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A Dryeration é a única empresa no 

mercado mundial, que entrega a máxima 

performance na secagem, com a maior 

equabilidade e integridade dos grãos. 

Soluções totalmente diferenciadas, com 

alto valor agregado, que permitem a 

unidade beneficiadora produzir mais, com 

melhor qualidade e maior economia.

DRYERATION

INOVAÇÃO
Tecnologia Própria Dryeration, em Secagem e 

Conservação de Grãos, inovações patenteadas a 

nível nacional e internacional. Oferecem 

exclusivo desempenho e a Máxima Performance 

para a sua unidade de beneficiamento e 

conservação de grãos.

PERFORMANCE 

As mais recentes inovações tecnológicas 

Dryeration, em Secadores de Grãos, entregam a 

máxima performance operacional, econômica e 

ambiental, durante todo o processo de 

secagem, para uma diversidade de grãos, 

sementes, cereais e oleaginosas. Atende com 

excelência aos fazendeiros, as cooperativas, 

cerealistas e a indústria de grãos.

OPERACIONAL, AMBIENTAL E ECONÔMICA

DRYERATION



VELOCIDADE

DADOS ON LINE

SEGURANÇAAUTONOMIA

SALUBRIDADE

PERFORMANCE
INOVAÇÃO & 24h

PRODUTIVIDADEQUALIDADE

ECONOMIA

Máxima Performance por excelente desempenho em:

* Excepcional velocidade de secagem;
* 3x mais do que qualquer outro secador;
* Com a mais perfeita equabilidade dos grãos.

* Excelente eficiência térmica e energética;
* Menos horas de trabalho durante a safra;
* Menor consumo de combustível na safra;
* Economiza de 80 a 90% dos principais custos operacionais, quando comparado 

com os demais sistemas;

* Maior produção real;
* Menor tempo de secagem;
* Menor custo operacional do mercado;

* Máxima preservação dos grãos;
* Perfeita equabilidade e integridade dos grãos na secagem;
* Isento de avarias e demais gradientes de secagem nos grãos.

* Auto-limpante;
* 100% Automatizado;
* Maior autonomia de secagem;

* Sistema silencioso.
* Livre de películas e particulados;
* Isento da emissão de gases tóxicos e fumaça;

* Maior precisão de secagem;
* Isento dos riscos de incêndio;
* Menores riscos operacionais e ambientais;
* Maior confiabilidade e segurança operacional.

* Transmissão on-line dos dados operacionais para: celular, computador e software 
supervisório;

* Isento de danos no amido do milho.

PERFORMANCE

VELOCIDADE

ECONOMIA

PRODUTIVIDADE

QUALIDADE

AUTONOMIA

SALUBRIDADE 

AMBIENTAL

SEGURANÇA

CONECTIVIDADE



ASSISTÊNCIA OPERACIONAL
Completa assistência operacional no início 

das operações de secagem:

Ÿ Acompanhamento operacional na 

primeira safra;

Ÿ Treinamento dedicado para a melhor 

performance da nova tecnologia;

Ÿ Validamos, junto com o cliente, os 

parâmetros de produção contratados;

Ÿ Auxiliamos na melhor regulagem do 

fluxo  de  g rãos ,  na  un idade  de 

beneficiamento;

Sugerimos as melhores práticas de secagem, 

visando otimizar a performance de toda a sua 

unidade, assim como, a melhor forma de 

preservar os grãos, considerando os tipos de 

grãos e os demais equipamentos de 

armazenagem.

SERVIÇOS DE MONTAGEM
A montagem dos secadores de grãos Dryeration é 

realizada com o uso de guindaste, a partir dos 

blocos pré-montados manualmente na obra, essa 

pode variar de 15 até 30 dias de sol. Os sistemas 

de geração de calor são montados em 3 dias

ASSISTÊNCIA ENGENHARIA
Participação no planejamento, orientações e 

sugestões da engenharia no layout da instalação e 

dimensionamento das capacidades e fluxos do 

complexo de armazenagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Com equipe especializada prestamos assistência 

técnica a todos equipamentos fabricados por 

nossa empresa.

Nossos clientes contam com:

ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS



A torre é uma tecnologia desenvolvida pela 

D r y e r a t i o n ,  q u e  é  f o r m a d a  p o r  d u t o s 

estratégicamente moldados, que permitem a máxima 

permeabilidade do ar entre os grãos e a melhor 

uniformidade de secagem.

