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



VelCorin® dt touCh –  
doseador para o uso téCniCo do VelCorin®

Oferecemos com Velcorin® não só uma solução altamente eficaz 

para a estabilização microbiológica a frio das suas bebidas, mas tam-

bém, juntamente com as unidades de dosagem de Velcorin® – que 

correspondem às mais avançadas tecnologias – um verdadeiro ser-

viço completo.

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

enchimento novas ou já existentes. Para isso, bastam apenas  

pequenas modificações.

Características da Velcorin® dt touch:
   Unidade de dosagem robusta e de alta qualidade,  

com dosagem monitorável

  Armários superior e inferior em aço inoxidável, com 

temperatura controlada, para recipientes de 25 kg e 3 kg.

 Controle e visualização através de um Touchscreen

 Excelente homogeneização do Velcorin® 

  Medição de fluxo da bebida através de um  

fluxômetro de massa

  Purga automática do ar no Velcorin®  

Operação simples e segura

Controle e visualização do processo de dosagem
  Integração no controle eletrônico da linha de produção da 

bebida 

  Visualização automática de mensagens, alarmes e intervalos 

de manutenção 

  Representação do sistema num fluxograma dinâmico

  Representação clara dos valores teóricos e reais

  Armazenamento de dados dos últimos 24 meses

  Transferência de dados via USB 

  Diversos níveis de usuário / Controle de acesso 

O uso, aplicação e processamento dos nossos produtos e dos produtos fabricados pelo Cliente segundo os nossos conselhos técnicos, 
realizam-se fora das nossas possibilidades de controle, sendo, por isso, da sua responsabilidade exclusiva. A venda dos nossos produtos é 
realizada segundo as nossas atuais Condições Gerais de Venda e Entrega. O Velcorin® é uma substância perigosa e apresenta, segundo 
as Diretivas da UE, as seguintes características de perigo: nocivo (por ingestão), tóxico (por inalação), corrosivo. Salvo indicação em con-
trário, todas  as  marcas são marcas registradas do Grupo LANXESS.
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*A taxa máxima de dosagem depende do registo permitido para o produto e país.

Modelo Fluxo mín. bebida l/h Fluxo máx. bebida l/h taxa máx. dosagem* 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

dimensões


