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Hidromethos parte do Grupo TDF, é especializada em oferecer as melhores soluções na transferência de produtos difíceis 
para as aplicações e processos mais exigentes do mundo.

Fundada em Setembro de 2000, o crescimento contínuo e estável colocou a Hidromethos numa posição de liderança na 
fabricação, distribuição e instalação de bombas e produtos relacionados. O Grupo TDF conta actualmente com delegações 
em 10 países: Espanha, Portugal, França, Suíça, Polónia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Roménia.

1.Principais fornecedores internacionais

Trabalhamos com os principais produtores de bombas e 
produtos relacionados. Garantindo alta qualidade do pro-
duto e confi abilidade, com tempos de entrega reduzidos, 
certifi cações de qualidade e o melhor serviço ao cliente.

2. Suporte Técnico

O nosso compromisso é oferecer o melhor suporte e ser-
viço ao cliente. A nossa equipa de técnicos experientes 
está envolvida no seu projecto do início ao fi m, com o 
objectivo principal de reduzir o imprevisto e maximizar a 
rentabilidade.

3.Em todos os sectores

Atentos à tecnologia e sempre focados em oferecer um 
serviço completo aos nossos clientes, a nossa experiên-
cia nas áreas mais importantes da indústria permite-nos 
oferecer um serviço líder em todos os sectores.

4.Personalização e SAT

TDF Systems é a nossa divisão especializada em siste-
mas. Fabricamos Skids para processos e produção de 
alta qualidade, apoiados num grande suporte técnico que 
garante confi abilidade e efi ciência.



Amplo Alcance e 
Disponibilidade de Stock

Aconselhamento e 
Treino

Serviço SAT e
Reparações no Local

O nosso Serviço de Assistência 
Técnica está preparado para exe-
cutar qualquer tipo de reparação, 
comissionamento ou manutenção 
das instalações do cliente.

Os nossos departamentos técnicos 
estão envolvidos no seu projeto do 
início ao fi m para maximizar a rent-
abilidade da sua instalação.

Oferecemos aconselhamento, des-
de a selecção de equipamentos e 
solução de problemas até ao seu 
planeamento e implementação.

Possuímos a maior variedade de 
bombas industriais e equipamen-
tos relacionados. Somos a empre-
sa europeia com o maior volume 
de stock.

Engenharia e Design 
Industrial

Fabricação e
Montagens Próprias

Ferramentas
Profi ssionais

Realizamos todos os tipos de fab-
ricação e montagem de sistemas 
industriais. Oferecemos soluções 
completas de alta qualidade para 
dosagem, transferência e fi ltração.

Trabalhamos com os mais avança-
dos equipamentos e ferramentas 
de ofi cina no mercado. Temos o 
nosso próprio laboratório de teste 
e calibração.

Na Hidromethos fornecemos soluções específi cas para cada um dos sectores industriais. Por esta razão,temos 
equipas técnicas especializadas, conscientes dos problemas e demandas de cada aplicação.

Indústria Geral
Química, Tintas e Pinturas, Cerâmica, Plásticos, 

Automotivo, Energia, Máquinas...

Indústria Sanitária
Alimentação, Bebidas, Farmacêutica e Labo-

ratórios, Cosmética, Centros de Pesquisa
e Universidades...

Tratamento de Água
Residuais urbanos e industriais, Tratamento

de Água, analítica e Ambiental ...

Construção e Mineração
Obras Públicas e Civis, Máquinas de Túnel,

Redução de Níveis de Água, Gerenciamento de 
Emergência...

Petroquímica
Engenharia, Gases Industriais, Petróleo, 

Amostragem ...

Nossos Mercados

Nossas Vantagens
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• Caudais e pressões variáveis com um simples ajuste na alimentação de ar 
comprimido.

• Auto-ferrantes.
• Possibilidade de funcionar em vazio ou contra uma válvula fechada.
• Sem empanques nem partes rotativas.
• Passagem de sólidos sem danifi car a bomba.
• Versões com relação 3:1 e 2:1 permitem obter pressões de descarga até 21 

bar.
• Versão Pro-Flo SHIFT - Sistema de ar mais avançado do mercado permitindo 

uma

A grande variedade de materiais em que pode ser fabricada habilita o funciona-
mento com quase todos os produtos e aplicações, tornando este tipo de bomba 
uma das mais versáteis do mercado.

- Certifi cações EHEDG, 3-A, CE, ATEX, USP Class VI e FDA CFR 21.177.

Corpo em inox 316L com rugosidade 1,3μm. Caudais até 918 L/min e pressão até 
8,6bar. Adaptada para COP. Conexões sanitárias Tri-Clamp.

Corpo em aço inox 316L electro polido com rugosidade 0,8 μm. Caudais até 874L/
min e pressão até 8,6bar. Adaptada para CIP/SIP.