Integrado com o sistema de homogeneização. Oferece 

melhor distribuição dos grãos, livre dos focos de 

impureza ao longo da torre e melhor passagem do ar 

entre os grãos.

Promove a mais perfeita movimentação do fluxo de ar, 

que permeia entre os grãos, em todas as direções 

possíveis,  no interior da torre. 

Sistema altamente eficiente e 

c o mp a c to ,  qu e  u t i l i z a  a 

combustão dos materiais 

sólidos para a produção de 

temperatura e a irradiação que 

potencializa a emissão de 

calor.

Seguro e auto-limpante, 

com bandejas duplas e 

a c i o n a m e n t o 

periódico.(pneumático)

Assegura a máxima eficiência e 

s e g u r a n ç a  d a  s e c a g e m . 

H a b i l i t a d o  p a r a  g e r e n c i a r 

automat icamente todas as 

operações de secagem, é um 

sistema eletrônico inteligente, 

com tela sensível ao toque “touch 

screen” e software customizado.

Esses são localizados após 

a  t o r r e  d e  s e c a g e m , 

construídos em chapa de 

a ç o  g a l v a n i z a d o  t i p o 

b a n d e j a  c o m  d o b r a 

diamante.

Recupera 30% do ar usado 

na secagem para ser 

r e c i c l a d o  p e l o  E G Q , 

reduzindo em 30% do 

consumo combistível para 

aquecimento do ar.

São painéis isolantes que asseguram a eficiência 

térmica e uniformidade das temperaturas de 

secagem ao longo da torre.

Sistema mecânico que filtra e 

r e g u l a  p e r f e i t a m e n t e  a 

temperatura do ar para secagem. 

Assegura a máxima eficiência 

térmica.

SECADOR DE GRÃOS 
MODELO DRY-RC30
(Patente Nacional e Internacional) FUNIL 

DE 

CARGA

TORRE 

DE

SECAGEM

FLUXO DE 

AR RADIAL

(PATENTEADO)

DIFUSORES

DE ENTRADA

SISTEMA DE 

GERACAO DE

CALOR- 

INFRAVERMELHO

DIFUSORES

SAIDA

SISTEMA DE

RECUPERAÇÃO

DE CALOR

S i s t e m a  E x a u s t o r  e 

Separador de Partículas, 

tecnologia única, dinâmica 

e  au to - l impante .  Que 

in tegra  duas  funções 

simultâneas com excelente 

performance.

DRY-SP

SISTEMA DE 

DESCARGA POR

GRAVIDADE

E.G.Q
ESTABILIZADOR

DE

GASES QUENTES

GERENCIADOR

DRYMASTER



Modelo DRY-RC30

Superior performance térmica, energética e 

produtiva na secagem. Opera

com menos de 590kcal/kg de água 

removida. Seca até dez pontos de umidade

em fluxo contínuo, sem repasse, extraindo 

somente a água excessiva, com a

máxima equabilidade dos grãos. Atende a 

diversos tipos de grãos, sementes,

cereais e oleaginosas, com capacidade de 

produção real acima de 100 ton/h.

ALTA TECNOLOGIA E PERFORMANCE

EM SECADORES DE GRÃOS 

DETALHAMENTO TÉCNICO



SISTEMA DE CARGA E HOMOGENEIZAÇÃO DOS GRÃOS

Ÿ  Assegura a preservação dos grãos; 

Ÿ  Melhora a uniformidade da secagem;

Ÿ  Elimina os riscos de incêndio na torre; 

Ÿ A ação homogeneizadora facilita a movimentação do ar 

entre grãos; 

Ÿ Proporciona superior qualidade de secagem, pela 

isenção da auto-classificação.

DIFERENCIAIS:

TORRE DE SECAGEM

SUPERIOR VELOCIDADE,

HOMOGENEIDADE E

QUALIDADE D SECAGEM.

