 10 l, inclusive com revestimento interno
antibacteriano.

Este limpador desenvolvido com o know how de vários anos
de pesquisa em higiene oferece uma vantagem especial: O
Python Care é completamente isento de cloro.
Os material dos tubos não é agredido e dura significativamente
mais tempo.

Para o nível crescente de exigências

Isento de cloro. Protege a tubulação. Insípido.

Nossos modelos podem ser equipados com:
n Saída automática de água condensada
n Descarga de inicialização com válvula solenoide
n Contador de horas de operação
n Secador de membrana
Tipo

Taxa de
entrega
a 5 bar

Pressão
nominal PN

Nível de
ruído
a PN

Volume do
reservatório

Tensão
nominal

Frequência

Dimensões
CxLxA

Peso

(l/min)

(bar)

dB (A)

(I)

(V)

(Hz)

(mm)

(kg)

UA-025

8

7

55

3

230

50/60

320x320x320

12,0

WA-038

15

7

57

10

230

50/60

550x180x430

16,5

WA-062

36

7

59

10

230

50

550x180x400

19,7

WAG-132

83

7

71

10

230

50/60

550x310x435

30,0

TA-038

15

7

57

25

230

50/60

615x353x495

22,0

TA-061

30

7

66

25

230

50/60

615x355x505

23,0

TA-100

73

8

66

25

230

50/60

615x355x615

36,0

TA-200

140

7

69

25

230

50

635x353x630

48,0

O Python Care foi desenvolvido especialmente para a remoção
de biofilme microbiano, germes e acúmulos de cerveja solidificados.
Ele é fornecido em fórmula concentrada, é biodegradável e extremamente econômico devido ao seu rendimento extremamente
elevado: 5 litros de concentrado de limpeza com uma diluição de
1% possibilitam a limpeza de tubos com comprimento de 8 m e
diâmetro de 7 mm mais de 1.600 vezes. Com isto, cada processo
de limpeza custa apenas aproximadamente 2 centavos.
n Adequado para tubos resistentes às substâncias alcalinas, para
cerveja, vinho e bebidas sem álcool
n Pode ser individualmente dosado, em função do grau de sujeira
n Limpa até mesmo os locais que uma limpeza mecânica não alcança
n Não pode ser utilizado, por ex. com utilização de bombas de cerveja
e de xaropes

Mais modelos podem ser encontrados em www.duerr-technik.com

WA-038

UA-025
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TA-200M

Mobile Station
com carrinho
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CERTIFICADOS

Qualidade confiável

Desde o aconselhamento sobre o desenvolvimento e a produção, até a assistência técnica
Nossos colaboradores seguem os mais altos padrões de qualidade e participam frequentemente de
treinamentos e formações complementares.
Todos os processos são documentados e certificados por institutos de inspeção independentes
em intervalos de tempo regulares.
Estas inspeções sistemáticas de todos os processos
operacionais proporcionam a você, como cliente,
produtos de qualidade no mais alto nível.

Calcule suas vantagens em termos de
economia

Quando vale a pena investir em uma unidade de
compressão da Dürr Technik?
A redução do consumo de CO2 não é somente melhor
para o meio-ambiente, mas também economicamente
atrativa. Ao economizar nas caras garrafas de CO2, o
retorno do investimento ocorre rapidamente.
Utilize nossa calculadora para fazer as contas do
retorno do investimento conforme seus dados individuais.
http://air-meets.pt/beverage

Qualidade no mais alto nível.

Dürr Technik –
air meets beverage
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

América do Norte
Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

América do Sul
Dürr Technik
Office Latin America
Belgrano 440, Of. 21
1642 San Isidro
Buenos Aires / Argentina
Tel. +5411 47 32-38 09
office-latinamerica@duerrtechnik.com
www.duerr-technik.com

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de

www.duerr-technik.com

Grã Bretanha
Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

França
Dürr Technik
Tel. +33 (0) 4 73 31 19 89
Fax +33 (0) 4 73 31 19 89
office@duerr-technik.fr
www.duerr-technik.fr

China
Durr Technik (Shanghai) Co., Ltd.
No.1236 Zhaochong Road
Qingpu District
Shanghai 201760, China
Tel. +86 (0)21 6921 8321
Fax +86 (0)21 6921 8322
office@durrtechnik.com.cn
www.durrtechnik.com.cn
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