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O PROBLEMA DA GORDURA
NOS SISTEMAS DE EXTRAÇÃO

O INIMIGO INVISÍVEL
Quantas noticias de incêndios em restaurantes vemos por dia? A realidade é que se começarmos a
contá-las iriamos surpreender-nos. Quantas vezes explicam qual a causa dos incêndios?
A verdade é que se prestarmos atenção, nunca se comenta,
mas a causa principal é sempre a mesmaa A GORDURA.
A gordura acumulada nos diferentes elementos dos sistemas de extração das cozinhas, é sempre o
elemento desencadeador dos incêndios, o que representa um risco muito elevado,
mas que em alternativa é relativamente fácil de eliminar.
Além do risco de incêndio, a gordura é um elemento fonte de outros riscos potencialmente perigosos,
ao atuar como gerador de contaminação pelo qual proliferam pragas,
fungos, mofo e bactérias que podem ser prejudiciais para a saúde.
De igual forma a gordura gera fumos incomodativos e maus odores que afetarão negativamente a reputação
dos seus clientes, a qual se converte numa razão adicional, se não mesmo a mais importante,
para limpar a 100% dos sistemas de extração.
Mais alguma coisa? Claro que sim. A gordura vai fechando pouco a pouco as condutas e paralisa os
sistemas de extração, o que se traduz na perda de rendimento da instalação e num aumento
de consumo energético.
Uma limpeza geral em profundidade dos sistemas de extração em cozinhas, assim como limpezas de
manutenção posterior dos mesmos, é a única garantia de um sistema são e sem riscos

COM UMA
LIMPEZA
PERIÓDICA
TERIA SIDO
EVITADO
As cozinhas industriais dispõem de um sistema
de extração concebido para evacuar o fumo e
os odores.
Os vapores extraídos carregam um elevado
nível de gordura que se acumula nos filtros,
exaustor, condutas e extrator.
Esta gordura é altamente inflamável, sendo a
responsável da maior parte dos incêndios
produzidos nos restaurantes.
Além disso, os sistemas sujos fazem com que
o ventilador trabalhe em esforço, consumindo
mais energia do que a necessária, gerando
maus odores, por uma ventilação inadequada.
Levando a cabo uma limpeza periódica destes
sistemas, evitavam-se todos estes
riscos desnecessários.
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ESTE PODE
SER O SEU
NEGÓCIO

A especialização no setor da
limpeza técnica proporciona-lhe
uma diferenciação relativamente
à concorrência.
Existe ainda, um grande mercado
para satisfazer através destes serviços,
oferecendo aos seus clientes soluções
para grandes problemas gerados
pela falta de limpezas de manutenção.

Este pode ser o seu negócio

PURO NEGOCIO

UM GRANDE MERCADO
UMA GRANDE OPORTUNIDADE
Quanto pagaria um dos seus clientes por evitar um incêndio no seu restaurante?
Certamente o que for necessário.
O Regulamento de Instalações Térmicas, obriga a que os elementos do sistema de extração
das cozinhas, exaustor, condutas e extrator, devam estar isentos de gordura.
Em Espanha existem mais de 200.000 negócios relacionados com a restauração, sem incluir
cozinhas de organizações como hospitais, escritórios ou escolas. Calcula-se que aproximadamente
30% destas cozinhas efetuam limpezas dos sistemas de extração de forma regular.
Depois de analisar estes valores, podemos dizer claramente que o negócio da limpeza dos
sistemas de extração em Espanha, está em fase de pleno crescimento, e que representa uma
oportunidade quer para os empreendedores, quer para empresas de limpeza ou facility services,
que queiram ampliar as suas linhas de negócio.
Desde a solução de limpeza mais simples, até à mais avançada do mercado, que lhe permitirá
utilizar a mais recente tecnologia abordando trabalhos de maior envergadura, pode montar a sua
própria empresa ou desenvolver uma nova linha de negócio na sua.
A simplicidade e manobrabilidade dos equipamentos TEGRAS faz com que possam ser
utilizados por apenas uma ou duas pessoas, maximizando a rentabilidade do investimento.
Se alguma vez pensou, se está a ler esta informação, não espere mais!
Este é o seu momento para entrar no mundo da limpeza dos sistemas de extração de cozinhas.
Um negócio em pleno crescimento.

