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Aplicações:

Embarcações de container e carga

Embarcações de passageiros
e Workboats

Petroleiros

FPSO e embarcações de perfuração

Refinarias

A empresa
A Alvenius atua no mercado brasileiro desde 1954 e está consolidada em diversos setores que atua. A companhia visa o

Plataformas

constante aprimoramento de seu porfólio, almejando sempre atender com primazia setores onde Sistemas Tubulares são
necessários.
Em 2013 passou a ser o Distribuidor Master da Tyco no Brasil, podendo assim oferecer todo conjunto de produtos das

Água do mar

Água doce

Diversos

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

marcas: Tyco Fire Protection Products, Shurjoint, Grinnell, Ansul e Simplex.

Onshore, Offshore e Naval
Especificamente para os mercados Onshore (perfuração, produção e refinarias de petróleo) e Offshore/Naval (plataformas
de petróleo e embarcações), a Alvenius apresenta toda linha de acoplamentos, conexões e acessórios no Sistema Ranhurado
da Grinnell ou Shurjoint e sprinklers e válvulas de incêndio da Tyco. Além disso, fornece o vasto portfólio da Simplex para
detecção/alarme e os produtos da Ansul para sistemas de espuma em riscos especiais.
Por meio da Metalcoating, empresa controlada pela Alvenius, são oferecidas opções em revestimentos customizados para
proteção anticorrosiva.

Marcas Tyco distribuidas pela Alvenius no Brasil:

Lastro
Esgoto
Resfriamento
Linhas não essenciais
Embornais e descargas
Sistemas de sprinklers / espuma

Fluidos inflamáveis
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferência de óleo combustível
Óleo hidráulico
Óleo lubriﬁcante
Linhas de ventilação e exaustão
Óleo de carga
Óleo cru
Lavagem de óleo bruto
Linhas de óleos térmicos

Gás inerte

Empresa controlada pela Alvenius:
CRCC

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

•
•
•
•

CO2
Linhas principais e ramais
Lavador de euentes
Selo d´água

Retornos condensados
Água resfriada
Drenos do convés
Sistemas de incêndio
Linhas não essenciais
Água potável
Drenos sanitários
Sanitário
Embornais e descargas
Som e ventilação
Ventilação e transbordamento
Tanques de água / espaços secos
Linhas de água produzida
Separador / água suprimida
Suprimento de água

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubulação de ar
Água salgada
Embornal do convés
Água doce doméstica
Linhas de incêndio /
lavagem do convés
Ar condicionado e aquecimento
Ar de serviço
Conexão de poço
Header de Produção
Tanques de armazenagem
Aquecedores de treaters
Recuperação secundária
Linhas de injeção
Tubulação da fábrica
Tanque de volume e desnatado
Manifolds de sucção / descarga
Linhas de lama
Linhas de cimento
Detecção e alarme
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Acoplamentos

Conexões

Acoplamento rígido

Curva 90°

Curva 45°

Modelo 772

Modelo 210

Modelo 201

Diâmetro de 1 ¼" até 12"

Diâmetro de 1 ¼ " até 12"

Diâmetro de 1 ¼ " até 12"

Grinnell é a marca premium da Tyco para um extenso portfólio de soluções tubulares. Sua linha de acoplamentos, conexões e
derivações é listada e aprovada pelas principais entidades de proteção contra incêndio, como UL e FM e está em conformidade
com as mais respeitadas normas mundiais.
O especial destaque e diferencial da Grinnell se dá pelo fato dos produtos para o Sistema Ranhurado terem aprovação
ABS (American Bureau of Shipping), entidade que tem por missão promover a segurança da vida e do meio ambiente, sob a ótica
do desenvolvimento e verificação de padrões de projeto, construção e operação das instalações relacionadas ao mercado naval.

