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REFRIGERAÇÃO- TECLAGO 

  Fabricado em alumínio, garan- 
tindo alta durabilidade; 

   Reservatório  disponível  na  
versão de 50 litros e 100 
litros; 

  Possui rodízios para facilitar a 
movimentação; 

 Reservatório fabricado com alças 
laterais para facilitar o 

transporte, para ser utilizado 
em máquinas que não 
podem receber o 
refrigerante com solidos 
grossos; 

  Internamente no reservatório 
existe uma divisão para 

decantação formado através 
de dois paineis em forma de 
chicanes; 

   Utilizado em máquinas 
operatrizes onde a filtração das 

particulas do corte não devem 
retornar ao processo; 

 Alimentação elétrica feita através 
de plug de engate rápido, 

garantindo mais praticidade e 
segurança; 

   Motorredutor com acionamento 
automatizado ou manual 

  Válvula para controle de vazão de 
água; 

  12 (doze) meses de garantia. 

Teclago Indústria e Comércio Ltda® - Estrada da Lagoinha nº175—Lagoa—Vargem Grande Paulista-SP—CEP 06730-000 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

COMPRIMENTO 870 mm 
LARGURA 540 mm 
ALTURA 520 mm 
PESO 35 kg 
TENSÃO 220/380/440 V 

Trifásico 
POTÊNCIA 0,12 CV—90 W 
VAZÃO 50 litros por minuto 

Este equipamento atende a 
norma: 

Sistema  de  refrigeração  composto  por  reservatório  fabricado  em  alumínio  e  protegido com pintura 

eletrostática à pó com exce lente resistência a corrosão, e bomba de circula ção com potência de 1/8 CV 

proporcionando alto desempenho com vazão de 38 litros por minuto. 

A bomba de circulação possui válvula de controle de vazão e sistema de alimentação elétrica por plug de 

engate rápido. Disponível nas tensões: 220V monofásico, 220V t rifásico, 380V e 440V trifásico . 

O reservatório é fabricado c om exce lente s istema d e vedação e está d i sponível nas ve rsões de 50 litros e 

100 litros. 

Possui sistema de filtragem por papel tipo filtro em rolo com 400 mm de largura e vários tipos de granulometrias de 

filtragem. 

A movimentaçao deste filtro é feita através de esteira de lona perfurada, acionada por moto redutor.  

FUNCIONAMENTO:  o líquido de refrigeração gerado após o corte é lançado numa caixa pré-filtro, para retirar 

particulas grandes, cavacos, etc. 

Este mesmo líquido após esta operação é lançado sobre o papel filtro que somente permitirá a passagem do 

líquido com resíduos que passem através da micragem determinada do papel. 

Quando este papel saturar por exesso de sólidos devera ser acionado manualmente o motorredutor por um 

determinado tempo que retirara o papel rolando-o até uma caixa lateral de descarte. Opcional automação deste 

processo. 