Bombas pneumáticas de duplo diafragma com uma moderna tecnologia de controlo preciso do sistema de distribuição 
do ar, PERSWING®, de elevada efi ciência e baixa manutenção. Protecção contra funcionamento a seco, excelente ca-
pacidade de aspiração, fácil arranque, sem empanques ou 

Certifi cações:

Série MM
Versão Sanitária/Alimentar

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 1/4 “a 3”

Série Biocor
Versão Sanitária/Alimentar

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 1/4 “a 3”

Série Futur
Versão Industrial

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 1/4 “a 3”

Série C
Versão Económica

Série E
Versão Industrial

Série AH
Versão Alta Pressão

Temos três tamanhos de alta pressão 
até 16 bar em corpo em polietileno.

Série Chemicor
Versão Industrial/Alimentar
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Bomba centrífuga para processamento de águas residuais na horizontal e vertical, líquidos 
e sustâncias viscosas, corrosivas, líquidos com sustância fi brosa, etc. Impulsores fechados, 
semiabertos ou Vortex. É uma bomba feita especialmente para a desmontagem dos rotores, 
impulsor sem desmontar a voluta das condutas. Os fl anges de impulsão cumprem com a norma  
EN 1092-2/ PN10 (EN 1092 -1/).

Bomba centrífuga, em conformidade com a norma DIN 24255 
(EN 733) em execução sobre monobloco, para fl uídos lim-
pos ou pouco contaminados e de baixa viscosidade.Pode ser 
fabricada total ou parcialmente em ferro fundido, AISI-316, 
DUPLEX, SUPERDUPLEX.Vedada com diferentes tipos de 
empanques mecânicos e planos API.

Bomba centrífuga em conformidade com a ISO 5199 (2858), para indústria química e de 
processamento. Podem ser fabricados totalmente ou parcialmente em ferro fundido, AISI-
316, DUPLEX, SUPERDUPLEX... Possibilidade de impulsor fechado, aberto, vórtice, canal... 
Selagem com diferentes tipos de empanques mecânicos e planos API.

Bomba centrífuga, em conformidade com a norma DIN 24255
(EN 733) em execução sobre bancada, para fl uídos limpos 
ou pouco contaminados e de baixa viscosidade.Pode ser fab-
ricada totalmente ou parcialmente em ferro fundido, AISI-316, 
DUPLEX, SUPERDUPLEX. Selagem com diferentes tipos de 
empanques mecânicos e planos API.

Bomba centrífuga para óleo térmico ou óleo industrial de baixa viscosidade sem partículas 
abrasivas. Refrigerada a ar, cumpre em dimensões com a norma EN 733. Com um design mod-
ular, o conjunto completo do rotor, impulsor e a tampa da carcaça podem ser removidos sem 
tirar a cobertura da espiral do sistema de condutos. Todos os impulsores estão equilibrados de 
forma estática e dinâmica, em conformidade com a ISO 1940 ponto 6.3. empanques mecânicos 
concebidos para altas temperaturas.

Bomba centrífuga de câmara bipartida, com rotor radial de 
dupla sucção e forças hidráulicas axiais equilibradas. Pos-
sibilidade de execução vertical. Todos os impulsores estão 
equilibrados de forma estática e dinâmica, em conformidade 
com a ISO 1940, ponto 6.3. O impulsor é de sucção dupla.

Eletrobomba centrífuga monobloco vertical, com aspiração e impulsão em linha para fl uídos 
limpos ou pouco contaminados e de baixa viscosidade. Pode ser fabricada total ou parcial-
mente em ferro fundido, AISI-316, DUPLEX, SUPERDUPLEX.

Bomba centrífuga multicelular de alta pressão, com impul-
sor fechado e difusor. Possibilidade de fl anges DIN e ANSI. 
As bombas MS/HMS são adequadas para líquidos limpos ou 
ligeiramente contaminados com baixa viscosidade. Todos os 
impulsores estão equilibrados de forma estática e dinâmica, 
em conformidade com a ISO 1940, ponto 6.3.

Bomba centrífuga vertical, com impulsor fechado e coluna lubrifi cada pelo líquido a bombear. 
Possibilidade de execução com impulsor de vórtice e canal. Execução de câmara multicelular 
e espiral.
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Bombas centrífugas construídas em fi bra de vidro e resina epóxi, utilizan-
do sistemas RTM, injeção de resina em moldes previamente preenchidos 
com fi bra, para garantir resistência química. Especialmente indicado em 
instalações de parques aquáticos, para a transferência de água do mar. 
Aprovado pela Associação de Parques Aquáticos e Dolphinariums. Espe-
cialmente adequados para a bombagem de ácidos corrosivos e bases, tais 
como: líquidos de soda cáustica, clorídrico, hipoclorito, águas residuais 
industriais, fertilizantes, salmouras, solventes e líquidos carregados com 
abrasivos. Bombeando taxas até 1.000 m3 / h., Pressões até 100 mcl.
Modelos autoferrantes, verticais, monoblocos, etc. Inúmeras opções de 
empanques mecânicos para qualquer aplicação difícil.

Gama completa de bombas centrífugas em aço inox electro polido, cumprindo com todas as certifi cações sanitárias para a 
indústria alimentar e farmacêutica, permitindo a passagem de sólidos e com valores de NPSHr muito baixos. Desenvolvi-
mento de bombas à medida para projectos especiais. Certifi cações ASME, USP, FDA e EHEDG.