Ÿ Máxima permeabilidade do ar entre os grãos; 

Ÿ Superior preservação da qualidade dos grãos;

Ÿ Escoamento suave da massa de grãos, sobre e entre os 

dutos;

Ÿ Distribui o fluxo de ar radial no interior de toda a torre de 

secagem;

Ÿ Superior distribuição do ar, que promove superior 

capacidade de absorção da água pelo ar de secagem;

Ÿ Assegura um excelente desempenho de secagem, com 

superior homogeneidade e qualidade de secagem;

A torre foi desenvolvida pela Dryeration e é uma tecnologia inédita e exclusiva. É formada por dutos 

estratégicamente desenvolvidos, que permitem a máxima permeabilidade do ar entre os grãos; Essa 

permeabilidade configura o Fluxo de Ar Radial ao longo de toda a extensão da torre de secagem. Ela acomoda os 

grãos para a secagem e é composta por um diferenciado conjunto de dutos estampados 16/32, diagonalmente 

distribuídos e com reduzido distanciamento vertical entre eles, que forma estreitas colunas de grãos, que são 

permeadas pelo ar de secagem, com perfeita temperatura e plena capacidade de absorção da água dos grãos. 

A redução da coluna de grãos, permite que o ar de secagem permaneça com plena capacidade de absorção da 

água dos grãos.

DIFERENCIAIS:

O sistema de carga do secador de grãos DryOriginal é integrado com o sistema de homogeneização e um filtro 

para eventuais materiais estranhos aos grãos. Este carrega os grãos no secador e elimina a auto-classificação no 

fluxo de grãos, ao longo da torre de secagem. 

A carga é controlada por sensores de nível mínimo e máximo (opcionalmente). Com tampa de inspeção na 

tubulação de alimentação e no corpo do funil de carga.

MELHOR UNIFORMIDADE E 

QUALIDADE DE SECAGEM

DETALHAMENTO TÉCNICO



DRY-SP SISTEMA DE VENTILAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS

SISTEMA DINÂMICO E 

AUTO-LIMPANTE

Ÿ Acelera a passagem do ar na torre;

Ÿ Superior eficiência na filtragem de partículas;

Ÿ  Proporciona maior produtividade do secador;

Ÿ Opera com 98% de eficiência para as películas de 

milho.

Ÿ Sistema dinâmico de despoeiramento, totalmente 

auto-limpante.

DIFERENCIAIS:

O DrySP é uma tecnologia única, dinâmica e auto-limpante, sistema inteligente para a exaustão e 

despoeiramento, em um único equipamento acoplado ao secador. 

O DrySP integra simultaneamente as funções do exaustor e despoeiramento, com excelente performance. Ele 

aspira e filtra o ar empregado na torre, direciona as películas para a câmara de queima, ao mesmo tempo, que 

expede somente o ar limpo para o meio ambiente.

Opcionalmente, as películas podem ser reintegradas ao fluxo de grãos ou redirecionadas para um sistema de 

coleta à parte. 

DETALHAMENTO TÉCNICO

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE CALOR

EFICIÊNCIA TÉRMICA E

MAIOR ECONOMIA NA SECAGEM

Ÿ Recupera 30% do calor da torre de secagem;

Ÿ Filtra e redireciona as partículas para a queima;

Ÿ Economiza em 30% no consumo de energia de queima;

Ÿ Altamente eficiente e autolimpante.

DIFERENCIAIS:

O Sistema de Recuperação de Calor é dinâmico e auto-limpante, sistema que recupera o ar de secagem para ser 

reciclado e reutilizado. Filtra as partículas e redireciona para a câmara de queima.

Equipamento compacto e inteligente que já vem acoplado no secador.

Esse sistema integra simultaneamente as funções de recuperação de calor e filtragem do ar, com excelente 

performance. Ele aspira e filtra o ar empregado na torre, direciona as películas para a câmara de queima,

ao mesmo tempo, que recupera 30% do calor da torre para ser reciclado e reutilizado. Opcionalmente, as 

películas podem ser reintegradas ao fluxo de grãos ou redirecionadas para um sistema de queima ou coleta à 

parte. 