Este pode ser o seu negócio

concept
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ROBÔS DE
ESCOVAGEM

Robôs de escovagem
geradores de ar comprimido

multipro

A solução definitiva na limpeza de condutas
Com o Tegras Multipro, colocamos ao seu
alcance a possibilidade de iniciar uma nova linha de negócio, de limpeza em
condutas de extração, aos seus clientes de restauração.
O Multipro é o robot tecnologicamente mais avançado da linha TEGRAS.
A diferença relativamente a outros modelos é a de o Multipro permitir integrar
o sistema de vídeo-inspeção de condutas Visiogras. Dispõe igualmente da
possibilidade de trabalhar remotamente, através de um comando à distância,
que permite realizar os trabalhos de limpeza por uma só pessoa.
Podemos incorporar um comando à distância para controlar as funções principais.
Isto permite a um operador controlar os trabalhos de limpeza.

Porquê o Tegras Multipro?

Porque não nos assusta dizê-lo: “É a única solução eficaz para a limpeza de
gordura em condutas”
Porque o seu sistema de injeção (combinado com a família iFoam), projeta uma
espuma densa que adere ao interior das paredes das condutas, derretendo
literalmente a gordura.
Pelo seu sistema opcional de vídeo-inspeção, de grande importância como arma
comercial que lhe permite justificar o porquê dos trabalhos, assim como o
resultado final perante o cliente.
Pelo seu controlo à distância, que lhe permite economizar nos trabalhos, ao controlar
todo o processo com uma só pessoa.
Pelo seu sistema Centralizador (opcional) que lhe permite centrar a escova
no centro da conduta, para uma maior manobrabilidade e eficiência na limpeza.

CONDUTA

CIRCULAR

SECÇÃO

CONDUTA

QUADRADO

200 A
400 mm

RESÍDUOS DE
GORDURA

Acessórios opcionais

LIGAÇÃO
Sistema patentado para ligar o motor,
com o eixo do equipamento do escovagem
de uma forma rápida (com apenas
3 parafusos) Grande facilidade na sua
manutenção.

Visiogras
Sistema de vídeo-inspeção integrado no
equipamento, através de uma câmara que se
une na cabeça e um monitor para a
visualização e gravação das imagens
do interior das condutas.

Centralizador
pneumático

Para centrar a escova na conduta
(Utilização em medidas superiores a
400 mm.) Ativação pneumática.

Escovas
Com diferentes materiais e tamanhos segundo a
necessidade. Sistema DUO Square para a limpeza
eficaz em condutas quadradas.

Controlo remoto
Para todas as funções
principais, com teclado
de membrana

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

220 V / 50 Hz
110 V / 60 Hz

Alimentação do motor

Ar comprimido
300 l/min – 8 bars

Alcance da escova

30 metros

Velocidade de rotação

500 rpm

Nível sonoro

Inferior a 70 dB

Painel de controlol

Teclado de
membrana

Sentido da rotação

Direita-Esquerda

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A em mm.)

1060 x 547
x 1075 mm

Peso

80 Kg

CONDUTA

CIRCULAR

SECÇÃO

CONDUTA

QUADRADO

200 A
400 mm

RESÍDUOS DE
GORDURA

Robôs de escovagem
geradores de ar comprimido

multipro

DUO

forte

square

A importância de eliminar a gordura invisível
O sistema DUO Square combina
dois núcleos de escova, o exterior
dimensiona-se à altura da conduta e o
interior com o tamanho adequado para
efetuar uma escovagem eficaz nos cantos

Com mais de 20 anos de experiência no setor de limpeza de sistemas de extração em cozinhas,
só podemos garantir uma coisa. Os nossos equipamentos FUNCIONAM.
Eliminar a gordura não é uma tarefa fácil, é realmente bem difícil. Por isso Tegras Forte em conjunto
com os espumíferos inteligentes iFoam, e com o potente químico
COMEGRAS, (a ação do ar e do calor) geram uma espuma que «derrete» a gordura mais incrustada.
O sistema utiliza ar comprimido para acionar um potente motor, alojado na ponta de uma mangueira
flexível de 25 metros de comprimento. É a ferramenta mais fiável e robusta para a limpeza de condutas
de extração.

AR

COMPRIMIDO

8 bar/280-450 l/min

ALCANCE DE

25 mts

CARATERISTICAS TECNICAS

ROTAÇÃO

EM 2 SENTIDOS

Alimentação do motor

Ar comprimido
300 l/min – 8 bar

Alcance do eixo

25 mètres

Velocidade de rotação
Binário em potência máxima

500 tr/min
6,5 Nm

Nível sonoro

<70 dB

Painel de controlo

Controlo
pneumático

Sentido da rotação

Direita-Esquerda

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A em mm.)

