


Íabrica sistemas
Bffi" e produtos
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Sisìemas de depura-

ção de ar com partícuias

em suspenúo paÊ apl-
cação êm un dâdes ndusÍiais nos mais di-
versos segr'ìentos tas coÍo: srdeíurgè.c
mento, metaJ-mecân ca, quím câ, arteÍaìos de
borracha, ÍÌìine€çãq alimentício, anÍìazéns grane-

Utìlìzados
paÍa êxauslão
de gases e va-
pores. Em aço caÍbono,
inôx oLr âindâ
revestimento especia anlì-
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ao controle ambiental.
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Ìlroccssos ndLrSir a s al versos
S stcüa dc

dcpu acào dc
gascs gcrados cm Íornos de rccL peracáo de
aiÌrìino Capacidades: 68.000 m,ì
OriaÌìt daLie de rnangas: 800 un:dadesi
Pcténc a nsla ada 250 CVi
L x lx h: 7800 x 4000 x T2000 nrm

de r:lepuracão
de qases do
t po Ciclone u1 zadosemÍundcóes Ììdústras
qir rncas. rneta Ú gcas eÌc. Fab cadas enr aco
TOX e ãCO CaÌlCnO.
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De médias pressões,

empregados em sistemas
de ventilaÇão e exaustão de gases e
partìculados sêcos em geral.

As válvulas rolativas forâm desenvolvidas
para a relirada do material em pó do sistema de
depuração de ar sem que haja perda de pressão
na forma de escape de ar

Podem ser fabricadas em íerro fundido, aço
carbono ou aço inox e
providas dê motoÌedulor
para acionamênto,

Recomendado para sóli-
dos, laboratórios, indústrias

MistuÍadoÍês
para sólidos

qìr ímicas,
Íârmacêuti-
câs, alimen-
tícias, Íá- i7:;?

í;-t;bricas de rações, vitaminas
e sais minerais. Fabricâdo nas
versões CD eY.

Projetado para

criar condições am-
bientaÌs adequadas
ao trabalho humano
em áreas de lempetâ-
lura elevada como:

fundições, side-
rúrgicas, injêto-

ras de plástico e
ouÍâs,

I

PainéiS de Para motores

COmandO elélricos de pe-
queno ou grande

porte. Fabricado coníorme padrões e
normas internacionais. Para oiimizar o
consumo energético dos motores elé-
tricos, o painel de comando pode ser
complementado com equipamento elê-
Íônico de ajuslê de rotaçõês. Pode ser
Íornecido. sob pêdido, com PLC.
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Ptodutos, equipamentos e srbtemas modemos
e duráveis pana resolver todos seus problemas
de conttole ambiental.

A EQUIFABRIL é, há 40 anos, um dos
principais Íornecedores do mercado de
produtos e sistemas para controle interno e
externo do ar.

Todos os produtos e equipamentos
EQUIFABRIL atendem aos padrões de
emissão dos órgãos de controle ambiental
brasileiros pois são projetados para superar
as normas internacionais.

A EOU,FABBIL é Tider .Te
mercado na Íabficação de:

E ventiladores/exaustores centríÍugos
e axiais, para atender aos processos onde
se exigem altos rêndimentos. São
fabricados em aÇo carbono, aço inox
e PR.FV (Fiberglass).

layad.qres ie sases do tipo Íone
de absorção, com ou sem reação
química e yenÍuli São fabricados em
aço cârbono, aço inox e P.R.EV
(Fiberglass)

Íiltros de mangas automáticos.
Sáo fabricados em aço carbono e aço
inox. Sáo projetados parâ atender
a todos os processos industriais onde
existam emanações de particulados
no despoeiramento:

. em forno elétrico

. em forno "Cubilot"
em alto forno
em aciaria
nos processos da indústria cerâmica
nos processos de rebarbação na
Íundição
nos processos de fundição de
alumínio, chumbo, estanho, latão e
cobre
no controle de emìssão de material
particulado na queima de ólêo

combustível em caldeiras, Íornos
rotativos e reverberos, estuÍas e
secadores

. no controle de emissão de material
particulado em caldeiras a lenha,
casca de arÍoz e bagaço de cana.

ciclones de alta eÍiciência Íabricados
em aço carbono e aço inox.

sistêmâs dê lâvagem dê gases,
projetados para atender aos seguintes
processos:

controle de emissão de dióxido
de enxofre após a Íiltragem
a seco
controle de emissão de SOx e
outras névoas ácidas para todos
os processos industriais como:
indústrias químicas, farmacêuticas,
gâlvanoplastìa.
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A EQUIFABBIL projeta,
Íabúca e instala.,.

É sua total garantia de obter a melhor
e completa resolução de todos seus
problemas de controlê ambientâ|, inclusive
daqueles que ainda não Íoram detêctados

mas que ocorrerão.

Qualquer seja sua
nec essid ade, c onsulte -no s!

ExpeÌlêncla que taz dtte.ençe!



Experlência que Íaz diferençe!

EOUIFABRIL INDUSTRIAL LTDA.

Rodovia Dom Pedro l, km 64,5
'12955-000 Bom Jesus dos Perdões SP

Tel/Fax: o- -1í 4012.7555

e-mail: comercial@equÌfabril.com.br


