
  DESCRITIVO TÉCNICO 
 
 

                                     LAVADORA NT 830 PL MS S2 
 
 

 
 
 
Desenvolvida para higienizar louças e utensílios de catering. 
Lavadora tipo multicâmara (contínua), com carga e descarga laterais e com deslocamento dos 
utensílios devidamente acomodados em racks (gavetas) sobre esteira transportadora, evitando 
desgaste, quebra e constante reposição dos racks; 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Dotada de módulos com operações de entrada, pré-lavagem, lavagem, pré-enxágue e enxágue final, 
espaçador, otimizador de secagem e de saída.  
Breve descrição dos módulos: 
• Entrada: apoio e entrada dos racks na lavadora; 
• Pré-lavagem: pré-lavagem dos utensílios, através de braços superiores, inferiores e laterais. 

Esse módulo não dispensa a necessidade de retirar resíduos sólidos dos utensílios. 
Possui bomba pressurizadora. 

• Lavagem: lavagem dos utensílios com solução de água aquecida e detergente específico através 
de braços superiores, inferiores e laterais.  
Dotado de resistência em aço inox 316L ou INCOLOY e termômetro digital. 
Possui bomba pressurizadora. 

• Pré-enxágue e enxágue final: 
O pré-enxágue é uma operação pesada de arraste da sujidade, da mesma forma que a lavagem, 
porém sem a adição de detergente na água aquecida. 
Enxágue final: Arraste final das sujidades, composto de braços de enxágue superiores e inferiores. 
Dotado de resistências em Inox 316L ou INCOLOY e termômetro digital. 
Possui bomba pressurizadora. 

• Espaçador: destinado exclusivamente a evitar que o ar úmido (saturado de vapor) proveniente do 
módulo de pré-enxágue e enxágue final não adentre no módulo de secagem. 

• Secagem: destinado a secar os utensílios por meio de ar forçado aquecido. 
Dotado de resistências aletadas em aço inox 316L, com jatos direcionados superiores e inferiores. 
Podem ocorrer casos de deficiência de secagem pela geometria dos utensílios/acomodação 
incorreta nos racks.  

• Saída: destinado à descarga dos racks com os utensílios. 
A esteira transportadora abrange todos os módulos. 
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� Sentido de operação: esquerda para direita ou direita para esquerda – a ser definido no ato do 

pedido, pois não é reversível; 
� Aquecimentos elétricos da solução de lavagem e das águas de enxágüe; 
� Painel de comando com cinco funções: liga/desliga, operação, variação de velocidade da esteira e 

parada de emergência. 
Os botões de operação e parada de emergência estão posicionados nas duas extremidades da 
lavadora; 

� Controles automáticos de níveis e temperaturas;  
� Sistemas de segurança que interrompem a operação em caso de travamento da esteira 

transportadora ou caso uma das portas seja aberta; 
� Ecotimer; sistema que desliga as bombas e a esteira após 2 minutos sem a passagem de racks pelo 

enxágue 
� Construída para proporcionar fácil limpeza: portas de inspeção, filtro de entrada de água, cestos de 

resíduos, filtros das bombas, drenos e tampões dos braços podem ser removidos manualmente, 
sem necessidade de ferramentas; 

� Materiais construtivos: aço inoxidável AISI 304 e outros resistentes às solicitações do trabalho. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
� Velocidade da esteira: até 185 metros por hora, controlada pelo operador através de botão variador 

de velocidade; 
� Capacidade produtiva horária: até 370 racks (gavetas);  
� Consumo de água: 1,9 litros por rack; 
� Consumo elétrico: 81,4 kWh 
� Temperatura da solução de pré-lavagem: ~40 ºC; 
� Temperatura da solução de lavagem: de 55º a 65ºC; 
� Temperatura da água de pré-enxágue: de 60º a 70ºC; 
� Temperatura da água de enxágüe: de 82º a 90ºC; 
� Temperatura da secagem: de 75º a 90ºC; 
� Potência da bomba de pré-lavagem: 2 cv. 
� Potência da bomba de lavagem: 3 cv. 
� Potência da bomba de pré-enxágue: 3 cv. 
� Potência da bomba de enxágüe: 0,5 cv. 
� Teclado de operação em 24 V; 
� Espaço útil de lavagem (L x H): 510 x 420 mm. 
� Dimensões em mm (L x P x H): 7.200 x980 x 2.000 
� Peso (sem embalagem): ~1.500 kg. 
 