1060 x 547
x 1075 mm

Peso

78 Kg

CONDUTA
CIRCULAR

RESÍDUOS DE
GORDURA

SECÇÃO

CONDUTA

QUADRADO

200 A
800 mm

A fonte de ar ideal
Os robots de escovagem pneumática TEGRAS necessitam de ar comprimido
para o seu funcionamento. Como tal concebemos geradores de ar que se
adaptam aos requisitos de trabalho a realizar, com as melhores prestações:
Caudal máximo de ar comprimido com ligação monofásica, baixo nível sonoro
para trabalhos noturnos, podendo trabalhar continuamente sem aquecimento e
além disso uma grande portabilidade.

Tecnologia de palhetas

Sistema patenteado de « palhetas » deslizantes.
Através das quais se obtém um elevado
volume de ar comprimido.
O arrefecimento auto, permite trabalhar 24
horas seguidas.

CARATERISTICAS TECNICAS
Voltagem

220 V / 50 Hz
120 V / 60Hz

Potência (10 Bar)

2,2 kW – 2,96 Cv

Pressão de serviço

10 bar – 145 Psi

Fornecimento de ar (7 bars)

500 rpm

Nível sonoro

67 dB

Arrefecimento

Ventilação
automática

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A)

570 x 450 x 570 mm

Peso total

50 Kg / 110 Lb

AR

COMPRIMIDO
8 bar/250 l/min

TENSÃO

110V / 220V

BAIXO

NÍVEL SONORO

Robôs de escovagem
geradores de ar comprimido

AR20
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GERADORES
DE ESPUMA
ATIVA

Geradores de espuma ativa

O PODER DA ESPUMA ATIVA
Para a eliminação de sujidades gordurosas em
qualquer tipo de superfície, a ação química é
fundamental. O efeito espuma ativa permite a
aderência em superfícies verticais aumentando o
tempo de contato com a gordura.
Os equipamentos ifoam são os geradores de espuma
ativa e enxaguamento com elevadas prestações para
resolver a ação química no processo da
limpeza em sistemas de extração.

A TECNOLOGIA

O PRODUCTO

multijet

comegras box

Consiste na mistura de água de rede aquecida instantaneamente,
com produto químico (Comegras) e ar comprimido.
Esta solução consegue-se através da tecnologia Multijet que
é utilizada nos geradores de espuma ifoam, graças à bomba de
injeção, projetando-se a espuma ativa nas superfícies de gordura.

Desengordurante eficaz de alto efeito espumífero e elevada
alcalinidade, a sua formula concentrada especial facilita a
humidificação, penetração e emulsão dos resíduos de gordura
de qualquer tipo, incluindo a carbonizada.
A embalagem inovadora “Bag in box” consiste numa bolsa
integrada numa caixa de cartão, através de uma válvula de
segurança que se liga à unidade ifoam. Evita os derrames do conteúdo,
garantindo segurança, comodidade e poupança.

SAÍDA DE ESPUMA ATIVA

AR COMPRIMIDO

PRODUTO QUÍMICO

BOMBA DE INJEÇÃO

ÁGUA DE REDE
AQUECEDOR INSTANTÂNEO

Geradores de espuma ativa

O PROCEDIMENTO FOAM ACTIVE

2

1

3

INJEÇÃO DE ESPUMA

DISSOLUÇÃO MOLECULAR

ENXAGUAMENTO COM ÁGUA

A través do sistema ifoam
projeta-se a espuma ativa nas
superfícies de gordura, conseguindo
aderência inclusive em superfícies
verticais, com a finalidade de ter uma
permanência de produto químico
sobre a gordura.

Esta é a parte ativa da solução
química. O efeito é a dissolução
molecular de gordura (a espuma densa
dilui e agarra a gordura) todo o
processo dura apenas 15 minutos, podendo-se
verificar visualmente que a espuma
branca se tinge de uma cor alaranjada
da gordura.