SISTEMA DE DESCARGA POR GRAVIDADE

SUPERIOR PRODUTIVIDADE

E SEGURANÇA

Ÿ  Elimina o acumulo de impurezas; 

Ÿ  Proporciona uma descarga suave;

Ÿ  Isenta riscos de incêndio no secador;

Ÿ  Assegura homogeneidade na secagem dos grãos;

Ÿ  Proporciona um suave deslocamento por gravidade;

Ÿ  Facilita a auto-rotação dos grãos no interior da torre;

Ÿ  Auxilia na preservação dos grãos durante a secagem;

Ÿ Auto-limpante, sem necessidade de paradas para 

limpeza;

Ÿ Controla o nivelamento e o fluxo da massa de grãos no 

interior do secador; 

Ÿ Contribui para a movimentação dos grãos, a 

uniformidade e segurança da secagem.

DIFERENCIAIS:

Sistema de descarga por gravidade, seguro e auto-limpante, composto por bandejas duplas com 

acionamento periódico.

A descarga dos grãos é realizada por um conjunto mecânico de bandejas fixa/deslizante dupla, com 

acionamento cíclico e pré-determinado, em ciclo intermitente e variável, que é acionado por um dispositivo 

pneumático.  Este sistema de descarga controla o nivelamento dos grãos no interior do secador, assim 

como, a regulagem do fluxo, promovendo ainda auto-rotação dos grãos em sua decida, descarregando-os 

suavemente por gravidade, o que auxilia na movimentação e uniformidade da secagem. Este é totalmente 

auto-limpante, elimina o acúmulo de impurezas em sua superfície e isenta o risco de incêndio no secador.

Nota: A vazão de descarga dependerá dos parâmetros de umidade de entrada e saída dos grãos.

DETALHAMENTO TÉCNICO

DIFUSOR DE ENTRADA E SAÍDA

EFICIÊNCIA TÉRMICA E HOMOGENEIDADE DA SECAGEM

Ÿ Assegura excelente eficiência térmica do secador;
Ÿ Auxilia na preservação das características físicas dos grãos; 
Ÿ Elimina os gradientes de temperatura ao longo de toda a 

torre;
Ÿ Mantêm o calor, em toda extensão da câmara de entrada do 

ar; 
Ÿ Inibem interferencias das variações climáticas (frio, vento e 

chuva);
Ÿ Facilita a entrega efetiva e homogênea do ar de secagem ao 

longo de toda a torre; 

DIFERENCIAIS:

Os difusores de entrada e saída são localizados antes e após a torre de secagem, são construídos em chapa de aço 
galvanizado tipo bandeja com dobra diamante.
Os difusores de entrada são especialmente formados por painéis isolantes, que asseguram a eficiência térmica e a 
homogenenidade da secagem. Estes difusores retêm o calor no interior da câmara de entrada do ar, impedindo a perda 
de temperatura para o ambiente, mesmo com as variações climáticas. 



SISTEMA DE GERAÇÃO DE CALOR

INOVAÇÃO COMPACTA, 

EFICIENTE E AUTO-LIMPANTE

Ÿ Montagem em 3 dias; 

Ÿ Máxima eficiência térmica; 

Ÿ Sistema compacto e auto-limpante;

Ÿ Opera com 95% eficiência térmica na combustão de 

materiais sólidos. 

Ÿ Potencializa o aquecimento do ar por irradiação de ondas 

eletromagnéticas infravermelho; 

Opcional: 

Ÿ Remoção de cinzas por sistema pneumático;

DIFERENCIAIS:

Alta tecnologia no sistema de geração de calor, que utiliza a combustão de materiais sólidos para a produção de 

altas temperaturas e a irradiação eletromagnética para potencializar a emissão do calor

gerado.

Com capacidade para gerar superior volume de ar aquecido e efetivo para a secagem dos grãos. Que converte o 

conceito de fornalha tradicional, em um sistema de geração de calor testado e comprovado sua alta eficiência.

Este sistema combina duas câmeras, que produzem volume de ar aquecido e limpo para secagem. O calor é 

produzido através da queima de combustível, potencializado por irradiação eletromagnética infravermelho e, é 

expedido para a torre somente o volume de ar limpo em temperatura necessária para a secagem.

A segunda câmara, contém alta tecnologia EGQ em aço especial para temperaturas acima de 900oC graus.

Todos os projetos do sistema de combustão são customizados, em conformidade com a capacidade de 

produção e os diferentes tipos de combustíveis, desde a lenha, o cavaco, gás ou vapor.

Pode ser automatizado, com opção de projeto para o abastecimento automático de lenha, o acoplamento do 

queimador de cavaco, combustão à gás ou mesmo aproveitamento de vapor por caldeira.

