
Creating simple solutions out of tough challenges

Grupo JHP
Painel de refrigeração
Refrigeration control panel

▪ Sistema de injeção com comando 

proporcional com até 10 modos de 

pressão;

▪ Manifold de resfriamento 

configurável (Ar; Ar+Água; Água);

▪ Ajuste da curva de injeção de 

pressão da entrada e saída do 

resfriamento via tela IHM 10”;

▪ Mesmo princípio de pressurização 

aeronáutico;

▪ Sistema montado em um único 

gabinete.

▪ Válvula proporcional de injeção de 

alta vazão, diâmetro 2”;

▪ Monitoração de pressão de retorno 

através de transdutor de alta 

performance;

▪ Segurança eletromecânica contra 

sobrepressão do forno;

▪ Rotametro digital ou mecânico;

▪ No break para desligamento seguro 
(opcional).

Especificações gerais Informações técnicas

Modelo: LP600



Creating simple solutions out of tough challenges

Modelo: LP600 -

▪ Conexão de entrada do ar 2”;

▪ Conexão de saída para pressurização do forno 1”;

▪ Conexões de resfriamento de 1/2” ou 3/4”;

▪ Controle da vazão de ar de resfriamento manual ou automático;

▪ Controle da vazão de água de resfriamento manual ou automático. 

Informações técnicas

Codificação:

LP –

- Dígito 1 e 2: Número de canais de ar:
- 00 à 20

- Dígito 3: Rotâmetro de ar
- 1: Mecânico
- 2: Digital

- Dígito 4: Controle de vazão do ar:
- M: Manual
- D: Digital

- Dígito 5 e 6: Número de canais de água:
- 00 à 20

- Dígito 7: Rotâmetro de água:
- 1: Mecânico
- 2: Digita

- Dígito 8: Controle de vazão da água:
- M: Manual
- D: Digital

- Dígito 9: Controle de vazão da água:
- U: Com saída USB
- S: Sem saída USB

- Dígito 10: Dígito reservado para construções especiais:

1 2 3 4 5 6 7 8

Contato:
+55 (11) 4066 5282
vendas@jhpautomacao.com.br ; engenharia@jhpautomacao.com.br 
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