Acoplamento flexível

Modelo 705
Diâmetro de 1 ¼ " até 12"

Acoplamento flexível para
altas pressões

Tee

Modelo 219 / 319
Diâmetro de 1 ¼" até 12"

Derivação 45°

Tee de redução

Modelo 221 / 321
Diâmetro de 1 ½ " x 1 ½ " x 1 ¼ até 12" x 12" x 10"

Redução concêntrica
Redução excêntrica

Sistema Ranhurado
O Sistema Ranhurado é baseado na união de tubos,
conexões e válvulas através de acoplamentos mecânicos
que podem ser rígidos ou flexíveis. Esta modalidade de
conexão representa benefícios significativos em relação a

Ranhura

Modelo 707

Modelo 314

Modelo 250 / 350 / 251 / 351

Diâmetro de 1 ½ " até 12"

Diâmetro de 2" até 12"

Diâmetro de 1 ¼" x 1" até 12" x 10"

métodos tradicionais, como solda ou rosca.
O anel de borracha, em conjunto com os segmentos

Acoplamento de redução

Adaptador de flange

Cap

presos por meio de parafusos e porcas, garante uma
união hermética e segura, atendendo a diferentes níveis
de pressão da tubulação.
•

absorve vibração e dilatação térmica;

•

é mais seguro, pois não há o processo de solda
envolvido;

•

garante uma instalação e manutenção rápida e fácil;

•

é versátil por ser um sistema compacto, garantindo
eficiência de espaço.

Modelo 716

Modelo 71

Modelo 260

Diâmetro de 2 ½ " x 1 ½ " até 8" x 6"

Diâmetro de 2" até 12"

Diâmetro de 1 ¼" até 12"

• Solicite a lista completa de produtos aprovados pela ABS.
Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.
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Comparativo de Custos de Aquisição de Material

R$ 6.000,00
Custos em R$

R$ 5.000,00

Recentemente adquirida pela Tyco, a Shurjoint é uma companhia multinacional com sede em Las Vegas
(EUA) e atua desde 1974 desenvolvendo e fabricando acoplamentos mecânicos, conexões e válvulas.

R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00

Tem em sua linha cerca de 3.000 componentes individuais em diversas ligas metálicas, utilizados nos

R$ 0,00
Material Convencional x Ranhura

mais variados sistemas de tubulações, de aço carbono, aço inox, cobre, alumínio, PEAD, PVC e até ferro
fundido. Sua missão é oferecer produtos de altíssima qualidade e com valor agregado, sempre
investindo em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para inovar e atender as necessidades do mercado.

Material
Convencional

R$ 2.048,25

Material
por Ranhura

R$ 5.588,57

Conexões padrão

Tempo Total de Processo

Acoplamentos
em inox

Acoplamentos para
altas pressões

Acoplamentos para
grandes diâmetros

Acoplamentos para
tubos de aço
ponta lisa

180

Acoplamentos para
tubos de PEAD
ponta lisa

160
140

Tempo em horas

Acoplamentos
rígidos

Acoplamentos
flexíveis

120
100
80
60
40
20

Acoplamentos
de redução

Adaptadores
para flange

Anel de vedação

Mechanical-T

Saddle-let (outlet)

Curvas de raio longo

Válvulas

Conexões em inox

0

Em 2010 foi feito um trabalho em parceria com um dos
principais estaleiros do Brasil onde foram observadas as
facilidades e possibilidades do uso do Sistema Ranhurado nas
tubulações de embarcações.

Tempo Total de
Processo Convencional
Tempo Total de
Processo Ranhura

Tempo Total de Processos
163,5
43

Parafuso / Porca

Ranhura
Anel soldado

Custo Total de Processo

Esta relevante companhia do setor concluiu que:

Segmento

 Os produtos voltados para o Sistema Ranhurado

Segmento

R$ 10.000,00
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00

 O tempo no sistema convencional, como solda e rosca, é

Anel de vedação

Custo em R$

são, em média, 65% mais caros se comparados com os
componentes tradicionais vendidos no mercado.

74% maior se comparado ao Sistema Ranhurado.

R$ 7.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00

Parafuso / Porca

Custo Total de Processos

Linha de produtos para tubulação ranhurada

 O tempo gasto na preparação das extremidades das

Sistema Ring Joint

Anel de vedação

tubulações é 44% maior no sistema convencional
devido a simplicidade envolvida no Sistema Ranhurado.