DETALHAMENTO TÉCNICO



EGQ 

MÁXIMA EFICIÊNCIA TÉRMICA

Está acoplado na segunda câmara do sistema de geração de calor. É um sistema mecânico, que regula 

perfeitamente a temperatura e o volume de ar para secagem. Esse recebe o calor gerado, filtra e mistura o ar 

quente com o ar ambiente, regulando a temperatura e o volume de ar necessários para a secagem. Retorna todos 

os resíduos para queima na câmara de combustão. 

É feito em aço especial, para suportar temperaturas acima de 900oC graus. Esse sistema substitui os obsoletos 

ciclones, que estrangulam a passagem do ar e afetam a eficiência térmica de secagem dos secadores 

convencionais. 

Sua operação é totalmente limpa, isenta de fumaça e gases tóxicos, descarta a menor quantidade de cinzas, 

devido a máxima eficiência de combustão.

Ÿ Maximiza a produção do secador, 

Ÿ Reduz o risco de incêndio no secador, 

Ÿ Máximiza a eficiência térmica do secador, 

Ÿ Otimiza a queima dos combustíveis sólidos, 

Ÿ ssegura a qualidade de secagem dos grãos. 

Ÿ Proporciona uma secagem limpa, homogênea e 

econômica. 

Ÿ Elimina os gradientes de temperatura e umidade, na torre 

de secagem. 

Ÿ Regula perfeitamente a temperatura e o volume de ar para 

a secagem dos grãos. 

Ÿ Assegura 95% de eficiência térmica do sistema de geração 

de calor e do secador; 

Ÿ Elimina fagulhas, fumaça e demais resíduos de queima 

retornando-os para queima; 

Ÿ Produz superior quantidade de ar limpo e aquecido para 

toda a extensão da torre de secagem. 

Ÿ S u b s t i t u i  o s  o b s o l e to s  c i c l o n e s  e  e l i m i n a  o 

estrangulamento de ar gerado pelos mesmos.

DIFERENCIAIS:

ESTABILIZADOR DE GASES QUENTES 

DETALHAMENTO TÉCNICO



GERENCIADOR DRYMASTER

MÁXIMA AUTONOMIA E SEGURANÇA

TELA TOUCH SCREEN

O Gerenciador DryMaster realiza a operação automática do secador, com a máxima eficiência e segurança. 

Através de um sistema inteligente, com tela sensível ao toque “touch screen”, totalmente preparado para 

executar as operações de secagem. 

Opcionalmente, se a unidade possui abastecimento automático de grãos e combustível, o gerenciador poderá 

comandar todas as operações do secador, sem a interferencia humana. Nesse caso, deve-se solicitar um 

software próprio e customizado para o cliente.

Ÿ Monitora a temperatura do ar de entrada e saída; 

Ÿ Modula a temperatura e vazão do ar de secagem; 

Ÿ Controla automaticamente a carga e descarga dos 

grãos; 

Ÿ Suspervis iona todos os demais parâmetros 

operacionais; 

Ÿ Retroalimenta com dados de umidade e temperatura 

dos grãos; 

Ÿ Sinaliza ou cancela a operação de secagem, em caso 

de inconformidades no atendimento das condições de 

secagem.

DIFERENCIAIS:

DETALHAMENTO TÉCNICO



CÃO DE GUARDA

Ÿ Monitora a temperatura do ar de saída; 

Ÿ Supervisiona todos os parâmetros operacionais; 

Ÿ Pode ser configurado para operação automática;

Ÿ Modula a temperatura e vazão do ar de secagem; 

Ÿ Controla automaticamente a carga e descarga dos grãos; 

Ÿ Emissão de relatórios operacionais e condições da 

secagem; 

Ÿ Retroalimenta com dados de umidade e temperatura dos 

grãos; 

Ÿ Regulagem automática do fluxo de grãos e a temperatura 

do ar de secagem; 

Ÿ Sinal iza ou cancela a operação,  em caso de 

inconformidades no atendimento das condições de 

secagem. 

Ÿ Conectado a um software supervisório, para o melhor 

acompanhamento da operação e a elaboração de 

relatórios mais detalhados. 

