
QUALITY PROTECTS.

Estabilização microbiológica de bebidas a frio com a 
unidade de dosagem Velcorin® DT Touch



VELCORIN® DT TOUCH –  
DOSEADOR PARA O USO TÉCNICO DO VELCORIN®

Com o Velcorin®, oferecemos não só uma solução altamente eficaz 

para a esterilização a frio da sua bebida, mas também oferecemos 

uma gama completa de serviços com as nossas unidades de dosa-

gem Velcorin® de última geração.

A unidade de dosagem de Velcorin® pode ser instalada em linhas de

enchimento novas ou já existentes. Para isso, bastam apenas  

pequenas modificações.

Características Velcorin® DT Touch:
  Unidade de dosagem robusta e de alta qualidade com  

dosagem monitorizável

  Temperatura controlada em armários de aço inoxidável superior 

e inferior, capazes de conter garrafas de 6 kg ou 25 kg

  Controle e visualização através de painel tátil

  Excelente dispersão do Velcorin®: caudal medido por  

caudalímetro mássico

  Ventilação no interior do armario

  Operação fácil e segura

Controle e visualização do processo de dosagem.
  Integrável no sistema de controle eletrônico da linha de 

enchimento

  Visualização automática de mensagens, avisos e intervalos 

de manutenção

  Visualização do sistema através de um diagrama de fluxo 

dinâmico

  Visão geral clara de valores configurados e valores reais

  Armazenamento de dados

  Transferência de dados via USB

  Vários níveis de operador / direitos de acesso

A aplicação, uso e manuseio dos nossos produtos e os produtos produzidos na sua empresa com base nos nossos conselhos específicos 
sobre a aplicação, estão mais além do nosso controle e, portanto, são de sua responsabilidade. Os nossos produtos são vendidos de 
acordo com a versão atual das nossas Condições Gerais de Venda e Entrega. De acordo com os regulamentos da UE, o Velcorin® é uma 
substância perigosa. Para mais informações, consulte a folha de dados de segurança de Velcorin® em www.velcorin.com. Todas as marcas 
são marcas comerciais protegidas do Grupo LANXESS, a menos que especificado de outra forma.
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Gama deModelos Min. caudal de bebida l / h Max. caudal de bebida l / h Max. Taxa de medição* ml / hl Conexões em DN

DT 3 Touch 600 3,600 20 40

DT 6 Touch 1,200 7,200 20 40

DT 13 Touch 2,400 14,400 20 50

DT 18 Touch 3,600 21,600 20 50

DT 30 Touch 6,000 36,000 20 50

DT 50 Touch 8,400 50,400 20 80

DT 75 Touch 13,200 79,200 20 80

Modelos

* A taxa de dosagem máxima permitida depende do produto e do registo de cada país.


