Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
Uma empresa de 9001:2015 ISO | CIN: U45309DL2018PTC330315
IN ASSOCIATION WITH
TM

AN ISO 9001-2015 COMPANY
Servindo o processamento de laticínios, frutas e legumes, grão &
Embalagem e embalagens de óleo comestível, através de tecnologia e garantia de
qualidade

Quem somos
Visão geral da empresa

PENTASHIVA INFRAVENTURES PVT. Ltd. fornece um conjunto completo de serviços do
conceito de comissionamento, que inclui o projeto de engenharia e serviços. Nós oferecemos
abrangentes projetos EPC turn chave base e fornecer consultoria no sector, tais como infraestrutura, agricultura, saúde, energia e poder, tecnologia da informação
ZEUZER a Índia tem uma vasta experiência no atendimento as indústrias de produtos lácteos e
alimentos através da inovação científica e tecnologia de 21 anos. Eles fornecem soluções
personalizadas feitas aos nossos clientes, com tecnologia de ponta e expertise, para cumprir suas
exigências. Nós estamos conduzindo entre as poucas companhias de fabricação de processo que
fabricam placas próprias para placa de trocadores de calor (PHE) que atende a ISO 9001: 2008
TUV certificado de normas do sistema.
"Nós somos um fabricante de máquinas de processamento de produtos lácteos, visa a total
satisfação do cliente através de serviço de qualidade de fabricação, eficiente, compromissos de
tempo limite e tecnologia rentável."

•
•
•
•
•

Abordagem holística
Tem altamente qualificados, engenheiros e pessoal treinado
Atender a todas as quase todas as necessidades da indústria de laticínios
Nossos produtos são altamente eficiente, realçando mais economia de energia
Trabalhar dentro dos padrões de qualidade e certeza de que a política é entendida e
implementada em todos os níveis.

Missão e valores:
Nós acreditamos em fazer engenharia sustentável no caminho certo. Nosso objetivo é propagar a
marca em uma maneira de fornecer soluções completas na indústria de transformação de produtos
lácteos, aumentando a satisfação do cliente.
Estamos empenhados em fornecer em quantidades certas, os produtos de qualidade, tempo
limitado, com eficiência e eficácia.

NOSSOS SERVIÇOS

o Engenharia e design de soluções totais para qualquer indústria de processo desde a
fase conceitual de comissionamento como por padrões globais.
o
o Nossa equipe assegura-lhe com eficiente e segura de montagem e comissionamento
da planta. Nossa
o engenheiros de serviço fará com que seus operadores são treinados adequadamente
para lidar com a máquina o.
o
o Nossa equipe de serviço é altamente qualificado, que eles vão dar o mesmo nível de
cuidados, a precisão e a responsabilidade que nós aplicamos para nossa fabricação.
o
o Ajudamos nossos clientes em aumentar sua capacidade de produção ou redução do
consumo de energia. Fazemos também a introdução de novos equipamentos e
tecnologia para nossos clientes.
o
o Nós entende os desafios dos clientes e exigências de cada passo durante o projeto.
o
o Nós fornecemos projetos turnkey, desde análise do problema, finalização de layout
e equipamentos de instalações apropriadas conforme o processo e também
instalação de comissionamento do projeto que garante a operação suave e sem
problemas de sua planta, como
o um todo.
o
o Nossas peças sobresselentes padrão estão disponíveis a curto prazo. Os materiais
utilizados sendo de aço inoxidável 304/316 e titânio (aplicação especial).

GARANTIA DE QUALIDADE

o Buscando a satisfação total do cliente através da garantia de qualidade rígida em
cada estágio.
o
o Inspeção rigorosa dos materiais da recepção, fabricação e acabamento de estágios.
o
o Adesão rigorosa a qualidade através de procedimentos e manuais operacionais.
o
o Facilidades de teste com pressão de até 6 a 8 kg/cm2, análise química de teste estão
no lugar. Instalações in-House para especial de teste especificado por clientes e a
disposição do cliente suportam por meio de R&D.
o
o Inspeção de sofisticadas instalações para teste hidráulico de qualquer especificação
do cliente. Disponibilidade de todos os equipamentos de óptimas classificações
necessárias para qualquer indústria de processo químico.