Ÿ Envia mensagens para celulares pré-configurados, que 

recebem alertas sobre eventuais falhas operacionais ou 

possíveis inconformidades, no atendimento dos 

parâmetros de secagem;

MÁXIMA AUTONOMIA E SEGURANÇA

TELA TOUCH SCREEN

O cão de guarda é uma tecnologia única, que gerencia e supervisiona com precisão a velocidade e a 

temperatura dos grãos ao longo da torre de secagem. Assim como, identifica por temperatura a presença de 

materiais estranhos aos grãos no interior do secador. 

Analisa e informa com precisão a uniformidade ou os possíveis gradientes de temperaturas (ºC) do ar extraído, 

em tempo real, em três (03) níveis distintos, em cada coluna de grãos na torre. 

A programação dos sensores de temperatura, segue um padrão de segurança. Havendo alterações, que 

coloque em risco a operação, o sistema atua desligando os exaustores e geradores de calor (fornalha). Solicita a 

descarga dos grãos da torre de secagem e efetua a sua limpeza por completo. O Sistema de Supervisão Vigiada 

sai de fábrica com sua programação padrão em 25%/14%b.u. 

Dentre as normas de segurança o sistema supervisório de alta precisão e segurança, monitora o equipamento 

(secador), após a parada do processo de secagem, por um período de 120 horas como segurança e 

procedimento preventivo, através dos sensores de temperatura.

DIFERENCIAIS:

ESCADAS E PLATAFORMAS

Dispõe de plataformas e escadas que oferecem segurança,

facilidade e praticidade para inspeção e manutenção do 

secador, com total acesso ao sistema de despoeiramento e, 

às demais partes do secador de grãos. Totalmente em aço 

galvanizado, conforme normas internacionais segurança, 

visando maior durabilidade do equipamento.

DETALHAMENTO TÉCNICO



SUPERIOR PRECISÃO E SEGURANÇA NA SECAGEM DOS GRÃOS

FLUXO DE AR RADIAL (Patenteado) 

Promove a mais perfeita movimentação do fluxo de ar, que permeia entre os grãos, em todas as direções 

possíveis, no interior da torre. Esse fluxo de ar foi desenvolvido, testado e comprovado que acelera a secagem 

uniforme dos grãos, através do maior contato ar-grão e menor saturação do ar de secagem. Permitindo a máxima 

absorção da umidade dos grãos pelo ar de secagem.

Estudo de Viabilidade realizado pela Universidade de Viçosa (Brasil) em aliança com a ISU – Iowa State University - 

Universidade do Estado de Iowa (EUA), validam que o fluxo de ar radial é a única movimentação de ar, que 

promove o menor índice de quebra dos grãos (5%), contra maiores índices de quebra gerados pelos demais tipos 

de fluxos de ar, oferecidos nos demais sistemas convencionais de mercado. Saiba mais sobre a relação dos tipos 

de fluxo de ar e os respectivos índices de quebra:

Ÿ Proporciona alto poder de secagem; 

Ÿ Maior equabilidade e velocidade de secagem; 

Ÿ Excelente eficiência térmica durante o processo; 

Ÿ Assegura a manutenção das propriedades fisiológicas 

dos grãos; 

Ÿ Extrai precisamente somente a água dos grãos de forma 

rápida e homogênea;

Ÿ Maior permeabilidade do ar entre os grãos, em toda a 

extensão da torre de secagem;

DIFERENCIAIS:

 Tipo do Fluxo de Ar αndice de quebra dos grãos 

Fluxo de Ar Radial* 5% 

Concorrente 19,7% 

Misto 25,0% 

Fluxo Cruzado 45,8% 

*Patenteado por Dryeration

SENSORES DE NÍVEL E TEMPERATURA

SUPERIOR PRECISÃO E

SEGURANÇA NA

SECAGEM DOS GRÃOS

DETALHAMENTO TÉCNICO



OPÇÕES DE FORNALHA E SISTEMA GERADOR DE CALOR

SISTEMA DE TROCA DE CALOR

Projetos especiais atendem distintas necessidades dos sistemas geradores de calor, com opção para: a queima 

de cavaco, gás, briquete, vapor entre outras fontes de calor que estejam disponíveis na unidade.

