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Sabemos que as condições climáticas e a dependência 
por parte do elaborador do processo de curado e matu-
ração do produto são motivo de vigia permanente, o dia 
todo e todos os dias do ano, e que a diferencia de resulta-
dos obtidos no produto pelas variáveis ditas anterior-
mente não é um tema menor.

O objetivo do equipamento de secagem autônomo, de 
nossa fabricação, é o de acompanhar as necessidades 
que tem o elaborador ao longo do processo, e conseguir 
um controle simples, por parte do usuário, das condições 
ambientais tanto da umidade quanto da temperatura 
num local fechado, e que possa variar à sua vontade 
essas condições segundo o avanço do processo.

A operação e controle do secadouro estão baseados em 
um controlador eletrônico dedicado, por meio dele é 
possível dispor de muitos tipos de controle entre os que 
têm destaque:

• Controle de estufagem
• Controle de secado
• Controle de câmara de conservação e estacionamento

Este sistema de controle permite que o secadouro vire 
um instrumento adaptável a qualquer processo, interpre-
tando e obtendo a qualidade desejada de produto por 
meio de um manuseio muito simples e seguro. 

Cabe salientar que este mesmo sistema admite a possibi-
lidade (só sob pedido) de comunicação, registro de 
dados e controle desde um computador, por meio de 
uma conexão via modem, fato que permite ao interessa-
do estar informado sobre a evolução do programa e do 
produto sem ter que permanecer obrigatoriamente na 
vizinhança do secadouro. 

Para obter uniformidade certa das condições ambientais, 
em todos os pontos do local, o sistema possui uma série 
de dutos construídos em chapa de aço inoxidável de 

espessuras concordantes à resistência mecânica, com 
cones de impulsão e comportas motorizadas que distri-
buem o ar em forma constante e homogênea para um 
lado e para outro.

Uma das vantagens que oferece o equipamento 
secadouro é o intervalo de temperaturas de trabalho que 
vai desde 8°C até 32°C, permitindo adequar o processo a 
cada receita ou costume

Nossos equipamentos foram desenhados para 
desenvolver trabalhos em etapas definidas do processo 
ou em processos de ciclo contínuo.
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 MODELO 600 1000 1700 2500

 potência do equipamento de frío (hp) 2 3 5 7,5

 volume da câmara (m³) 30/35 45/50 100/150 200/250

 capacidade embutidos calibre 80 (kg) 650 1.000 1.700 2.500

 capacidade presuntos crus (unidad) 250 400 750 1.200

As dimensões e o design são ilustrativos.
Máquinas personalizáveis   de acordo com as especificações do cliente.

Contacte-nos para cotação ou aconselhamento.
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