VÁLVULAS

EX
PAN
SÃO
NOVOS CAMINHOS

Os anos de experiência em isolamento
acústico e térmico se unem à 7 anos de
know-how em VÁLVULAS.

EQUIPAMETOS INDUSTRIAIS
Soluções, Aproveitamento e Economia de recursos
A Acital oferece uma variedade de soluções na recuperação de calor, com melhor aproveitamento e
economia de recursos energéticos, reduzindo os
impactos ambientais. A engenharia de aplicação da

SISTEMA DE AQUECIMENTO

Acital estuda e recomenda as melhores soluções,
visando sempre a melhor eficiência e vida útil dos
equipamentos.

ESTAÇÃO DE DRENAGEM

PURGADORES
• Purgadores Termodinâmicos;
• Purgadores Térmicos de condensado PBK regulador Bimetálico;
• Purgadores Térmicos por Membrana;
• Purgadores de Bóia para Vapor;
• Eliminadores de Ar;
• Purgadores Termostáticos.

ESTAÇÃO DE CONTROLE

VÁLVULAS

VÁLVULA MANUAL
• Monobloco 1000WOG;
• Tripartida Passagem Plena / Reduzida Classe 150/300;
• Tripartida Passagem Plena / Reduzida com Dupla Vedação Classe 150/300;
• Bipartida Passagem Plena 1000 WOG;
• Bipartida Passagem Plena Classe 150/300;
• Diversora de Fluxo (3 vias) Classe 150/300;
• Atuadores Pneumáticos;
• Atuadores Elétricos;
• Chaves Fim de Curso;
• Sensor de Proximidade;
• Válvulas Solenóide.

VÁLVULA DE PROCESSOS
• Válvula tipo Globo (4-20mA);
• Válvulas ON/OFF;
•Válvula Controle;
• Válvula Redutora Auto-Operada
• Piloto Pneumático;
• Atuadores Pneumáticos;
• Atuadores Elétricos;
• Chaves Fim de Curso;
• Sensores de Proximidade;
• Válvulas Solenóides.

VÁLVULA DE BLOQUEIO E RETENÇÃO
• Válvula de Passagem Reta;
• Válvulas de Passagem Angulares;
• Válvula de Bloqueio e Retenção;
• Válvula Globo Convencional;
• Válvulas Globo com Haste Ascendente;
• Válvulas Globo com Atuador Pneumático/Elétrico;
• Válvulas Gaveta Haste Fixa;
• Válvulas Gaveta Haste Ascendente;
• Válvulas de Retenção.

CARACTERÍSTICAS | Válvula de Bloqueio e Retenção
EFICIÊNCIA

SEGURANÇA

As válvulas de passagem reta
possuem o corpo inclinado a 45o,
resultando
em
características
hidrodinâmicas superiores às válvulas globo convencionais. Com isso é
possível unir em uma única válvula
baixa perda de carga e alta capacidade de estanqueidade, ou seja,
melhor performance com segurança absoluta.

A sede em aço faz perfeita vedação
com o anel de PTFE encaixado no
obturador, garantindo maior segurança e estanqueidade total, mesmo
nas condições mais severas.

FILTROS TIPO ‘Y’ E ACESSÓRIO
• Filtros Tipo “Y”;
• Separadores de Umidades;
• Resfriadores de Amostra;
• Válvulas de Retenção tipo União;
• Válvulas Quebra Vácuo;
• Válvulas Misturadoras de Água e Vapor;
• Válvulas Redutoras de Pressão Piloto Operadas;
• Válvulas Redutoras de Pressão de Ação Direta.

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL
• Manômetros e Termômetros;
• Acessórios: Selos tipo Diafragma, Amortecedores de Pulsação,
Registros para Manômetros, Tubo Sifão;
• Controladores e Indicadores;
• Temporizadores;
• Atuadores Pneumáticos e Elétricos;
• Posicionadores Pneumáticos/Eletropneumáticos;
• Monitores de Posição.

CONTRA-VEDAÇÃO
O sistema de contra-vedação
permite que procedimentos de
manutenção na válvula sejam realizados em operação, evitando paradas desnecessárias. O uso constante
da contra-vedação pode ainda
aumentar a vida útil daos componentes da válvula.

FLANGES E CONEXÕES
• Flanges: SO, WN, Cego, Liso 150/300/600/900/1500lb, PN16/25/40/63/100/160;
• Laminados e Forjados: Materiais ASTM-283/ASTM A-105/ASTM A -182 e Inox304/316;
• Conexões Tubulares: Curvas, Tees, Caps e Reduções Sched. 5/10/40/80/160 ASTM A-234 WPB e WPA, ASTM A-182
e Inox 304/316;
• Conexões Forjadas: Bujões, Luvas, Uniões, Tees, Caps, Cotovelos, Niples, Cruzetas e Buchas, ASTM A-105, ASTM
A-182 e Inox 304/316.