A. Projectos chave na mão
Nossa especialização principal na
indústria de processamento de
produtos lácteos nos fez capazes na
fabricação, fornecimento e projeto de
equipamentos e linhas para o
processamento de leite cru e seus
subprodutos como o ghee, manteiga,
sorvete, iogurte, iogurte grego,
processamento paneer / queijo cottage,
leite em pó e leite condensado,
encontrando-se todas as necessidades do cliente e sua demanda para os produtos como pela
exigência do mercado. Nós projetamos a planta com utilização eficiente da energia, onde
são consideradas as perdas de produto e as perdas de energia. Nós projetamos a planta com
higiene, segurança alimentar e padrões de qualidade.

B. Automação
Nós sabe como otimizar seu processo no
controle de produção inteligente. Nós
fornecemos nosso cliente com total controle
das operações de fábrica em todas as seções
da indústria de laticínios, conseguindo um
desempenho superior com nossas soluções
de automação completa. Quando se trata de
indústria de alimentos, higiene é a parte
mais importante a ser considerado.
Nossa solução de automação não só ajuda a alcançar o desempenho das operações de planta e
agregando valor à produção, mas também ajuda a melhorar seus padrões de qualidade em seus
produtos.

C. Serviços pós-venda
Os serviços que prestamos é para o projeto tanto produto e turnkey para um arranque novo
completo de laticínios que está à procura de uma oportunidade para crescer na indústria alimentar.
Damos-lhe o nosso total apoio, instalação e comissionamento da planta, bem como serviços de
treinamento para seus operadores para operar a planta de lácteos, mantendo os padrões de produtos
lácteos e qualidade de seu produto.

Os seguintes serviços que prestamos aos nossos clientes:
•
projeto e instalação das plantas
•
peças de reposição
•
soluções de perícia
•
expansão de plantas
•
serviços de formação
•
suporte de tecnologia

Produtos:
1. Planta de processamento
HTST (alta temperatura curto espaço de tempo), planta de processamento é projetado conforme as
necessidades do cliente para sua padronização de leite. É o processo mais simples para pasteurizar o leite
integral, matando os microrganismos indesejáveis e bactérias sem quaisquer danos no produto. O
consumidor pode usar o leite pasteurizado para seus produtos de leite feitos com leite e creme, até mesmo
os produtos cultivados são incluídos para a melhor vida de prateleira.

O consumidor pode usar o leite pasteurizado para seus produtos de leite feitos com leite e creme, até
mesmo os produtos cultivados são incluídos para a melhor vida de prateleira.
Principais características:
•
•
•
•
•
•

Baixa Incrustação
Custo efetivo
Resistente à corrosão
Coeficiente de transferência de calor de
alta
Eficiência de regeneração: 90-93%
Fácil manutenção

2.

Tubo permutador de calor
O consumidor pode usar o leite pasteurizado para seus produtos de leite feitos com leite e
creme, até mesmo os produtos cultivados são incluídos para a melhor vida de prateleira.
Construção:
•
Placa de pressão & moldura placa
•
Pacote de placa
•
Gaxeta
•
Barras de transporte
•
Parafusos de aperto
•
Fim de suporte
•
Conexões

3. placas de transferência de calor
Placas são projetadas para atingir a área de transferência de
calor eficiente e padrões ondulados que garante o aumento da
força. Além disso, a ondulação cria alta turbulência e, assim,
alcançar o coeficiente de transferência de calor elevado. O
fator de incrustação nas placas também são menos. A placa
consiste em buraco de passagem em cada esquina e é
apertado-selado com uma gaxeta montada em sua ranhura
periférica.

4. tubular de trocador de calor
Nós fornecemos o trocador de calor tubular com tubos de papelão ondulados ou em linha reta. É
fabricado com design totalmente soldada, menor diâmetro onduladas tubos alinhados em paralelo dentro
de um escudo exterior do diâmetro maior. Devido ao número de tubos dentro de um shell, este projeto
maximiza a superfície de transferência de calor em um determinado espaço volumétrico. É adequado para
aquecimento ou resfriamento de produtos de baixa viscosidade ou produtos como as células de suco ou
polpa nesta regeneração é indireta.

