
•   O robusto, compacto e eficiênte Dupps Discor  
pode ter até 408 m2 de superfície de troca térmica  
na mesma máquina.

•   O sistema de discos rotativos de circuito fechado, previne 
que os gases condensáveis e incondensáveis fiquem 
acumulados entre os discos gerando maior eficiência de 
troca térmica.

•   Proteção extra contra corrosão e a menor exposição de 
cordões de solda garante uma vida útil mais longa e baixo 
custos de manutenção.

•   O Discor possui um redutor de velocidades extra pesado 
e diretamente acoplado.

•   Construção totalmente em aço inoxidável como opcional.
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Devido a melhorias constantes dos produtos, os dados mencionados aqui estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

A

B

C

Eixo do Discor coms os discos rotativos. 

Modelo A - Comprimento B - Altura C - Largura Peso área de Troca Térmica

1250 9,601 mm  •  31’ 6”   2,489 mm  •  8’ 2”   2,057 mm  •  6’ 9”  34,019 kg  •  75,000 lbs 116 m2  •  1,250 ft2 

1750 9,601 mm  •  31’ 6”   2,540 mm  •  8’ 4”   2,159 mm  •  7’ 1”  36,287 kg  •  80,000 lbs 163 m2  •  1,750 ft2

2150 9,601 mm  •  31’ 6”   2,591 mm  •  8’ 6”   2,388 mm  •  7’ 10”  40,823 kg  •  90,000 lbs 200 m2  •  2,150 ft2

2400 10,211 mm  •  33’ 6”   2,591 mm  •  8’ 6”   2,388 mm  •  7’ 10”   45,359 kg  •  100,000 lbs 223 m2  •  2,400 ft2

3350 10,973 mm  •  36’ 0”   2,997 mm  •  9’ 10”   2,692 mm  •  8’ 10”  64,410 kg  •  142,000 lbs 312 m2  •  3,350 ft2

4400 13,183 mm  •  43’ 3”   3,124 mm  •  10’ 3”   2,692 mm  •  8’ 10”  77,111 kg  •  170,000 lbs 409 m2  •  4,440 ft2

Cúpula de Vapor. 
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Visite www.dupps.com para explorar 
mais o sobre o líder em sistemas para 
reciclagem de proteínas, equipamentos e 
serviços mundial. 
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