APRESENTAÇÃO

Não se deixe enganar por
palavras que o vento vai levar.
Se importe com as atitudes!

CONTROLE AMBIENTAL
VENTILAÇÃO
EXAUSTÃO
FILTRAGEM
LAVAGEM DE GASES
CLIMATIZAÇÃO

QUEM SOMOS
A MANOS VENTI é uma empresa 100% nacional que
conta com tecnologia de ponta nas áreas que atua.
Conta com um corpo técnico de larga e
comprovada experiência em longos anos
de projeto, fabricação e montagem
sempre aprimorando por produtos e
serviços de alta qualidade.

NOSSA ESPECIALIDADE É

PROJETAR, FABRICAR, INSTALAR E START UP.

SEGMENTO ATUAÇÃO
VENTILAÇÃO – EXAUSTÃO
FILTRAGEM
CONTROLE AMBIENTAL
LAVAGEM DE GASES
PROJETO / FABRICAÇÃO
MONTAGEM / MANUTENÇÃO

O QUE FAZEMOS














CAPELAS PARA
LABORATÓRIOS
TUBULAÇÕES
COIFAS DE COZINHAS
LAVADORES DE GORDURA
COIFAS INDUSTRIAIS
EXAUSTÃO TÉXTIL
EÓLICOS
DESPOEIRAMENTO
VÁLVULAS ROTATIVAS
PRESSÃO POSITIVA















VENTILAÇÃO
EXAUSTÃO GERAL E
LOCALIZADA
INSUFLAMENTO DE AR
EXAUSTÃO VEICULAR
LAVAGEM DE GASES
FILTROS DE MANGAS
SÍLOS DE
ARMAZENAMENTO
BRAÇOS ARTICULADOS
CABINES DE PINTURA

NOSSOS EQUIPAMENTOS
SÃO FABRICADOS EM

POLIPROPILENO
PRFV (FIBRA DE VIDRO)
PVC
AÇO CARBONO E INOX
AÇO GALVANIZADO

PRINCIPAIS
APLICAÇÕES
Fundição – Metalurgia – Mineração

Química – Alimentícia – Fertilizantes
Siderurgia – Açúcar e Álcool Automobilística
Fumageira Cimenteira – Nego de Fumo Usina de Asfalto – Vidraria
Farmacêutico – Cerâmica

Papel e Celulose - Cosméticos

VENTILADORES E EXAUSTORES
CENTRÍFUGOS


Utilizados nas mais diversas
aplicações industriais com
transmissão através de polias e
correias ou acoplamento direto.



Vazões que podem variar de
1.000 m³/h a 200.000 m³/h.



Pressões até 2.000 mmCa.



De construção robusta são
dimensionados para as mais
severas condições de trabalho.



Desenvolvidos através de
projetos para atender as mais
diversas aplicações como altas
temperaturas, gases corrosivos,
abrasão, alto teor de pós,
garantindo sempre o melhor
desempenho.

EXAUSTORES E
VENTILADORES AXIAIS


Possuímos uma linha padronizada de
ventiladores exaustores axiais com pás
reguláveis em PP ou alumínio.



Podem ser com transmissão direta ou
indireta através de polias e correias.



São utilizados para ventilar grandes
áreas e para conforto térmico
humano.



Vazões até 80.000 m³/h e pressões até
100 mmCa, tem aplicações na industria
em geral, minas, túneis rodoviários,
comercio, panificação.



Baixo consumo, dimensões mínimas,
alta tecnologia em projeto e
fabricação são os destaques neste tipo
de equipamento.

INSUFLADORES DE AR


Ideal para ventilar grandes
áreas.



Vazões de até 30.000 m³/h.



Fabricados com materiais
totalmente anti-corrosivos
(PP ou Fibra de Vidro).



Distribuem o ar a 360° dentro
do ambiente.



Tem um alcance de até 15 m
de raio com o ar
direcionado através de
aletas reguláveis.



O ar pode ser filtrado através
de elementos filtrantes
colocados sobre o telhado
ou na parte interna do
Insuflador.

