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Vantagens Operação de comando com PLC

Tenha mais precisão e controle na sua aplicação 
de gorduras, palatabilizantes e hidrolizados com o 
novo sistema de pesagem de líquidos e sólidos do 

RECOBRIDOR DE DUPLO EIXO FERRAZ 

e reduza custos.

OPÇÃO COM VÁCUO

 

-  O Sistema possui uma precisão na dosagem com a 
pesagem dos líquidos e sólidos através de células de 
carga,
-  
incorporados à partícula,
-  Sistema de pesagem por bateladas,
-  Bicos aspersores autolimpantes,
-  Dosador de Pós para aplicação de palatabilizantes em 
pó,
-  Descarga total do produto sem possibilidade de 
contaminação cruzada,
-  Comportas pneumáticas com travamento interno,
-  Capacidade disponíveis: 2.000, 4.000, 6.000 e 10.000 
Kg/h.

O objetivo da aplicação com o uso de vácuo é de 
forçar líquidos através da camada exterior para a zona 
porosa do pellet de ração, e com isto, ter uma maior 
incorporação dos líquidos/óleos nesta zona porosa .

Sem desperdício de gordura e palatabilizante 

MODELO

VC -   200

VC -   400

VC -   600

VC - 1000

Capacidade (kg/h) Capacidade (kg)

2.000

4.000

6.000

10.000

200

400

600

1.000

É responsável pela checagem, leitura e comunicação de 
dados, podendo ser comandado através de  computador 
com software supervisório ou comandado por IHM 
(Interface Homem Máquina)  através da tela localizada em 
cada posto de serviço dos equipamentos . 

Pensando mais na sua tranquilidade a Ferraz desenvolveu 
um software de supervisório onde a operação e 
monitoramento dos equipamentos Ferraz  ficaram ainda 
mais simples. O operador terá total controle da fabrica e 
operará os equipamentos à distância de uma  sala de 
controle  através de um computador onde poderá ver e 
controlar a entrada e saída de matéria prima, nível dos 
silos, tempo de mistura, peso, cadastramento de receitas, 
matérias primas e outras variáveis como: velocidade dos 
motores, alarmes, abertura,  fechamento de válvulas, etc. 
Transformando sua fábrica em um sistema totalmente 
automatizado controlado pelo software de supervisório 
Ferraz.

PLC (Controle Lógico Programável)  

Software Supervisório Ferraz
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SistemasO processo de recobrimento à vácuo

Etapas para aplicação da gordura

 

Consiste na retirada do ar interno das cavidades do pellet e substituir pela gordura.

Aplicação de gordura

Produto Final5Absorção de Gordura4

Produto em condição atmosférica Vácuo1 2 3



Layout

Sequência de Operação

Layout

Célula de carga

01-  Abrir comporta do Silo superior para o misturador.
02-  Pesar Sólido.
03-  Fechar comporta.
04-  Enviar sinal para pesagem de líquido 1(%).
05-  Abrir válvula de descarga do tanque 1 para o tanque 2.
06-  Esvaziar tanque de pesagem de líquidos.
07-  Fechar válvulas.
08-  Iniciar pesagem de líquido 2 (%).
09-  Bombear líquido 1 para o misturador.
10-  Abrir ar comprimido.

11-   Dosar bomba de abastecimento do líquido1 em 
45s.
12-   Abrir solenóide para enviar líquido 2 do tanque 
1 para o tanque 2.
13-   Fechar solenóide do tanque 1 para o tanque 2.
14-   Ligar bomba.
15-   Dosar líquido 2 para bombear em 45s.
16-   Abrir comporta descarga do misturador.
17-   Reiniciar ciclo.
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