Uma vez terminado o efeito foam active
já só nos resta a
injeção de água à pressão, este processo
é levado a cabo para remover toda a mistura
de espuma com a gordura já diluída.
O resultado reflete-se em superfícies
perfeitamente limpas sem vestígios de gordura.

ifoam

pro pro

A nova geração de espuma inteligente, tornada realidade
O iFoam Pro é um gerador de espuma inteligente integrado. Integrado quer dizer que pode
esquecer o compressor, as morosas botijas, as garrafas de químico, ou seja, de tudo o que
necessitava até agora. O iFoam Pro proporciona todo o que necessita para limpar exaustores,
plenums, e motores de sistemas de extração num só equipamento.
Dispõe de um potente módulo de enxaguamento de alta pressão e incorpora ainda, um reservatório
de aquecimento instantâneo de água, para tornar mais eficaz a espuma gerada.
4 en 1
O seu sistema Multijet regula de forma automática todos os parâmetros de geração da espuma
alcalina desengordurante. Garante desta forma a utilização do químico na sua correta proporção.
Só tem que se concentrar na limpeza.
Integración
Esqueça as máquinas adicionais, com o seu compressor integrado, não precisa de mais nada.
Incorpora ainda um reservatório de aquecimento instantâneo de água, para tornar mais eficaz
a espuma gerada.
Automático
O seu sistema Multijet regula de forma automática todos os parâmetros de geração da
espuma alcalina desengordurante. Garante desta forma a utilização do químico na sua correta
proporção. Só tem que se concentrar na limpeza.

TECLADO DE
MEMBRANA

AQUECIMENTO

DE ÁGUA

TENSÃO

110V / 220V

Compressor de ar
integrado no sistema com
funcionamento independente,
ultra silencioso e sem vibrações
Produro químico Comegras Box
O sistema de embalamento « Bag in Box »
garante uma manipulação
cómoda e segura

Sistema de aquecimento
instantâneo
Da água da rede pública,
para uma melhor dissolução
do produto químico

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

220 V / 50Hz
110 V - 60 Hz

Requisitos de controlo
de água

Água da rede pública
mínimo a 2 bares

Alimentação de ar

80l / 5-8 bar

Potência da bomba
Potência do compressor

120 W
200 W

Nível sonoro

Inferior a 70 dB

Painel de controlo

Membrana

Comprimento do tubo

5 metros

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A em mm)

600 x 470 x 890 mm

Peso em vazio

61 Kg

Controlo remoto
Funções principais com
teclado de membrana

PRODUTO
QUÍMICO

RESÍDUOS DE
GORDURA
EXTRATOR

CAMPAINHA

Geradores de espuma ativa

Módulo de alta pressão
O acessório idrogras integra-se,
para formar um sistema compacto

ifoam

AR10

mini

Compressor de ar
O gerador de ar ideal para
o ifoam mini, Tecnologia de
membrana fornece 78 l/min
a 6 bar, muito silencioso.

Máxima versatilidade e comodidade
CARATERISTICAS TECNICAS

O iFoam Mini é o apoio ideal quando precisa de um gerador
de espuma ativa nos lugares mais inacessíveis, como coberturas,
telhados, elementos em altura e de acesso difícil

Painel de Controlo
Através de um seletor pode ativar a
injeção de espuma ativa e o enxaguamento
de baixa pressão

Produto químico Comegras Box
O sistema de embalamento “Bag in Box”
garante uma manipulação cómodo e segura

Tecnologia MULTIJET
Sistema de automatização da mistura de água,
produto e ar. Requere a utilização de ar exterior.

AR

COMPRIMIDO
5-8 bar/80 l/min

Alimentação elétrica

220 V / 50Hz
110 V - 60 Hz

Requisitos de controlo
de água

Água da rede pública
mínimo a 2 bares

Alimentação de ar

80l / 5-8 bar

Potência da bomba

120 W

Nível sonoro

Inferior a 70 dB

Painel de controlo

Seletor de três
posições

Comprimento do tubo

5 metros

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A em mm)

600 x 470 x 890 mm

Peso em vazio

20 Kg

PRODUTO
QUÍMICO

RESÍDUOS DE
GORDURA
EXTRATOR

CAMPAINHA

Pequena por fora, profissional por dentro
Nem todas as máquinas de alta pressão são iguais. A Idrogras é um conceito de máquina de
alta pressão profissional, pensada para trabalhar em ambientes mais extremos, como as cozinhas
industriais
Os enxaguamentos da gordura mais persistente deixarão de ser um problema com a Idrogras.
Acionando simplesmente um interruptor, injeta-se água da rede pública a uma pressão regulável até 90
bar, adaptando-se a cada situação. Graças à sua modularidade, pode-se adaptar ao gerador de espuma
ativa iFoam Plus, como complemento para enxaguamento de alta pressão.