Série FP

Caudais até 700m3/h, pressões até 12bar. Bomba ideal para 
leite, ovos, bebidas, levedura, sangue, óleo, salmoura, etc.

Série MFP

Caudais até 700m3/h e pressões até 7 bar. Indicada para a 
indústria do vinho e da cerveja.

Série CRP

Bombas de retorno do CIP. Com separador de ar integrado. 
Caudais até 180m3/h e pressões até 7 bar. Ideal para descar-
ga de tanques e depósitos.

Série PHP2

Construção em aço inox 316L. Caudais até 115m3/h e 
pressões até 12 bar. Bomba de processo indicada para a in-
dústria farmacêutica e biotech. Água purifi cada, instalações 
WFI, solventes, etc.
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• Gama completa de bombas centrífugas para processo 
industrial, ANSI/ISO de processo químico, API, elevação 
e distribuição de água, lamas e sólidos.

• Segmentos óleo & gás, química, energia, água, minas, 
pasta de papel, metais primários e indústria em geral.

• Empanques mecânicos e sistemas de selagem, com-
patíveis com a maioria dos equipamentos rotativos: 
Bombas, compressores, misturadores, turbinas e outros 
equipamentos especiais.

A Trufl o Pumps, Inc. é um fabricante global de bombas de 
processo centrífugas ANSI e API. A Trufl o desenvolveu uma 
ampla variedade de bombas de processo para vários tipos de
indústrias: refi narias, fábricas petroquímicas, fábricas de pa-
pel, mineração, fábricas de produtos químicos, produtos far-
macêuticos, alimentos e bebidas.

Completamente estanques. Não têm empanque. Fabricadas em Polipro-
pileno, PVDF e aço revestido a ETFE, são utilizadas na trasfega de pro-
dutos químicos garantindo a máxima segurança. Versões autoferrantes 
e verticais também disponíveis.

Fabricadas em Polipropileno, PVC, PVDF, ou aço inox 316 são a solução 
ideal para trasfega de bidão ou contentor de 1.000 Litros. Com impulsor 
centrífugo ou volumétrico tipo rotor helicoidal para produtos muito vis-
cosos (até 100.000 CPS), podem bombear uma ampla gama de produ-
tos.



• Auto-ferrantes e caudal reversível.
• Possibilidade de funcionar em vazio e sem empanques.
Caudal variável na proporção directa da velocidade permitindo apli-
cações de doseamento.

Mangueiras em Nitrilo, Borracha Natural, EPDM, Hypalon e Viton per-
mitindo uma vasta gama de aplicações, sendo de destacar produtos 
muito abrasivos ou sensíveis ao cisalhamento.

Auto-ferrantes e caudal reversível.
Possibilidade de funcionar em vazio e sem empanques.
Caudal variável na proporção directa da velocidade permitindo apli-
cações de doseamento.
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As bombas peristálticas Blue-White são líderes de mercado.
Bombas doseadoras de produtos químicos (diafragma, peristáltica), 
medidores de caudal e acessórios para o tratamento de água.

São uma opção exclusiva para a transferência e dosagem de reagen-
tes, com alta precisão de doseamento. Bombas sem vedação mecâni-
ca, simples de manusear e fáceis de desmontar, a única peça de 
desgaste é o tubo de borracha, fabricado numa ampla variedade de 
materiais.

Equipadas com sistema patentado TFD (Detecção de Falha de Tubo) 
que protege contra derrames químicos e ativa um sinal de alerta.

Especialmente indicado para a dosagem de cloreto férrico, cal, bis-
sulfi to de sódio, PAC em plantas, tratamento de água, bem como em 
plantas de água potável e em aplicações de bomba, é necessária uma 
amostra contínua.
Flex-A-Prene®
Flex-A-Chem®
Flex-A-Thane®
FKM®

Industries, Ltd.

®



Bombas Shenchen
Precisas - Simples - Versáteis

A Shenchen é uma empresa de alta tecnologia, especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e venda de bombas per-
istálticas, bombas de seringa e outros equipamentos de transferência de fluidos de precisão. Com grande força técnica, excelente 
processo tecnológico e produtos de qualidade excecional, a Shenchen proporciona um completo programa de soluções de fluidos 
para aplicações em laboratórios, biofarmácia, alimentos, bebidas, química, meio ambiente, etc. Entre os seus produtos, as bombas 
peristálticas da Shenchen se encontram entre as mais flexíveis aplicações de dosagem com controle de caudal, velocidade e dos-
agem em lote. Todos os modelos seguem um princípio funcional muito simples e seu manuseio é extremamente simples e direto.