PADRÃO DE FORNECIMENTO: 
� Lavadora NETTER NT 830PL MS S2 com: 
� 12 racks de pinos para pratos e bandejas; 
� 06 racks de fundo liso de malha aberta para peças de geometrias diversas; 
� 06 racks de fundo liso de malha fechada para peças de geometrias diversas; 
� Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto para pontos até 3 metros dos pontos da 

lavadora; 
• A lavadora é fornecida sem cabo elétrico. O cabeamento elétrico (até a conexão com a lavadora) 

é de responsabilidade e custeio do cliente; 
� Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água; 
� Manual de instruções em português. 
 
CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS: 
� Preparação para operar com tensão 440 V 3 ~ 60 Hz 
 
ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO: 
� A preparação dos pontos para instalação é de responsabilidade e custeio do cliente. 
� Instalação deve ser sobre o piso, em superfície plana rígida e robusta. Aconselhamos o uso de 

mesas auxiliares específicas. 
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• PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA: 

� Rosca 3/4” BSP, com registro de gaveta, com temperatura entre 15 a 40°C, pressão entre 100 a 
300 KPa (1 a 3 bar), e vazão mínima de 800 litros por hora. 

� Importante: caso a pressão e/ou vazão não seja suficiente, deverá ser instalada uma 
motobomba de pressurização (opcional) entre a lavadora e o ponto de água do estabelecimento. 

 

 

 
• PONTO DE DESÁGUE OU ESGOTO: 

� Preferencialmente grelha, ou tubulação (PVC) 76 mm, em nível abaixo da base da lavadora, com 
vazão livre, sem interferências. 

 
• PONTO ELÉTRICO: 

� Potência requerida: 81,4kWh 
� Rede de alimentação elétrica exclusiva para a lavadora, que deve ser projetada conforme 

especificações da norma ABNT NBR 5410:2004, dimensionada conforme a tensão e corrente 
impressas na placa de identificação da lavadora, e ser executada por um profissional habilitado, 
conforme NR 10. Recomendamos utilizar o disjuntor e o cabo indicados, para um comprimento 
máximo de 10 m de cabo: Acima desta condição, redimensionar o cabo conforme norma ABNT 
NBR 5410:2004, aumentando sua seção, de acordo com o comprimento da rede.  

� 220 V 3 ~ 60 Hz: 220 A; com fiação de terra; disjuntor tripolar 275 A por fase; fiação mínima de 
150 mm². 

� 380 V 3N~ 60 Hz: 126 A; com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 150 A por fase; fiação 
mínima de 70 mm².  

� 440 V 3N~ 60 Hz: 110 A; com fiação de terra; disjuntor tripolar 80 A por fase; fiação mínima de 
50 mm².  

 
• OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

� A Lavadora requer insumos indispensáveis para uma boa performance, tais como detergente e 
tensoativo (secante) específicos para lavagem mecânica. 

� A Netter possui esses insumos e estamos à disposição para cotá-los no momento adequado.  
� A Netter concederá curso específico de manutenção preventiva e corretiva aos funcionários da 

COMPRADORA, sem nos ausentarmos das nossas responsabilidades como fabricante, 
provendo assistência e todo suporte técnico quando formos solicitados. 

� Esse curso será ministrado nas dependências da COMPRADORA tendo como principal 
ferramenta a própria lavadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rua Santo Irineu, 170 - Saúde - São Paulo - SP - CEP 04127-120 - 11 5069-4100 / 11 5079-1900 - netter.com.br  

Netter Industrial Comercial Ltda. Outubro 2014 


