
NITROSOURCE
GERADOR DE NITROGÊNIO GASOSO PSA
TEOR MÁXIMO DE OXIGÊNIO RESIDUAL DE 5% A 5 PPM

• Tecnologia de economia de energia - Combina o fluxo de ar comprimido com o fluxo de saída de

nitrogênio.  Resultando na redução do uso de ar comprimido, o que reduz sequencialmente o

consumo de energia e economiza custos operacionais.

 

• Manutenção de custo mais baixo, vida útil extensa - A Peneira Molecular Carbonica, o 'motor' do

gerador fornece nitrogênio com mais eficiência, levando a uma vida útil muito longa - e grandes

economias em manutenção.

 

• Conformidade com o setor - Seguro para alimentos e produtos farmacêuticos, de acordo com o

estatuto europeu (EIGA) e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) Artigo 21) e

cumprimento da farmacopeia.

 

• Sistema exclusivo de controle de qualidade do gás e monitoramento remoto.

 

• Fornecimento modular - Permite a expansao do sistema sem perdas do investimento inicial.

Gerador de nitrogênio gasoso de

tecnologia avançada e desempenho líder

do setor, é uma fonte de maior

produtividade, sustentabilidade e

lucratividade.

 

 O NITROSource fornece nitrogênio gasoso

com pureza de 95% a 99.9995%.

PRINCIPAIS RECURSOS



O NITROSource é apropriado para fabricantes e produtores em uma ampla gama de indústrias:

 

• Produção, processamento, armazenamento e embalagem de alimentos - lanches, laticínios,

queijo ralado, café em pó, óleos comestíveis.

• Envase de Bebidas.

• Produtos farmacêuticos - fabricação primária e secundária.

• Processamento de materiais - corte a laser, tratamento térmico e fabricação de compósitos.

• Eletroeletrônicos.

AMPLA GAMA DE INDÚSTRIAS:

O GERADOR DA RENTABILIDADE

“Estamos prontos para recuperar o

 capital investido dentro de 18-24

meses. Efetivamente, produziremos

nitrogênio  quase de graça e sem o

risco de paradas de produção".

James Sweeting – Director, Lincoln & York, coffee producer, United Kingdom

Com mais de 20 anos de

experiência e mais de 50.000

unidades instalado globalmente,

a Parker é a escolha numero 1

para geração confiável de gases. 



A MAIS ECONÔMICA

FONTE DE NITROGÊNIO



DADOS TÉCNICOS