LabK1/LabK3

Bombas Peristálticas Compactas
Baixo consumo de energia, trabalho silencioso. 
Caudal estável adequado para aplicações de 
dosagem contínua.
Caudal mín: 0,004 ml/min
Caudal máx: 149,23 ml/min
Velocidade: até 350 rpm 
Rel. de velocidade: 0,1 rpm
Pressão: até 1 bar
Cabeças: micropump

LabS1/LabS3

Bombas Peristálticas Compactas
Trabalho silencioso. Velocidade do controle do 
botão digital, cópia de segurança de memória, 
configurações do usuário salvas em caso de 
perda de energia.
Caudal mín: 0,0024 ml/min
Caudal máx: 930 ml/min
Velocidade: até 350 rpm
Rel. de velocidade: 0,1 rpm
Pressão: até 1 bar
Cabeças: UD15 ou minipump

V1/V3/V6 e LabV1/LabV3/
LabV6

Bombas Peristálticas de Caudal Contro-
lado
Ecrã a cores de 4.3”. 3 modos de medição: volu- 
me fixo, tempo e volume  fixo, início e paragem 
do temporizador.
Caudal mín: 0,000166 ml/min
Caudal máx: 2280 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0,01 rpm
Pressão: até 2,7 bar
Cabeças: YZ1515x, YZ2515x, MC Series ou 
DG Series

V6-3L/V6-6L/V6-12L
Bombas Peristálticas de Caudal Contro-
lado
Função de calibração inteligente e de mi-
cro-juste on-line. Medição do volume fixo e do 
tempo, início e parada do temporizador.
Caudal mín: 0,211 ml/min
Caudal máx: 12000 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0,01 rpm
Pressão: até 3 bar
Cabeças: DZ25 ou YZ35

LabN1/LabN3/LabN6
Bombas Peristálticas de Caudal Contro-
lado
Carcaça de plástico. Tela LCD azul de 3. 2”, 
velocidade variável mediante potenciômetro e 
teclado mecânico.
Caudal mín: 0,000166 ml/min
Caudal máx: 2280 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0.1 rpm
Pressão: até 2, 7 bar
Cabeças: YZ1515x, YZ2515x, MC Series ou 
DG Series

N6-3L/N6-6L/V6-12L
Bombas Peristálticas Padrão
Controle de teclado mecânico de inicio/parado, 
direção, teste de tempo e seleção de controlo 
externo. Fácil de operar.
Caudal mín: 0,211 ml/min
Caudal máx: 12000 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0,1 rpm
Pressão: até 3 bar
Cabeças: DZ25 ou YZ35

F1/F3/F6
e LabF1/LabF3/LabF6

Bombas Peristálticas de Distribuição
Predefinição de tempo e volume de distribuição, 
tempo de pausa, numero de cópias e ângulo de 
sucção posterior.
Caudal mín: 0,00166 ml/min
Caudal máx: 2280 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0,01 rpm
Pressão: até 2,7 bar
Cabeças: YZ1515x,YZ2515x, MC Series ou DG 
Series

F6-3L/F6-6L/F6-12L
Bombas Peristálticas de Distribuição
Controle de tela táctil. Predefinição de tempo 
e volume de distribuição e de tempo de pausa. 
Visualização dinâmica do estado de trabalho.
Caudal mín: 2, 11 ml/min
Caudal máx: 12000 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0,01 rpm
Pressão: até 3 bar
Cabeças: DZ25 ou YZ35

BT100N/ BT300N/BT600N
Bombas Peristálticas Básicas
O teclado da máscara controla o inicio/parado,  
velocidade, direcção e controlo externo. Fácil de 
operar.
Caudal mín: 0,000829 ml/min
Caudal máx: 2280 ml/min
Velocidade: até 600 rpm
Rel. de velocidade: 0,1 rpm
Pressão: até 2,7 bar
Cabeças: YZ1515x, YZ2515x, MC Series ou 
DG Series
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• Auto-ferrantes
• Caudal sem pulsações
• Reversível

Fabricadas em ferro fundido, aço carbono e aço inox 316L, permitem 
o funcionamento com uma ampla gama de produtos.

Disponíveis também com transmissão magnética para bombagem 
de produtos perigosos ou em que a garantia de estanquicidade da 
bomba seja necessária.

Gama completa de bombas com elevada precisão de doseamento 
para caudais até 4.000l/h e pressões até 400 bar, incluindo periféri-
cos de medição e controle de PH, Redox e Cloro livre, residual ou 
total.

Sistemas completos para a produção de dióxido de cloro para trata-
mento de água para consumo humano, água de processo industrial, 
indústria de alimentos e bebidas, torres de resfriamento, aplicações 
CIP entre outras.

Utilizada em lavagens domésticas e industriais, osmose inversa, ou 
outras aplicações onde alta pressão é exigida. Caudais até 250l/m e 
pressões até 500 bar.
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• Autoferrantes

• Caudal sem pulsações.

• Possibilidade de bombear produtos muito viscosos (até 1.000.000 

Cps) ou muito abrasivos.

• Pressões de descarga até 48 Bar

• Caudal variável na proporção directa da velocidade permitindo apli-

cações de doseamento.

• Passagem de sólidos sem danifi car a bomba

Fabricadas em ferro fundido ou aço inox 316 com estatores em Nitrilo, Borracha Natural, Hypalon, EPDM ou Viton, são 
usadas na trasfega de resinas, lamas líquidas, oleosas ou desidratadas, emulsões, tensioactivos e muitos outros produtos, 
sendo de destacar a alimentação de fi ltros-prensa.