O Sistema Trocador de Calor promove um ar limpo e aquecido, em temperatura e volume necessário para 

secagem, com o máximo aproveitamento do calor gerado pela fornalha. 

Este sistema trabalha em circuito fechado, com todo o sistema de secagem, proporcionando o máximo 

aproveitamento e rendimento térmico e o menor índice de resíduos de queima, devido ao máximo 

aproveitamento de queima da matéria orgânica

 

Ÿ Flexibilidade das fontes de calor;

Ÿ Maior  aprovei tamento dos recursos 

caloríferos.

Ÿ Aumenta a eficiência térmica do secador;

Ÿ Máximo rendimento da matéria orgânica,

Ÿ Permite maior rendimento térmico, mesmo 

para baixas temperaturas de secagem;

DIFERENCIAIS:

DIFERENCIAIS:

INOVAÇÃO NA GERAÇÃO DE CALOR

DETALHAMENTO TÉCNICO



Especificações Técnicas

Modelos Original DRY DRY217 DRY317-2 DRY317-3 DRY417 DRY618-5 DRY618-6 DRY1228DRY618-7 DRY1638DRY928-8 DRY2048DRY928-9

DRY217 DRY317-2 DRY317-3 DRY417 DRY618-5 DRY618-6 DRY1228DRY618-7 DRY1638DRY928-8 DRY2048DRY928-9

Capacidade Volumétrica m
3

25 4030 50 65 80 90 100 120 130 150 205

Potência Instalada cv 40.0 57.5 57,5 70,0 100,0 100,0 100,0 200,0162,5 275,0162,5 350,0

Volume de ar/hora m
3
/h 44.800

    

67.200

    

67.200

    

89.600

    

134,400

    

134,400

    

134,400 268,800

    

201,600 358,400

    

201,600 448,000

    
Capacidade Estática ton

Milho
4719 5824 6629 7637 86 94 113 144

Soja
5020 6225 7031 8140 92 100 121 154

Arroz
3916

                         
  

4820

                        

5524

                          

6331

                          

71

                         

78 94 120
Trigo

5221

                           

6426

                        

7332

                          

8442

                          

95

                         

104 126 160
Feijão

4920

                                       

6025 6830

                          

7939

                          

89

                         

98 118 150
Dimensões m 

Largura 3.93.0

                                    

3.93.0 3.93.0

                        

4.53,0

                        

5.1

                       

5.4 6.6 8.4

Altura total 21.712,5

          
          

19.612,5

          

21.714,6

         

21.716,7 21.7 21.7 21.7 24.0

Comprimento 4.744.74

                    

5.145.14

          

5.145.14

          

5.145.14

          

5.14

          

5.14 5.14 5.20

Kcal/hora T 
o
C

110 1.935.3601.451.5201.451.520967.680 2.903.040

2.257.919

2.903.040 3.386.879 4.354.560 4.354.560 5.806.080 7.741.440 9.676.800

90 1.505.2791.128.9581.128.958752.640 2.257.919 2.903.040 3.386.879 3.386.879 4.515.839 6.021.119 7.526.399

85 1.397.7601.048.3201.048.320698.880 2.096.640 2.096.640 2.096.640 3.144.960 3.144.960 4.193.280 5.591.040 6.988.800

80 1.290.240967.680967.680645.120 1.935.360 1.935.360 1.935.360 2.903.040 2.903.040 3.870.720 5.160.960 6.451.200
Consumo de lenha/hora 4200

4200 kcal/h lenha c 10%umidade110 1,020,770,770,51

          

1,54

1,11

             

1,54

          

1.54

          

2,30 2,30

                    

3,07 4,10 5,12

0,740,550,550,37

          

1,11 1,11 1,66 1,66 2,22 2,96 3.7085

0,680,510,510,34

          

1,02 1,02 1,02 1,54 1,54 2,05 2,73 3,1480

                                                      

Produção t/h Ui - Uf

Milho

20-15 6343343222 67 71 95 103 131 154 194
25-15 3322181612 36 38 51 54 69 81 103
25-14 3020161410 32 34 45 47 61 72 90