Parafuso / Porca
Segmento

Anel de vedação

Garras
de aço

 Sua aplicação envolve custos totais de procedimentos
Parafuso / Porca

Segmento

Sistema de união de tubos de aço ponta lisa

Sistema de união de tubos PEAD ponta lisa

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

R$ 6.730,30

Porcentagem de Economia - Custo e Tempo

 O tempo gasto com tratamento, limpeza e ajustes a bordo

é 89% maior no processo convencional. No Sistema
Ranhurado este serviço é realizado com apenas o aperto e
desaperto de duas porcas/parafusos.

Dentes

R$ 9.259,08

Ranhura

inferiores ao processo convencional, por não necessitar de
insumos nem de mão de obra especializada para sua
execução. O processo convencional com solda é 27% mais
oneroso.

90%

Porcentagem de Economia

Sistema Ranhurado

Convencional

75%
60%
45%
30%
15%
0%

Material Convencional x Ranhura

Material
Convencional

27,30%

Material por
Ranhura

73,70%

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.
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A Tyco Fire Protection Products é líder na fabricação e distribuição de sistemas de combate a incêndio, oferecendo a mais

A linha de proteção contra incêndio para riscos especiais da Ansul é projetada, fabricada e testada sob as mais rígidas

ampla linha de produtos do mercado. Constantemente expande suas capacidades, proporcionando aos seus clientes

normas nacionais e internacionais. Os engenheiros da Ansul trabalham lado a lado do mercado para proteger do fogo as

soluções eficazes para proteção contra incêndio em empreendimentos comerciais, industrias, residenciais, entre outros.

pessoas e os patrimônios.

Sprinkler padrão

Sprinkler de cobertura estendida

Projetores

Líquidos geradores de
espuma

Dispositivo de descarga

Sistema de dilúvio e Sistema de pré-ação

Sprinkler de armazenagem

Sprinkler de resposta rápida

Tanques

Sistema seco

Sprinkler seco

Sprinkler para aplicações especiais

Sistema molhado

Acessórios

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

Equipamentos
portáteis
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Tier 1 - Simplex

Simplex é um líder de longa data na proteção à vida e aos empreendimentos. São entregues aos principais setores soluções
complexas para detecção, alarme e supressão de incêndio.

A Metalcoating, unidade de negócio controlada pela Alvenius, é uma empresa especializada em tecnologias de aplicação de
revestimentos customizados para proteção anticorrosiva. Utiliza polímeros fabricados pelas maiores indústrias químicas
mundiais, garantindo a máxima proteção e proporcionando segurança e tranquilidade aos seus clientes.

Um conjunto de tecnologias e melhorias que podem tornar mais fácil o trabalho de todos, de empreiteiros a gerentes e
proprietários, facilitando a manutenção, reduzindo custos e economizando tempo.

Aplicações

Sua habilidade de customizar cada painel é uma maneira rentável de atingir as especificações do projeto. Os sistemas
Simplex reduzem os custos de operação, permitindo fácil expansão para acomodar as alterações ao longo do tempo no
empreendimento. Eles oferecem uma verdadeira integração, incluindo todos os dispositivos de gerenciamento, controle e
comunicação. São usados protocolos abertos com um alto nível de conectividade e rede.

•

tubos;

•

manifolds;

•

conexões;

•

casings;

Os produtos Simplex são sempre projetados para proporcionar migração entre os equipamentos existentes, pois sua
configuração permite compatibilidade com os demais sistemas.

•

acoplamentos;

•

risers;

•

peças especiais;

•

filtros;

•

Download remoto permite programar mais rapidamente e operar a rede de painéis através de um único local.

•

válvulas;

•

decantadores;

•

Modo de instalação pode simplificar muito retrofits e upgrades.

•

bombas;

•

raspadores;

•

drill pipes;

•

osmose reversa;

•

tubings;

•

desmineralizadores;

•

hastes de bombeio;

•

entre outros.

