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Incineradoras de resíduos

A400

O modelo A400 é um dos nossos menores incineradores, com 36 metros cúbicos na câmara 
primária, e com uma taxa de 45 Kg queimados por hora.
A câmara primária é altamente resistente, feita em aço com revestimento de cimento
resistente as altas temperaturas.
O design exclusivo da câmara primária oferece duas características, incineração de resíduos e 
queimar, porque, a fumaça e as emissões são formadas através do primário chamado de bico,
antes de sair para a pilha.
A sua instalação e manutenção são muito simples.  

A400 (Sec)

O modelo A400 (Sec) beneficia de uma câmara adicional secundária e um queimador,
que fornecem 5 segundos de retenção de gás. 
Esta câmara de combustão extra é altamente durável e feita de aço com revestimento
de cimento resistente as altas temperaturas.
O A400 fornece uma terceira fase de queimadura.
A de temperatura e o controlo termostático são opcionais. Este projecto,
aprovado, está presente no uso em diferentes aplicações no mundo inteiro. 

monitoração 

A400 (A)/(M)

O modelo A400 (A) tira proveito de uma câmara e de um queimador secundário 
adicionais, que fornece 2 segundos de retenção de gás.
A monitoração de temperatura e o controlo termostático são equipamentos padrão
nesta variação.
Esta câmara de combustão extra é altamente durável e feita em aço com 
revestimento de cimento resistente as altas temparaturas.



Especificações técnicas modelo A400 modelo A400 (Sec) modelo A400 (M)

Dimensões externas

Operação

Combustível

Capacidade (Metros Cúbicos)

Capacidade (Kilos)

Taxa kgs/hr queimado

Resíduos (Kilos)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (Kilos)

Abertura da Porta (mm)

Altura da Porta (mm)

Peso

Máx. Temperatura

Tempo de Residência em 2 Secção

Temperatura Monitoramento

Termostato de controle

Câmara de combustão secundária

Óleo ou Gás

0.36

200KG

45

8KG

Óleo ou Gás

0.36

200KG

45

8KG

Óleo ou Gás

0.36

200KG

45

8KG

1220

910

3300

560 x 740

770

920

1220

910

4000

560 x 740

770

920

1220

910

4300

560 x 740

770

920

1320

N/A

If required

If required

NO

1320

5 secs

If required

If required

YES

1320

2 secs

YES

YES

YES

CARACTERÍSTICAS

• Baixa execução e custos de manutenção;
• Painel automático e simples de controlar;
• Incineração até 1300 graus de temperatura;
• Revestido com 5 mm de aço e totalmente isolado;
• Lareira contínua para permitir a neutralização máxima;
• Abertura grande e carregamento fácil;
• Conduta de aço inoxidável;
• Opção de sistema de recuperação de calor;
• Fácil instalação no local;
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