Sistemas completos de lavagens industriais e municipais. Bombas de alta 
pressão até 3.000 bar com motores até 2.600Kw. Fluidos quentes ou frios, 
pouco ou muito viscosos, agressivos, abrasivos ou tóxicos.
Extracção de C02, produção de ureia, pulverização, óleo, produção de en-
ergia, entre outros. Bombas para equipar veículos de limpeza e desentupi-
mento de canalizações.

Bombas manuais de até 1.000 bar, grupo elétrico ou térmico de até 300 bar 
ou personalizadas.
A linha URACA sobe para 3.000 bar de pressão e vazão de 11.000 l / min, 
e a qualidade da fabricação a coloca como referência absoluta para
aplicações severas.

A cabeça TWK é usada em química e petroquímica, na indústria em geral, 
papelaria, alimentos, lavanderia, etc.
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Bombas em Aço inox 316 para produtos viscosos e em que a facilidade de limpeza e a ro-
bustez da bomba seja importante.
• Auto-ferrante e caudal sem pulsações e reversível.
• Impulsores em vários materiais permitindo bombagem de vários produtos
• Passagem de sólidos.

Bombas lobulares e de impulsor fl exível em aço inox 316L para os mais elevados
padrões de limpeza e contenção estéril.

Certifi cações FDA, 3A, EHEDG, USP Class VI.

Aplicações específi cas para gasóleo e óleos hidráulicos. Alimentação eléctrica de 12 VDC 
ou 24 VDC. Caudais de 30, 50 e 100 L/min.

Construção em aço inox 316L com polimento interno de 0,5μm. Com rotores 
biwing e 5 lóbulos. Caudais até 684L/min. Pressão máxima 20 bar. Temper-
atura máxima de trabalho de -30 até +140ºC.” por Temperatura máxima de 
trabalho entre -30 e +140ºC.

Construção modular permitindo ligações horizontais ou verticais, com am-
pla gama de vedações e confi guração dos rotores em trilobular ou bi-wing.
Caudais até 131 m3/h, pressões até 15 Bar, gama de temperaturas entre 
-30ºC e 140 ºC, viscosidades até 1.000.000 Cpoise. De fácil manutenção 
e preparadas para tempo de vida alargado, mesmo em aplicações de ele-
vadas exigências Certifi cações 3A e EHEDG.

Bombas impulsor fl exível em aço inox 316L. Caudais até 520L/min. Pressão 
máxima 5 bar. Temperatura máxima de trabalho de 90ºC. Viscosidades até 
50.000 cps. Diâmetro de sólidos 18mm.

Usadas em aplicações na agricultura ou em trasfegas e pulverizações de 
vidrado, tintas, detergentes. Fornecimento de água a caravanas e pequenas 
aplicações domésticas. 12 VDC, 24 VDC ou 220 VAC.

Bombas, válvulas, fi ltros, conexões e acessórios para o mercado de bebi-
das, incluindo máquinas de vending, café e gelo. Bag-in-box, xaropes, sumo
concentrado, chás, vinhos, cerveja sob pressão e licores.



14

Bomba de pistão excêntrico que se move dentro de um cilindro estacionário, o contacto entre ambas permite um forte 
efeito de vácuo na aspiração e uma efi ciência volumétrica elevada independentemente da viscosidade do fl uído. É auto-
ferrante e permite um caudal muito preciso a baixa velocidade. Pode funcionar em seco, não tem empanques, reduzindo 
assim a sua manutenção e custo de peças de substituição. Fluxo com baixa pulsação, sendo extremamente suave para 
protecção dos produtos sensíveis ao cisalhamento. Certifi cações TUV, FDA, 3A, EHEDG e USP Class VI.

Construção em aço inox 316L. Caudais até 36m3/h.
Pressões máximas de 16 bar. Velocidade máxima de 1000 rpm.

Construção em aço inox 316L polido. Caudais até 36m3/h.
Pressões máximas de 8 bar. Velocidade máxima de 1000 rpm.

Construção em aço inox 316L electro polido. Caudais de 1 até 
800 L/h. Pressões até 15 bar. Diâmetro de partículas até
20mm. Velocidade até 1000rpm.

• Auto-ferrantes

• Caudal sem pulsações

• Reversível

Bombas especialmente desenhadas para a trasfega de lamas digeridas 
ou fl oculadas em processos de tratamento de efl uentes industriais e ur-
banos. Usadas também em lamas oleosas e resíduos petrolíferos e em 

instalações de produção de energia por Biomassa.

Rotores em vários tipos de elastómeros (FKM, SBR, NBR, EPDM, ETFE). Borger possui também uma linha de trituradores 
e destroçadores usados tanto na protecção de bombas como no destroçamento de madeiras, cordas e resíduos fi brosos.



15

Bomba helicoidal de duplo parafuso, modelo HYGHSPIN, desenhada segundo os princípios de design higiénico, em aço 
inox 316L electro polido, cujas características singulares permitem bombear fl uidos muito viscosos de um modo particular-
mente cuidadoso e higiénico. Grande capacidade de aspiração, reversível e livre de pulsações.