EXAUSTÃO VEICULAR


Ideal para retirar os gases
provenientes de
escapamentos de
veículos.



Podem ser utilizados em
automóveis, caminhões,
motos e demais veículos
industriais ou agrícolas.



Podem ser auto recolhíveis
através de carretéis
próprios ou simplesmente
articulados.



Utilizados na industria,
oficinas e concessionárias.

CLIMATIZADOR DE AR

O climatizador por Colmeia Adiabática, é um
equipamento que foi desenvolvido para
resfriar qualquer tipo de ambiente através de
um sistema inovador de aspersão sem nevoa.

LAVADOR DE GASES ATIVO


Utilizado em processos
químicos ou a onde seja
necessário tratar o ar para
que seja lançado limpo e
livre de contaminantes
para a atmosfera.



São equipamentos de alta
eficiência e admitem
altas cargas de pós.



Podem trabalhar com os
mais variados produtos
químicos e temperaturas
elevadas.



São equipamentos
projetados para fins
específicos com uma
baixa manutenção.

LAVADOR DE GASES PASSIVO
• Equipamento utilizado com
respiro de tanques de
armazenagem de produtos
químicos.

• Fabricadas em polipropileno
ou fibra de vidro , são
totalmente anti corrosivos.

• Podem utilizar exaustores ou
somente o sistema de
lavagem composto por bicos
sprays, enchimento neutro
com anéis Pall e bomba em
polipropileno.

LAVADOR DE GORDURA
• Equipamento utilizado em
cozinhas industriais e
comerciais.

• Eliminam o cheiro e odor

característico dos processos
de cocção, frituras, e de
assados (churrasco).

• Fabricados em aço carbono
galvanizado ou aço inox.

• Podem trabalhar em

conjunto com filtros
inerciais que recolhem parte
da gordura.

FILTROS DE MANGAS


Utilizados na captação de pós e
fumos diversos.



Podem ser com limpeza
automática ou manual.



Mangas padronizadas fixadas com
mola de aço que dispensam a
utilização de ferramentas.



Mangas com 1.600 a 3.600 mm de
comprimento, podendo trabalhar
com cargas de pó até 2.300 g/m² a
temperaturas de até 260°C.



Gaiolas de ultima geração com
venturis acoplados.



Equipamentos com eficiência de
99,99%

EXAUSTÃO TÊXTIL
• Sistemas indicados para

exaustão localizada nas
maquinas de tingimento de
índigo.

• Exaustão dos vapores

contendo enxofre ou outros
produtos quimos altamente
corrosivos.

• Fabricadas em aço inox,

polipropileno ou fibra de
vidro.

• Equipamentos em PP são

100% anticorrosivos e
podem trabalhar a uma
temperatura de até 80ºC.

TANQUES PARA PROCESSO
• Equipamento indicado para

as mais diversas aplicações.

• Utilizados em processos

galvânicos, químicos,
tratamento de efluentes, etc.

• Fabricadas em aço carbono,
inox, polipropileno ou fibra
de vidro.

• Tanques em PP serão

estruturados com perfis de
aço carbono que são
posteriormente revestido
com o mesmo material do
tanque para evitar a
corrosão.

• Tem vida útil de até 20 anos
de operação.

BRAÇOS ARTICULADOS


Equipamento indicado para
exaustão localizada.



Exaustão de pesagem de pós,
fumos de solda, vapores de
líquidos, etc.



Para em qualquer posição de
trabalho.



Robusto, altamente flexível e
auto-portante.



Fornecido em 04 modelos
diferentes e em 04
comprimentos.



Uma vasta gama de
acessórios para instalação

CABINES DE PINTURA


Cabines com cortina
de Água ou Secas.



Cortina com dupla ou
tripla cortina de Água
indicadas para pintura
ao nível de produção.



Com Filtro Seco em
papelão indicadas
para manutenção e
serviços com pouca
demanda.



Todas com sistema de
exaustão.



Cabines veiculares.



Cabines com pré
aquecimento.