Revestimentos
Painéis de controle de
alarme de incêndio

Dispositivos audiovisuais
endereçáveis

Dispositivos convencionais
de notiﬁcação

Indicadores remotos para
mensagens visuais

Sensores endereçáveis

Detector remoto de fumaça
para dutos

Detector incipiente VESDA

Módulos endereçáveis

Revestimentos termoplásticos

P o l i a m i d a 11 / 1 2

Polietileno

Fluoropolímeros

Revestimentos termofixos
EMPRESA CADASTRADA

EMPRESA COM CRCC

Detectores convencionais
Estações manuais endereçáveis
de acionamento de alarme

Detector de monóxido
de carbono

Estações manuais convencionais
de acionamento de alarme

FBE

Dual layer

Detector de feixe linear
APLICADORA AUTORIZADA NO BRASIL:

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
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O Sistema G-Press em inox da Grinnell oferece uma linha completa de uniões mecânicas por meio de compressão.
Seus diâmetros vão de ½” até 2” (de 15mm até 50mm). Este sistema de compressão é projetado para trabalhar em tubos
IPS Schedule 5 de aço inox.

Luva
(bolsa x bolsa)

Bucha de redução
(bolsa x ponta)

Luva de correr
(bolsa x bolsa)

Adaptador macho
(bolsa x rosca NPT)

Curva 90º BxB
(bolsa x bolsa)

Adaptador fêmea
(bolsa x rosca NPT)

Curva 90º PxB
(ponta x bolsa)

União
(bolsa x bolsa)

Curva 45º BxB
(bolsa x bolsa)

Niple de transição
(ranhura x ponta)

Curva 45º PxB
(ponta x bolsa)

Adaptador de ange Van Stone
(bolsa x ange)

Cap
(bolsa)

Adaptador de ange
(bolsa x ange)

Tee
(bolsa x bolsa x bolsa)

Adaptador de solda
(ponta x solda)

Tee de redução
(bolsa x bolsa x bolsa)

Válvula de esfera tripartida
(bolsa x bolsa)

As uniões por compressão podem ser feitas com diversas ferramentas de pressão existentes no mercado.
Este sistema torna fácil, rápido e seguro a instalação em uma ampla gama de aplicação, como indústrias, construção civil e
mercado naval. O G-Press tem alta resistência a corrosão, pois seu corpo é de inox 316 e possui variedade de anéis de
vedação.

Especificações dos Materiais
Corpo das conexões
Aço inox conforme ANSI 316/316L com espessura de 0,065” (1,65mm) e as seguintes características:
• Materiais não contaminantes normalmente usados nas indústrias alimentícias, de bebida e farmacêutica.
• Alto fator de fricção de rugosidade da superfície resulta em menor perda de fluxo.
• Excelente resistência a corrosão.

Pressão de Trabalho
As faixas de pressão de trabalho são:
• 300 psi (20,7 bar) em Schedule 5 e 10 para tubos de aço inox de ½” até 2” (de 15mm até 50mm).
• 300 psi (20,7 bar) em Schedule 5 para tubos de aço inox de 3” (80mm).
• 200 psi (17,4 bar) em Schedule 5 para tubos de aço inox de 4” (100mm).

Especificações do anel de vedação
O anel de vedação é resistente a água quente, envelhecimento e aditivos habitualmente utilizados na água de beber.
EPDM (cor preta), Grau “E” - Água e Solar
De -4°F até 230°F (de -20°C até 110°C) para água quente, ácidos diluídos, álcalis, óleo livre de ar e vários outros serviços
químicos. Excelente resistência a oxidação. NÃO É FEITO PARA USAR COM HIDROCARBONETOS.
Nitrílica (cor cinza), Grau “T” - Gás GLP e GN
De -13°F até 230°F (de -25°C até 110°C) para
produtos de petróleo, óleos vegetais, óleos minerais
e ar com óleo.
NÃO É FEITO PARA USAR COM ÁGUA QUENTE OU AR
QUENTE E SECO.
Fluoroelastômero (cor verde), Grau “O” - Altas
Temperaturas (Solar) - para diâmetros de ½” até
2” (de 15mm até 50mm”).
De -22°F até 300°F (de -30°C até 149°C) para ácidos
oxidantes, produtos de petróleo, fluidos hidráulicos,
lubrificantes e hidrocarbonetos halogenados.

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

Tee de redução roscado
(bolsa x bolsa x rosca NPT)

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.
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