Integração total nos
equipamentos ifoam
ifoam versão
Pro/Plus

CARATERISTICAS TECNICAS
Potência (10 bars)

1500 W – 12 HP

Voltagem

220 V / 50Hz
110 V - 60 Hz

Nível sonoro

67 dB

Caudal

8.5 lt/min

Pressão máx. de saída

90 Bar

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A)

455 x 255 x 250 mm

Peso

16 Kg

Geradores de espuma ativa

idrogras
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SISTEMA PARA
LIMPEZA DE
FILTROS

Os filtros de retenção acumulam uma grande quantidade de gordura
no seu interior e é necessário limpá-los frequentemente para
um bom rendimento e higiene no sistema de extração.
Os equipamentos FILNET são capazes de limpar até 12 filtros
em cerca de dois minutos com uma qualidade insuperável,
desta forma a rentabilidade está assegurada.

Sistemas para limpeza de filtros

EFICÁCIA E RAPIDEZ

A LIMPEZA ULTRASSÓNICA
A limpeza por ultrassom é gerada por ondas de alta frequência (15 a 400 kHz) proveniente de uma solução
ótima para gerar o processo de cavitação utilizado para fazer uma limpeza eficaz e rápida de diferentes objetos.

1

2
À medida que as ondas sonoras, que
os transdutores emitem, irradiam
através da solução com água e
produto químico que está disponível no
tanque, produzem alternadamente pressões
altas e baixas na solução.

3
Durante a etapa de baixa pressão,
formam-se e desenvolvem-se milhões
de borbulhas microscópicas.
Este processo denomina-se
CAVITAÇÃO, o que significa
«formação de cavidades».

Durante a etapa de alta pressão,
as borbulhas colapsam ou «implodem»,
libertando grandes quantidades de energia.
Estas implosões atuam como um exército
de pequenas escovas de limpeza. Trabalham
em todas as direções, atacando todas as
superfícies e ocupando todos os espaços vazios
e aberturas.

ultrasonic
Gama Filnet Ultrasonic
Pretende diferenciar-se na limpeza de filtros? Necessita da máxima rapidez
na limpeza? Só com FILNET Ultrasonic conseguirá uma limpeza eficaz e
apenas em minutos. Quer complementar o seu negócio de limpeza de sistemas
de extração em cozinhas, oferecendo um serviço único?
FILNET ultrasonic proporciona-lhe a mais recente tecnologia em limpeza
de filtros e utensílios de cozinha, com a máxima rapidez.

Porquê o Filnet?
Porque pode oferecer um serviço diferenciado e eficaz, não só na limpeza
de filtros de cozinha, mas também para qualquer utensilio de cozinha que
necessite de ser limpo (sertãs, bandejas, caçarolas, grelhas, queimadores)
Além disso a tecnologia Ultrasonic, proporciona uma velocidade nunca vista
na limpeza de filtros e artigos de cozinha. O módulo de utrassons é portátil
e desmontável, para que decida quando o utilizar.
Decida a melhor fórmula para si e para os seus clientes.
Está disponível em 2 tamanhos diferentes em função das suas necessidade
e das dos seus clientes: 100 e 300 litros.
Os tanques são fabricadas em aço inoxidável para garantir a
sua robustez e durabilidade, em ambientes de trabalho extremos e contínuos

FILTROS DE

COZINHA

AQUECIMENTO

DE ÁGUA

PRODUTO
QUÍMICO

RESÍDUOS DE
GORDURA

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Sistemas para limpeza de filtros

