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BOLETIM TÉCNICO
Gerador de Nitrogênio JPN
Qual a função de Geradores de Nitrogênio?
São utilizados em processos industriais para inibir a presença de oxigênio e de
outros gases prevenindo reações indesejáveis como, oxidações, explosões,
entre outras.
Porque utilizar um Gerador de Nitrogênio JPN?
- Redução de custos signiﬁcativa
- Rápido retorno sobre o investimento
- Segurança estratégica diante do desabastecimento de gás
- Independência de longos contratos com fornecedoras
- Eliminação do controle de consumo
- Fabricação totalmente nacional
- Garantia de 01 ano e assistência técnica em todo o país.
Quais processos utilizam Nitrogênio gasoso?
O Nitrogênio gasoso pode ser utilizado para armazenagem e conservação de
grãos e frutas, inertização de reatores e tanques de armazenagem,
embalagens de alimentos, produção e envase de bebidas, corte laser,
tratamento térmico, produtos eletrônicos, entre muitos outros processos.
Funcionamento
Os Geradores de Nitrogênio JPN são baseados na tecnologia P.S.A (Pressure
Swing Adsorption), na qual a separação dos gases ocorre através da troca de
pressão, obtendo Nitrogênio gasoso com concentração de até 99,99% de
pureza a partir do ar comprimido.
Os equipamentos são projetados para permitir fácil instalação no local de
consumo, espaço físico reduzido e obras civis simpliﬁcadas.
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Principais componentes do
Sistema de Geração de Nitrogênio
►
►
►
►
►

Central de tratamento de ar comprimido
Secador de ar por refrigeração
Adsorvedor de nitrogênio P.S.A
Analisador de gás
Reservatório de N2.
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Especiﬁcações básicas:
►
►
►
►
►

Concentração do Nitrogênio produzido de 99% até 99,99%
3
Consumo energético de 0,5 kWh por Nm gerado – 99,5%
Tensão de alimentação de 220 V/380 V
Pressão de saída para a rede: 6 bar
Ponto de Orvalho: -70°C.

MODELOS DE GERADORES DE NITROGÊNIO

*Valores baseados no custo de R$0,50/Kwh.