23-14 3624191812 38 41 54 57 74 87 110
20-14 5235282618 55 58 78 82 108 125 160

18-14 7349363726 78 82 111 116 154 179 225
Soja

24-14 32252317 51 55 72 76 100 117 150

22-14 40313020 62 66 88 93 122 143 182

20-14 51403726 80 85 113 118 157 182 232

18-14
14-10

110
43

71
26

55
23

52
21

36
15

          
48

58

75

103
40

116
45

157
62

165
65

220
80

256
96

323
125Trigo

18-14 51
35272618 55 58 77 82 105 124 155

18-13 3926211914 42 45 58 62 79 93 112
Arroz

23-15,5 2920161510 32 34 44 47 47 71 90

22-15,5 3423181712 36 38 51 54 55 82 100

15-12 4732252416 51 54 72 76 97 114 170
Feijão

28-14 149764 15 16 21 23 28 32 -

24-14 201310107 21 23 30 32 40 47 -

22-14 251714129 27 29 38 41 51 60 -

18-14 5135272618 55 58 77 82 105 124 -

SECADOR DE GRAOS DRYERATION
ORIGINAL - ALTA PERFORMANCE

Parâmetros de Secagem

-Temperatura ambiente: 20oC

- Umidade relativa do ar: 60%

- PCI da lenha: 4.200 kcal/h

- Peso da lenha: 450kg/m3 de lenha

- A Dryeration reserva-se o direito de alterar as especificacoes técnicas e produção sem aviso prévio.

- Poderá ser desconsiderado o uso do EGQ, para o secadores de grãos, com fonte de calor à gás ou vapor.

Todos os dados e informações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Produto patenteado e desenvolvido no Brasil / Produzido pela Dryeration Ind. Com. Proj. Ltda

As capacidades listadas são expressas em toneladas úmidas e estimadas com base em princípios de secagem, 

resultados de campo e software para simulação. Variações nas capacidades de secagem podem ocorrer, devido às 

caracterísitcas fisiológicas dos grãos, tais como: tamanho, variedade, composição química, gaus de maturidade, 

gradiente de umidade entre outras.

Com proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil e Internacionalmente, com patentes concedidas e 

pendentes.Produto T oC Peso Espec.

Milho 110 0,721            

Soja 110 0,770            

Arroz 90 0,600            

Trigo 80 0,800            

Feijão 85 0,750            



 DRYORIGINAL - Excelente performance térmica, 

energética e produtiva na secagem. Opera com menos de 

720kcal/kg de água removida. Seca até dez pontos de 

umidade, em fluxo contínuo, sem repasse, extraindo 

somente a água excessiva, com maior equabilidade e 

preservação dos grãos. Atende diversos tipos de grãos, 

sementes, cereais e oleaginosas, com capacidade de 

produção de 10 até 500 ton/h.

DRY-RC 30 – Superior performance térmica, energética 

e produtiva na secagem. Opera com menos de 590kcal/kg 

de água removida. Seca até dez pontos de umidade, em 

fluxo contínuo, sem repasse, extraindo somente a água 

excessiva, com maior equabilidade e preservação dos 

grãos. Atende diversos tipos de grãos, sementes, cereais e 

oleaginosas, com capacidades de produção maiores do que 

100 ton/h.

DRY-RC70 –Máxima performance térmica, energética e 

produtiva na secagem de grãos, com baixos percentuais de 

umidade. Opera com menos de 560kcal/kg de água 

removida. Seca até cinco pontos de umidade, em fluxo 

contínuo, sem repasse, extraindo somente a água 

excessiva, com maior equabilidade e preservação dos 

grãos. Atende diversos tipos de grãos, sementes, cereais e 

oleaginosas, recomendado para unidades industriais, com 

capacidade de produção acima de 100ton/h.

Conra 

OUTROS MODELOS
DE SECADORES DE GRÃOS DRYERATION, 

com Efetiva Alta Performance e Tecnologia

A Dryeration, disponibiliza três linhas 

de secadores, com excelente 

performance operacional, ambiental e 

econômica. Atende a diferentes 

necessidades de produção, geram valor 

ao seu negócio e asseguram maior 

rentabilidade e valor agregado à sua 

unidade de beneficiamento e produto.



Estrada Manoel 

José do Nascimento, 741

Distrito Industrial 

Cachoeirinha  | RS | Brasil

Fone +55 51 3778.6272 

Fax +55 51 3778.6256

CEP 94935-225

www.dryeration.com.br

dryeration

@dryeration