filnet

filnet

ultrasonic

Painel de controlo

Módulo emissor de ultrassons

Depósito amovível

CARATERISTICAS TECNICAS

filnet ultrasonic

B300

Alimentação

3 X 220 V + N
3 X 400 V + N

Potência de ultrassons

1800 W

900 W

Gerador de potência

SWEEP SYSTEM
regulable

SWEEP SYSTEM
Regulable

Painel de controlo regulável

Velocidade
Largura de banda

Velocidade
Largura de banda

Potência de aquecimento

2400 W

1500 W / 2000 W

Material da estrutura

Aço inox

Aço inox

Peso em vazio

108 Kg / 238 Lb

70 Kg

Dimensões exteriores

1135x615x950 mm
44,6x24x37,4 pulg

875x350x830 mm
344 x 138 x 327 pulg

Dimensões interiores

840x500x680 mm
33x19,6x26,7 pulg

525x290x555mm
20,6x11,4x21,8 pulg

Volume/ Capacidade de filtros

288 l. / 11 Filtros

84,5 l. / 4 Filtros

FILTROS DE

COZINHA

AQUECIMENTO

DE ÁGUA

PRODUTO
QUÍMICO

B100

RESÍDUOS DE
GORDURA

2 X Monofásica
110V 50/60hz // 220V 50/60hz

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Porquê o Filnet?
Porque pode oferecer um serviço diferenciado e eficaz, não só na
limpeza de filtros de cozinha, mas também para qualquer utensílio de
cozinha que necessite de ser limpo (sertãs, bandejas, caçarolas, grelhas,
queimadores) O seu inovador sistema ITP (Intelligent Temperature Prediction),
poupa até 30% mais de energia elétrica que outros sistemas,
rentabilizando ao máximo as limpezas. A ação da água quente (até
80°) e o potente químico Comegras Plus, consegue uma limpeza rápida e
eficaz.
Pode oferecer o serviço de duas formas:
A. Aluguer do equipamento ao utilizador final, cobrando uma cota por
manutenção e limpeza.
B. Serviço de limpeza dos elementos a manter nas suas instalações
Gordura difícil? Carbonizada? Sem problema, o Filnet em conjunto com
a Comegras Plus dissolve-a sem dificuldade.
O químico Comegras Plus, é inócuo tanto para as pessoas como para
o meio ambiente. O seu poder de limpeza perdura durante mais de 30 dias,
graças à estabilidade da temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B200

B300

B100

Alimentação

3 X 220 V + N
3 X 400 V + N

3 X 220 V + N
3 X 400 V + N

110V-50-60hZ / 220V-50-60Hz

Potência de ultrassons

2400 W

2400 W

1500 W / 2000 W

Material da estrutura

Acier inoxydable
Isolation termique

Acier inoxydable
Isolation termique

Aço inox

Peso em vazio

83 Kg

65 Kg

46 Kg

Dimensões exteriores

1.078x613x955 mm

855x490x960 mm

755x350x825 mm

Dimensões interiores

850 x 547x 620 mm

700 x 420 x 620 mm 620 x 290 x 555 mm

Volume/ Capacidade de filtros

300 l. / 11 Filtros

200 l. / 6 Filtros

TENSÃO

110V / 220V

AQUECIMENTO

DE ÁGUA

PRODUTO
QUÍMICO

FILTROS DE

COZINHA

RESÍDUOS DE
GORDURA

Monofásica

100 l. / 4 Filtros

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Sistemas para limpeza de filtros

filnet
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SISTEMAS
DE VÍDEO
INSPEÇÃO
PARA AS
CONDUTAS

Sistemas de inspeção

VER PARA CRER
O interior dos sistemas de extração “não se vê”.
Por isso é necessário um sistema de
inspeção visual para poder ver e gravar o estado antes
e depois da limpeza, e demonstrar assim ao cliente
os excelentes resultados do trabalho realizado.

visiomax

Se não vir não acredito

Quer se dedique à limpeza de condutas de extração de fumos em cozinhas, como às condutas de ar, o VISIOMAX,
é a ferramenta perfeita para convencer os seus clientes da necessidade de efetuar uma limpeza nas suas condutas.
O VISIOMAX é um sistema compacto, e portátil, que pode ser utilizado como ferramenta de inspeção por vídeo,
antes de qualquer intervenção de limpeza em sistemas de extração de fumos em cozinhas. Muitas vezes, o que não
se vê ou não se pode demostrar, é a barreira que adia um trabalho sempre necessário, quando falamos da limpeza
de condutas em sistemas de extração.

Marca a diferença
Os seus clientes poderão verificar a necessidade de
limpeza das suas condutas, ao demonstrar o grande
trabalho realizado para a sua empresa. Desta forma
o seu cliente ficará totalmente satisfeito.

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

Recargable de litio
de la batería

Monitor

7" TFT-LCD Color

Comprimento do eixo

30 m

Iluminação

12 LED
recarregável

Câmara

CCD de 22 mm

Peso do equipamento completo

14 Kg

Grau de estanquicidade

IP-68

Dimensões (C x L x A)

450 x 370 x 180 mm

BATERIA

RECARREGÁVEL

CÂMARA À

PROVA DE ÁGUA

ALCANCE DE

15 mts

Sistemas de inspeção

visionano
O sistema de vídeo-inspeção ultra portátil
Se se dedica à limpeza de condutas de extração de fumos em cozinhas, esta é a ferramenta mais portátil,
para fazer inspeções em condutas a nível industrial. O VISIONANO é um sistema ultra portátil e ultra leve
pesando apenas 520 Grs!, para o utilizar como ferramenta comercial, para a realização de inspeções pontuais,
de curto alcance, em condutas de sistemas de extração. Muitas vezes, o que não se vê, ou o que não se pode
demonstrar, é a barreira que adia um trabalho sempre necessário, quando falamos de limpeza de condutas em
sistemas de extração.