Rotações desde 50 até 4000 rpm/min. Viscosidades até 
1.000.000 cSt. Caudais de 30L/H até 200m3/h. Pressão máx-
ima 25 bar com opção para altas pressões até 50bar.
Passagem de sólidos até 4,2mm de diâmetro. Transporte de 
produto e limpeza CIP feitos com a mesma bomba.

Uma tecnologia - várias indústrias:

 - Alimentar

 - Alimentação animal

 - Bebidas

 - Cosmética

 - Farmacêutica

 - Química

Bombas de quatro diafragmas para bombeamento suave dos líquidos na área Biofarma tais como fi ltração de vírus, siste-
mas de cross-fl ow, sistemas de misturas de tampões, fraccionamento de plasma sanguíneo, vacinas, soluções enzimáti-
cas, anticorpos, fi ltração de fl uxo tangencial (TFF) e cromatografi a de coluna.

Caudais desde 1 a 20000L/h. Cabeça de uso múltiplo em 
inox 1.4435/1.4539 e uso unitário em PP para eliminação da 
contaminação cruzada e redução dos custos de descontam-
inação. Pressão máxima de descarga 6 bar. Temperatura 
máxima de trabalho 130ºC. Adaptadas para CIP/SIP.

Bombas de quatro diafragmas combinadas com um eixo excêntrico sem empanque, de elevada efi ciência, permitindo 
bombear fl uidos de forma delicada com baixas pulsações e baixo cisalhamento. É auto-ferrante e permite um dispensa-
mento muito preciso e constante a baixas velocidades. Indicada para as áreas de alimentos e bebidas (concentrados, 
fl avors, proteína, aromas, corantes, enzimas, leveduras, ingredientes), alimentação enteral, parenteral e infantil, perfumes, 
higiene pessoal e cosmética (extractos, soros, fragrâncias), diluição em linha, transferências, misturas proporcionais, dos-
agem contínua e ou dispensamento.

Certifi cações sanitárias, FDA 21CFR177. Construção em aço 
inox 316 com polimento de 0,8 um. Caudais desde 5 l/h até 
5m3/h para pressões de descarga até 6 bar. Viscosidades 
até 1000 mPas. Velocidades até 3000rpm. Temperaturas de 
SIP 125ºC, CIP 90ºC e de Processo 80ºC.
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De molas cilíndricas, cónicas, multi molas, de fole de borracha ou de fole 
metálico, unidirecionais ou bidirecionais. São vedantes de grande utilidade na
indústria em geral.

Os empanques O.E.M. oferecem uma ampla gama de aplicações na indústria 
geral, o que a torna líder no mercado. os nossos empanques mecânicos 
O.E.M. também cumprem os padrões mais exigentes de qualidade.

Oferecemos uma grande variedade de empanques de componentes que 
cumprem com a norma EN12756 (DIN24960), com medidas padrão e espe-
ciais. Com diferentes desenhos adaptados às necessidades dos seus equi-
pamentos.

Empanques de desenho compacto, ideal para utilização em bombas centríf-
ugas
para tratamento de águas residuais e potáveis, indústria em geral devido a 
sua versatilidade e fi abilidade.

O empanque mecânico de PTFE é utilizado para montagens externas. É ideal 
para trabalhar nas aplicações perigosas e onde devemos evitar o contato do 
fl uído com peças metálicas.

Stramek é a marca do principal fabricante de empanques mecânicos no sudoeste da Europa. Oferece a melhor combi-
nação de qualidade, serviço e confi abilidade do mercado.

De diversos tipos e varias aplicações, os empanques tipo 
cartucho são um ganho efi ciente, económico e sustentável, 
aplicado nos diferentes setores industriais.
São usados com sucesso entre outros equipamentos em 
bombas centrifugas, misturadores, hidrogenadores e outros 
equipamentos rotativos.

A Stramek, possui um centro de serviços, certifi cado de acor-
do com a norma DIN9001 que cumpre de forma responsáv-
el e efi ciente, com o Sistema de Garantia de Qualidade. Os 
nossos serviços incluem a avaliação, diagnostico, analise, 
reparação e ensaio, através dos mais modernos equipamen-
tos, garantindo a qualidade fi nal do equipamento.

Trançado ideal para várias aplicações e desenhado para minimizar o custo de manutenção dos equipamentos:

 - P.A.N. (Poly Acrilic Nitrile)

 - Fibra de vidro

 - Kevlar

 - PTFE

 - Grafi tado

 - Grafi te

 - Grafi te expandido

 - Fibras naturais
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Filtros de bolsas nos quatro tamanhos padrão disponíveis no mercado. Os fi ltros têm dois sistemas 
de fechamento diferentes, V-Clamp ou Rathmann.
A disponibilidade de fi ltros com várias bolsas de 4, 6 ou mais bolsas de acordo com o fl uxo precisa 
ser fi ltrada.
As caixas padrão são fabricadas inteiramente em aço inoxidável AISI-316L. Outros materiais de 
construção sob consulta (Hastelloy, AISI-304, Inconel 600, etc.). Todos os fi ltros são projetados de 
acordo com a diretiva 94/9 / CE “ATEX”, com nível de proteção II 2 GD-X.