SERVIÇOS
Manutenções, Auditorias, Diagnósticos

Manutenção de Equipamentos e Calibração de Válvulas
A Acital dispõe de um Centro de Excelência em válvulas industriais, que conta com profissionais capazes de fazer
correções, efetuar testes específicos e identificar problemas não apenas nas válvulas, mas também nos equipamentos relacionados ao processo e à instalação. Os trabalhos podem ser realizados na sede da Acital ou na unidade
indus trial do cliente. A equipe Acital possui treinamento especializado e está preparada para a execução de serviços
diretamente em campo com suas unidades móveis, trazendo comodidade e confiabilidade para processos onde os
tempos de parada são reduzidos devido a sua produção contínua.

Manutenção e Recuperação

A Acital oferece manutenção especializada para aumentar o
rendimento e a vida útil de cada equipamento. Com um laboratório que atende às normas da ABNT, a Acital se destaca na
execução de serviços de manutenção, ajuste e calibração de
instrumentação pneumática, analógica, eletrônica e digital.

Manutenção e Limpeza de Placas de Trocador de Calor

A manutenção periódica é extremamente importante para o funcionamento eficaz das placas dos Trocadores de
Calor. São aplicados produtos específicos para cada caso na limpeza e remoção de cálcio, carbonatos, sílica, graxas e
demais substancias que ficam nas superfícies das placas e do trocador impedindo a eficácia da troca térmica do
equipamento. Todo equipamento industrial requer cuidados especiais e as manutenções são essências para garantir
a qualidade final dos produtos, por isso a manutenção das placas de trocadores de calor é de suma importância.

Antes

Depois

• Inspeção com LP para detectar trincas e microtrincas;

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS
PELA ACITAL:

• Limpeza química das placas com produtos apropriados;
• Remoção das juntas usadas e colagem das juntas (gaxetas) novas;
• Conserto de canaletas e garfos de sustentação;
• Montagem e vendas de placas de Trocadores de Calor.

Auditoria Energética e Diagnóstico de Purgadores

O objetivo da Auditoria é apresentar uma avaliação técnica completa do sistema de distribuição de vapor, através
da emissão de um relatório contendo importantes informações, tais como:
• Cadastro de purgadores;
• Avaliação qualitativa dos purgadores;
• Avaliação quantitativa dos purgadores;
• Relatório de adequação dos purgadores;
• Recomendações sobre adequação de equipamentos;
• Recomendações sobre adequação das linhas de vapor e condensado;
• Adequação de Sistemas de Vapor.

Para realizar o estudo Acital possui várias opções de
avaliação de acordo com a necessidade de
instalação do cliente:

Câmera Termográfica

VKP

Auditoria de Tubulação e Inspeção de Soldagem (Ensaios não Destrutivos)

A Acital oferece a realização de ensaios não destrutivos por inspetores qualificados conforme FBTS (Fundação Brasileira de Tecnologiada Soldagem) e ASNT (American Society for Nondestructive
Testign), fornecendo prontuários e relatórios técnico conforme
exigências de NR13, nas seguintes modalidades:

• Inspeção de Soldagem;
• Ensaio por Líquido Penetrante;
• Ensaio de Estanqueidade;
• Ensaio por Ultra Som em tubulações.

Auditoria de Tubulação e Inspeção de Soldagem ( Ensaios não Destrutivos)

Ultra Som em tubulações

Ensaio por Líquido Penetrante

Engenharia de Aplicação/Projetos

Além da comercialização de produtos e sistemas, a Acital mantém
uma equipe formada por Engenheiros e Técnicos especializados em
instalações de vapor, óleo, água e ar. Buscando sempre, melhorias de
processo com eficiência e segurança, economia de energia e
aumento de produtividade, presta ainda os seguintes serviços:

• Projetos;
• Dimensionamento de Redes de Vapor e
Condensado;
• Recuperação de Condensado;
• Aproveitamento de Vapor Flash.

Fundada em 1980, a ACITAL Assessoria Comercial e Tecnológica Ltda
passou, desde 1989, a se dedicar à Indústria e a Construção Civil na área de
isolamentos térmicos e acústicos, com serviços especializados e fornecimento de materiais técnicos. Em 2009 passou a dedicar-se ao desenvolvimento de produtos, que é um de seus diferenciais devido ao know-how
adquirido nos mais de 35 anos de história. Hoje a ACITAL Isolamentos
Térmicos e Acústicos Ltda, vem servindo todo o Brasil com eficiência e
produtos altamente profissionais.

MISSÃO
Conforto, segurança e saúde por meio
de soluções inovadoras, com materiais
e serviços técnicos.

VISÃO
Ser reconhecida como empresa de
soluções definitivas em isolamentos
térmicos e acústicos.

www.acital.com.br
47 3338 0505 | acital@acital.com.br

Rua 1º de Janeiro, 245 - Blumenau, SC