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

4 Pilhas AA + Bat.

Monitor

4" TFT-LCD Color

Comprimento do eixo

1 m, extensível
a 4 metros

Iluminação

4 Led reguláveis

Câmara

Resolução 704
x 576 (PAL)

Peso do equipamento completo 520 Gr

Grau de estanquicidade

IP-68

Dimensões (C x L x A)

256 x 95 x 153 mm

LIGAÇÃO
WI-FI

BATERIA

RECARREGÁVEL

CÂMARA À

PROVA DE ÁGUA
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EQUIPAMENTOS
DE
MEDIÇÃO

Visualmente, sabemos o nível de gordura
acumulada no sistema de extração?
Para conhecer com precisão a espessura
só o poderemos saber com um medidor
digital, esta ferramenta permite-nos
determinar a necessidade de limpeza
segundo o grau de espessura da gordura.

Equipos de medição

MEDIR PARA SABER...
SABER PARA ACTUAR.

grasmeter

grasmeter
grasmeter

Medidor digital de espessura para
depósitos de gordura
O GRASMETER é um instrumento para a medição da espessura
de um depósito em superfícies (gordura, pó, resíduos industriais).
O medidor deve fazer parte do equipamento básico de qualquer
técnico, para determinar a necessidade de limpeza, ou para
certificar o resultado de uma atuação.
Algumas normas determinam os níveis de gordura aceitáveis
(<50 micras), assim como o nível máximo (>200 micras) em que
obriga a efetuar a limpeza em todo o sistema.

CARATERISTICAS TECNICAS
Gama de medição
de espessura

0 a 1 500 microns

Vantagens do sistema

Ecrã

TFT Color 2,4“

Design ergonómico.Sonda externa para facilitar a medição.
Medição instantânea em tempo real. Grande amplitude de medição.
Modelo para superfícies. Padrões de calibração. Teclado de membrana.
Transferência de dados por Bluetooth. Software de análise de dados.

Transferência de dados

Entrada USB no
PC Ligação Bluetooth

Sonda de medição para
depósitos de gordura

Cable de 500 mm
e base de 8 mm

Peso do medidor

161 gramas

Grau de estanquicidade

IP-68

Dimensões (C x L x A)

141 x 73 x 37 mm

TECLADO DE
MEMBRANA

BLUETOOTH

RESÍDUOS DE
GORDURA

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Taladro neumático
reversible

Produtos relacionados

FERRAMENTAS
E PRODUTOS
RELACIONADOS
Dispomos de todo o tipo de acessórios
específicos muito úteis para os trabalhos
a efetuar, como ferramentas de corte para condutas,
tampas para portas de visita e esgotos, escovas de
diferentes materiais e medidas, equipamentos de
proteção individual e das áreas circundantes, além
dos produtos químicos específicos para utilizar com
os equipamentos TEGRAS.
Sistemas de aspiração de sólidos e líquidos
tampas de portas de visita e esgotos para condutas
Ferramenta de corte para condutas

Sistemas de aspiração
de sólidos e líquidos

Tampas de portas de visita
e esgotos para condutas

Ferramenta de corte
para condutas

Elementos para proteção
de áreas circundantes

Escovas de diferentes
medidas e materiais

Equipamentos de
proteção individual

comegrasAF

foam active

Detergente especifico para la eliminación de grasas
incrustadas y quemadas en todo tipo de utensilios de
la cocina para la hostelería.
Está especialmente formulado para su utilización
para el sistema de eliminación de grasas CUBEPLUS.