Cartuchos de malha metálica, fi bra sinterizada ou sinterizada em aço inoxidável 316L. Eles podem 
ser fabricados tanto planos quanto plissados, com tampas grampeadas ou soldadas e com várias 
terminações a serem alojadas em fi ltros diferentes.
Cartuchos de fi ltro de polipropileno soprado ou plissado, com diferentes construções e termi-
nações, e com graus de fi ltragem Absoluto.

Filtragem de resinas, vernizes, ácidos orgânicos e inorgânicos, tintas, revestimentos, látex, 
soluções galvânicas, águas de retirada, aminas, benzinas, óleos lubrifi cantes, aditivos, fl uidos de 
processo, shampoo, perfumes, enxaguantes bucais, detergentes, solventes.
Fluidos de alta temperatura e alta viscosidade, fl uidos tóxicos ou perigosos, fl uidos criogênicos.

Cartuchos de malha metálica, fi bra sinterizada ou sinterizada em aço inoxidável 316L. Eles podem 
ser fabricados lisos e com pregas, com as tampas grampeadas ou soldadas e com várias termi-
nações para serem alojados em diferentes fi ltros.
Cartuchos de fi ltro de polipropileno soprado ou fundido, com diferentes construções e terminações, 
e com graus absolutos de fi ltragem.

Filtragem de resinas, vernizes, ácidos orgânicos e inorgânicos, tintas, revestimentos, látex, 
soluções galvânicas, águas de retirada, aminas, benzinas, óleos lubrifi cantes, aditivos, fl uidos de 
processo.
Shampoo, perfumes, enxaguantes bucais, detergentes, solventes. Fluidos de alta temperatura e 
alta viscosidade. Fluidos tóxicos ou perigosos Fluidos criogênicos.

A LENZING TECHNIK é especializada na fabricação de fi ltros autolimpantes contra a corrente.
O modelo OptiFil é o único fi ltro autolimpante do mercado capaz de atingir uma fi ltragem de 1 
mícron. Seu desenho é patenteado e alcança ótimos resultados com um fl uxo mínimo de rejeição 
durante os ciclos de limpeza em contracorrente.
Suas principais aplicações são a fi ltragem de água de alimentação para caldeiras a vapor, fi ltr-
agem de banhos de vedação de alumínio, água do rio, óleos de cozinha usados, banhos de cata-
forese, etc. O modelo CanFil tem uma faixa de fi ltragem de 50 mícrons a 5 mm. Seu desenho com 
o motor montado na parte inferior facilita a inspeção do interior do fi ltro e dos elementos do fi ltro.
Disponível em aço inoxidável ou aço carbono. Sua principal aplicação é a fi ltragem de água de 
processo, água de resfriamento e efl uentes.
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A Barksdale é um fabricante que trabalha desde 1949 em instrumentos para aplicações industriais, mais especifi camente 
especializada no controle e medição de fl uidos. Esta empresa americana está sediada em Los Angeles, mas os seus pro-
dutos são fabricados em Reichelsheim (Alemanha).

A Instrumentação abrange toda a gama de controlo electrónicos, de pressão, nível, fl uxo e temperatura para meios líquidos 
e gasosos.

Oferece a mais ampla gama de instrumentação para a medição e 
controle de pressão em todos os seus processos, com a maior ex-
periência e versatilidade do mercado. De pressostatos tipo Bour-
don, diafragma, pistão mecânico a pressostatos electrónicos com 
indicação local e saída de sinal externo.

Comutadores e indicadores de fl uxo para líquidos e gases, siste-
mas de refrigeração e lubrifi cação, para fabricantes de equipamen-
tos e para o sector automóvel.

Soluções para medir e controlar a temperatura de processos in-
dustriais com a melhor referência no mercado, oferece termostatos 
e sensores mecânicos e termostatos electrónicos.

O controlo de nível em todos os processos industriais é essencial 
e necessário, a Barksdale dá-nos a possibilidade de ter comutado-
res, estações, indicadores visuais, sondas electrónicas e indica-
dores de nível contínuos.
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KIESELMANN FLUID PROCESS GROUP produz e desenvolve com-
ponentes para processo e fábricas de processo de líquidos para as 
seguintes indústrias: alimentar, química e farmacêutica. Sistemas de 
limpeza completos, ideais para evitar acidentes e/ou contaminações, 
utilizados em equipamentos que necessitam de limpeza extrema.

• Válvulas de borboleta

• Válvulas e acessórios sanitários

• Válvulas assépticas de diafragma radial

• Válvulas de sede simples e de sede dupla

• Válvulas de segurança anti vazio e sobrepressão

• Válvulas de amostragem

• Filtros e janelas

As Cabeças de limpeza Kieselmann limpam todos os germes e con-
taminações em tanques e recipientes. Dispõem de sistemas estáticos, 
rotativos ou orbitais, adaptados a diferentes formas de contaminação e 
de retenção de água.