Principais características:
•
•
•
•
•
•

Alta eficiência
Área de transferência de calor optimizada
Recuperação de calor otimizada
Aumenta o fluxo de Turbulance
Fácil manutenção
Custo efetivo

Aplicação: Laticínios e indústria de bebidas
1.

Bombas

Bombas abrange uma ampla gama de aplicações em laticínios, alimentos, bebidas, confeitaria /, cervejeiro, alcoólicos e não
alcoólicas, produtos químicos e farmacêuticos. A bomba é projetada conforme as bases de aplicação do produto para transferência,
evaporação, inline mistura, filtração, extração, aquecimento, fermentação, engarrafamento e cip.

Aplicações: Produtos lácteos, bebidas, indústria alimentar, química & Pharma indústria

•

Características :
Tampa frontal e revestimento

•

Impulsores

•

Eixo

•

Selos

•

Conexões

•

Motores elétricos

1.
Mistura
Misturador de pó/Venture tem uma capacidade de misturar o pó rapidamente, e misturando-se
imediatamente com a água, dando a refinar a qualidade do leite de reconstituição. O misturador de pó
consistem de cisalhamento de mistura e Self-priming bomba e pode ser usado em linha para o lote de
contínua transformação. A manipulação é portátil e ergonomicamente projetado. Ele pode ser usado para
vários aplicativo goma, açúcar, etc.

Principais características:
•
•
•
•

Reduz o tempo de processo
Processo consistente de lotes
Design ergonômico e seguro
Capacidade: 1000-20000lph

Aplicações: Laticínios, alimentos, do bebidas,
farmacêuticas e outras indústrias.
Paneer/queijo IVA destinam-se conforme a produção e os parâmetros que podem ser definidos pelos
clientes ou como pelas exigências definidas por nós. Este equipamento pode ser usado em várias aplicações
como nos Paneer, queijo, requeijão, soro de leite, etc. Nós forneceremos todos os outros acessórios como
pelo projeto de linha de processo. Capacidade: 500 – 2000lph aplicações: indústria de laticínios.

Condesing Plant & Dryer
Secador de leito fluidizado Spray é uma operação de
secagem combinada em que o feed é aceito em um estado
fluido e convertido em uma partículas secas pelo processo
de atomização do líquido em um meio de secagem quente.
O processo de atomização é feito conforme o tamanho de
partícula necessária e propriedades do produto seco, por
usando o bico de alta pressão e sua alimentação é
transmitida através do bocal, pela bomba de alta pressão.
O aquecimento de secagem ar é feito por vapor radiador ou aquecedor de ar fluido térmico,
conforme as condições de serviço

Principais características:
•
Altamente eficiente
•
Perda de energia insignificante do secador
•
Fácil manutenção
•
Baixa potência e consumo de vapor

2.

Limpeza no local
Sistema de limpeza no local (cip) é um do produto que está instalado nos países da Índia e no exterior. O
produto tem stand próprio em recicl o processamento também projetar e fabricar sistemas personalizados
cip, cip tanques e unidades cip com base em atender às necessidades específicas do cliente. Controle de
processo pode ser alcançado através de CLPs existentes, sistemas de controle de autoportante ou operações
manuais.

Características:
• Higiene elevada e eficiência de limpeza
•
•
•

Melhorar a pureza, a recuperação e a qualidade do produto
Sistemas automatizados
Reduz o custo de produção e poluição

Equipamentos ofereceram para a matéria-prima, manipulação, processamento, armazenamento
intermediário & embalagem primária de mistura é elevador de balde/Z, transportando sistemas,
pré limpeza, Vibro peneira, misturadores, Silos de armazenagem, embalagem primária, sachês,
máquinas de enchimento para líquido, produtos viscosos e sólidos. Garrafa, frasco, lata de linha
para produtos líquidos, de pó de enchimento.
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