Se se
garantiza
su eficacia
durante 30 días de uso
Literalmentemanteniendo
come
la grasa
su pH.
ESP

DESENGRASANTE ALCALINO DE ALTA EFECTIVIDAD
1. IDENTIFICACIÓN

Eficaz desengrasante de alto
efecto espumante
Detergente
en polvo y elevada alcalinidad, su
especial formulación facilita la humedectación, penetración y emulsificación
SOBREla carbonizada.
de los residuos de grasa 2.
deINFORMACIÓN
cualquier tipo, incluso
INGREDIENTES
Especialmente diseñado para
la limpieza y desengrase en los sistemas de
Contiene los siguientes
extracción de humos en las componentes
cocinas colectivas.
con el sistema
entre Aplicación
otros:
Carbonato
Sódico
al limpieza
menos elde
30%
iFOAM el generador de la espuma
activa
para
campanas,
conductos y extractores. Meta Silicato de sodio al menos el 20%
3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Debe almacenarse en sitio cubierto y seco.
No guardar a temperaturas inferiores a 5ºC.
Almacenar alejado de productos ácidos.
4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
Estado Físico: Polvo
Color: Blanco
Olor: Neutro
PH = 10.5-10.8
No inflamable

VER ETIQUETA DE PELIGRO AL DORSO DEL ENVASE

28Kg.

TEGRAS

C/ Las Balsas 16, 26009
LOGROÑO (La Rioja) SPAIN

APLICACIONES
APPLICATIONS
CAMPANAS
HOOD

Mangueiras e acessórios
para água

CONDUCTOS
DUCTS

EXTRACTOR
EXTRACTOR

T. (+34) 941 445056
E. info@teinnova.net

ifoam

4567 9933

f
ACTIVE FOAM

EQUIPOS / EQUIPMENT

55218

Produtos químicos para
utilizar com os equipamentos

Acessórios para os
equipamentos de limpeza
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PLANOS DE
FORMAÇÃO

PIANI DI
FORMAZIONE

teinnova.net

Planos de formação
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TODA A FORMAÇÃO
QUE NECESSITA
A tecnologia sem controlo não serve para nada. É por isso que oferecemos
os melhores planos de formação para que retire o máximo proveito para o seu negócio.
Dispomos de planos de formação à medida, em diferentes modalidades, podendo
decidir entre o curso à distância, nas nossas instalações, ou o sistema «in company»,
que pode incluir uma limpeza real certificada onde se põe em prática tudo o que foi lecionado.
AS SUAS METAS SÃO OS NOSSOS OBJETIVOS
Os nossos formadores possuem uma ampla experiência neste campo,
e vão proporcionar-lhe o aconselhamento que necessita, em qualquer
área do seu projeto, para que possa retirar o máximo partido para
o seu negócio desde o início.
Também poderá aceder aos planos de formação contínua que realizamos
ao longo da evolução do seu projeto e assim atualizar os conhecimentos
relativos à evolução deste modelo de negócio.
Não tenha dúvidas; vamos acompanhá-lo em todo o processo!

Conhecimentos relativos
ao modelo de negócio
Visão geral e
integração

Estudo do mercado
A política de preços
Análise financeiro
Recursos humanos

Conhecimento dos
sistemas, problemática
e soluções para a sua
limpeza e manutenção

Comercial e Marketing
Técnicos de venda dos
serviços, recolha de dados,
realização de orçamentos

Formação teórica e
prática da utilização dos
equipamentos, Prevenção
de Riscos Profissionais

Asociación Internacional de Limpiadores
en Sistemas de Extracción en Cocinas

Planos de formação

PLANOS DE FORMAÇÃO

Normas relacionadas
e a sua aplicação legal
Realização de relatórios
e certificados oficiais

SOLUÇÃO À SUA MEDIDA
NA ÁREA DA LIMPEZA TÉCNICA
Um desenvolvimento à medida consiste, principalmente, em realizar um estudo dos requisitos
do cliente e fornecer uma solução para o problema da limpeza em qualquer campo.
A solução à medida permite-nos oferecer aos nossos clientes a segurança de que necessitam,
porque a solução se adapta às suas necessidades e não o inverso.
Embora sejam indiscutíveis as vantagens de comprar e utilizar equipamentos de limpeza padrão,
existem muitos setores ou processos específicos que necessitam de um desenvolvimento personalizado,
uma vez que é muito difícil para um equipamento padrão preencher todos os requisitos que a sua empresa necessita.

concept

concept

Conceito integral para a limpeza
em exaustores de vapores
em cozinhas industriais

Conceito integral para
a higienização no
ar condicionado

LAB
solução à sua
medida

Soluções à medida
para a limpeza
técnica industriall

PRESENÇA INTERNACIONAL

MANEFACTURA PRÓPRIA

SERVIÇO TÉCNICO

INOVAÇÃO

FORMAÇÃO
SHOWROOM

años/years
innovando para ti

innovating for you

paixão por inovar

teinnova.pt

SANGRÍA
TAMAÑO A4