Trata-se de um processo rápido, fácil, absolutamente fi ável e exequív-
el. O Ideal para casos em que pequenas quantidades de produtos es-
tão depositados na tubagem e não drenam por meios próprios, sendo 
drenados pelo sistema na altura da lavagem.
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Fundada em 1974, a FUNKE rapidamente se estabeleceu como um fabricante especializado de permutadores de calor 
de carcaça e tubos. Posteriormente incluíu permutadores de calor de placas em desenho aparafusadas e soldadas, as 
unidades de óleo de refrigeração / óleo do ar e pré-aquecedores eléctricos.

Os permutadores de calor da carcaça e de tubo aplicam-se,por
exemplo, nos aquecimentos como permutador de calor de gás residu-
al, aproveitando o calor residual para gerar água quente.

• Pressões de operação de até 600 bar

• Temperaturas de entrada de até 550 ° C

Com um sistema de placas off -set otimizado termodinamicamente 
para soluções compactas e econômicas. É especialmente usado para 
o abastecimento de água quente em residências e para o fornecimento 
de calor à distância.

• Superfície de troca de calor por placa: 0,04 - 3,0 m²

• Máx. Serviço: 25 bar

• Máx. Em funcionamento: 195 ° C

As bombas de calor com os permutadores de calor de placas soldadas, 
extraem o calor das águas residuais urbanas, para aquecer a água que 
abastece os edifícios públicos.

• Máx. Serviço: 30 bar

• Máx. Em funcionamento: 200 ° C

• Opções soldadas em cobre ou 100% em aço inoxidável

As unidades de resfriamento de óleo/ar da FUNKE são usadas para 

resfriar óleos lubrifi cantes de rotores de turbinas eólicas onshore e off -

shore.
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SONDEX é uma empresa especializada no desenvolvimen-
to, produção e comercialização de permutadores de calor de 
placas para aplicações até 8000 m3 / h, 200 ° C e 30 bar de 
pressão.

Gama de produtos:

• S - permutadores de calor de placas padrão

• SL - permutadores de calor de placas soldados por fi o 

de cobre

• SLS - permutadores de calor de placas soldadas em inox

• SF - permutadores de calor de placas “Free Flow”

• SW - permutadores de calor de placas semi-soldadas

• SS- permutadores de calor Sonder safe

Exergy é um fabricante de permutadores de calor tubulares 
de alta qualidade, especializada em aplicações farmacêuti-
cas de WFI água de qualidade.

Seus equipamentos são projetados da forma mais compacta 
possível, sempre com base no cálculo do desempenho térm-
ico exigido pelo usuário.

• Tubular em carcaça

• Tubular em tubo

• Sistema de ponto de uso (circuito de água WFI)
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SISTEMAS E MONTAGENS À MEDIDA

O Nosso departamento de sistemas, TDF Systems, especializou-se em projectos de desenvolvimento e instalação de 
Skids para toda a indústria. Sistemas compactos, desenhados à medida para dosagem, trasfega e fi ltração. Personaliza-
dos caso a caso consoante as suas exigências.

Dependendo dos requisitos do cliente podemos fazer Skids desde o 
mais simples ao mais sofi sticado. Incluindo armários, quadro eléctrico 
e bacia de retenção, tudo á medida das V/exigências.

Oferecemos a Possibilidade de escolher os materiais dos armários 
em Pp ou PE com protecção UV, portas em PVC transparente, para 
visionar o funcionamento e em caso de acidente ser fácil detectar a 
fuga em segurança, podendo incluir qualquer acessório customizado.

Em conjunto com o nosso departamento de Filtração, oferecem vári-
os tipos de Skids portáteis ou fi xos, consoante a necessidade, com 
certifi cação Atex, caso pretenda, vários tipos de bombas dependendo 
da aplicação, vários tipos de fi ltro, bolsa ou cartucho e vários taman-
hos de fi ltração e instrumentação á medida.



23

A versatilidade das bombas pneumáticas Wilden/Almatec distribuídas em 
exclusivo pela Hidromethos Grupo TDF dão-nos garantia de desempenho 
e fi abilidade em montagens em Skids.

Podemos usar Skids pré montados para grande variedade de
aplicações em diferentes materiais.

A TDF Systems oferece a possibilidade de confi gurar o sistema de bom-
bagem por medida para a sua aplicação, com a capacidade de fabricar 
unidades móveis e de rack com acessórios que são críticos para o seu 
processo.

Nós adaptamos instrumentos de medição de caudal e pressão, válvulas 
de segurança, interruptores de fl uxo; todos eles sanitários. Da mesma 
forma, oferecemos a possibilidade de deixar as unidades completamente 
autónomas e automatizadas, podendo adaptar também quadros de con-
trolo confi guráveis.

Oferecemos soluções pré-montadas para facilitar a instalação e comis-
sionamento de fábricas de cloro gás:

• Equipamento pré-montado com cloro pressurizado

• Painéis de cloro

• Painéis de bomba de reforço

Todas essas pré-montagens são projectadas com engenharia defi nida ou 
com nossa proposta técnica. Dependendo das necessidades de desin-
fecção, alguns equipamentos poderão ou não ser considerados.
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