COIFAS INDUSTRIAIS
• Equipamento indicado para

exaustão localizada nas mais
diversas aplicações.

• Exaustão de pós, fumos de

solda, fundições, vapores de
líquidos, estufas, etc.

• Fabricadas em aço carbono,
inox, polipropileno ou fibra
de vidro.

• Podem ser utilizadas para

alta temperatura na exaustão
de fornos.

• Trabalham em conjunto com
Filtro de Mangas, Lavadores
de gases ou com descarga
direto para a atmosfera.

COIFAS DE COZINHA


Fabricadas em aço
Inox ou Galvanizado.



Com ou sem filtro
inercial.



Indicadas para
restaurantes
comerciais ou
industriais.



Acabamento
espelhado ou
escovado.

EXAUSTORES EÓLICOS


Melhor relação custo
benefício.



Renovação constante de ar
sem custos com energia.



Ideal para grandes áreas a
onde o centro fique longe
de portas e janelas.



Fabricado em materiais anticorrosivos.



Eliminam o calor e odores
do ambiente.



Podem ser colocados em
qualquer tipo de telhado.

DESPOEIRAMENTO


São sistemas de captação
de pós utilizados durante
diversos tipos de operação.



Aplicações tais como:
descarregamento de
caminhões, processos de
fabricação, moagem,
transferência de produtos
entre esteiras de transporte,
carregamento e
descarregamento de
container e de navios
graneleiros, etc.



Todo e qualquer tipo de
despoeiramento só é
eficiente quando o mesmo é
feito diretamente no local
onde o pó está sendo
gerado.

VÁLVULAS ROTATIVAS


Tem por finalidade efetuar a
descarga de materiais
particulados captados em
Filtros de Mangas, Ciclones,
Multiclones e outros.



Seu principio de
funcionamento é o de
câmaras que retiram o pó das
moegas dos equipamentos
pela parte superior através de
um movimento rotativo
descarregando o pó pela
parte inferior.



Este funcionamento é continuo
promovendo a descarga do
pó sem que ocorra a entrada
de ar falso.

PRESSÃO POSITIVA


Evita a entrada de pós em ambientes
classificados.



O ar é filtrado através de baterias de
filtros classe G3 e G1 com pré filtros.



Sistema Adiabático serve para lavar e
resfriar o ar deixando o ambiente
bastante confortável.



Geralmente é utilizado em áreas de
preparação e industrialização de
alimentos, indústria farmacêutica,
química fina, componentes
eletrônicos e componentes utilizados
em transplantes, painéis elétricos e
CCMs.



A distribuição do ar é feita a través de
tubulações com grelhas de difusão do
ar.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
 Verificação

e limpeza sistemática dos dutos e
dos seus componentes.

 Não

deixar entradas de ar falso nos sistemas.

 Verificar

periodicamente o balanceamento
estático e dinâmico dos sistemas.

 Verificar

a perda de carga nos Filtros e nos
Lavadores de Gases através dos manômetros.

 Efetuar

a limpeza dos sistemas, tanto na
entrada como na descarga quando houver
necessidade.

MANUTENÇÃO CORRETIVA
 Troca

de mangas e gaiolas nos Filtros.

 Substituição

dos elementos danificados por
mau uso ou por desgaste natural.

 Conservação

e pintura nos dutos e nos
equipamentos.

 Reparos

dos equipamentos danificados.

 Verificar

possíveis entupimentos nos bicos
sprays dos Lavadores de Gases.

 Limpeza

geral dos equipamentos.

MEIO AMBIENTE
VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL
Quem cuida dos
seus sistemas de
DESPOEIRAMENTO e dos
sistemas de EMISSÃO DE
GASES para a ATMOSFERA
está contribuído para um
futuro melhor de toda a
humanidade.

CONTATO
MANOS VENT

Ventilação e Exaustão
Industrial

Rua João Batista, 530 – Vila Santa Inês
São Paulo – S.P. - Brasil

E-mail: comercial@manosventi.com.br

Fones:(11) 2541-3543 | (11) 98216-3080
(11) 99787-2414

