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Sistemas tubulares revestidos:
Criando conexões, estabelecendo alianças

O conceito Alvenius
O objetivo da Alvenius é fornecer sistemas tubulares que proporcionam benefícios técnicos pela minimização de riscos de
instalação, facilidade na montagem de seus produtos e durabilidade do equipamento.
A utilização de tubos e conexões revestidos, unidos pelos acoplamentos fornecidos pela Alvenius garante maior vida útil da
tubulação, além de eliminar definitivamente o processo de solda na obra, gerando economia operacional. O tempo de
montagem dos sistemas de acoplamentos é consideravelmente menor que os métodos tradicionais de união, como solda ou
flange. Isso proporciona agilidade no cronograma de instalação de novos projetos e também redução de homem / hora e
tempo de parada durante as manutenções. A redução desse tempo de parada gera economia de milhões de reais em um
empreendimento.

$$
TUBO REVESTIDO

ACOPLAMENTO
MAIOR
ECONOMIA

MENOR
MENOS MÃO-DE-OBRA
NECESSIDADE DE
ESPECIALIZADA
EQUIPAMENTOS
EM CAMPO

MENOR TEMPO
DE PARADA

DURABILIDADE

Por uma decisão estratégica, os principais projetistas, empresas de engenharia, instaladoras e clientes finais reconhecem e
aprovam a utilização dos acoplamentos por causa da vantagem competitiva que proporciona, por suas características técnicas.

Tempo de montagem
Após décadas de atuação em diversos mercados, com significativos investimentos em desenvolvimento
de produto, capacitação técnica para atendimento pré e pós-venda, inovação e estoque, a Alvenius,
hoje, tem um amplo portfólio que supre das demandas mais simples às mais complexas em se tratando
de Sistemas Tubulares, em especial aos revestidos.

Mão de obra (HH)

A companhia, por meio de sua sólida identidade, busca entregar com excelência seus produtos,
adotando um atendimento diferenciado do primeiro contato até o sistema em operação.
Dentro do processo industrial, em plantas de Celulose e Papel, existem inúmeras aplicações nas quais
os Sistemas Tubulares da Alvenius podem ser usados.
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KENNEDY VALVE
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Distribuição Master: Marcas Tyco

Empresa controlada pela Alvenius:
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Os produtos são certificados, atendem e superam as principais normas nacionais e internacionais, o
que garante sua qualidade.

Distribuição Independente:
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Método de União

Principais premissas utilizadas para os gráficos acima: adutora para transporte de água | diâmetro: 32" (812mm) | espessura: 9,50mm | comprimento: 30 Km (cada tubo com 12.000mm)
Nota: consulte a Alvenius para maiores detalhes.
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Revestimentos
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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.

Aplicações

Aplicações

•

tubos

•

casings

•

conexões

•

risers

•

acoplamentos

•

filtros

•

peças especiais

•

decantadores

•

válvulas

•

raspadores

•

bombas

•

osmose reversa

•

cilindros tensionadores

•

desmineralizadores

•

cilindros pressionadores

•

entre outros

•

manifolds

• Branqueamento
• Digestor (cozimento)
• Caustificação

Revestimentos

• Forno de cal
• Planta química
• Evaporação / Recuperação
• Pátio / Picador de madeira
• Lagoa de aeração
• Tratamento de água (ETA)
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Polietileno

Poliéster - Akote TS-300

FBE

Fluoropolímeros

• Torres de resfriamento
• Tratamento biológico
• Anti-estático
• Carga mineral
• Colagem
• Coating

Dual layer

• Depósitos microbiológicos
• Detecção, alarme e combate a incêndio
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
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Tubos Helicoidais
Acoplamentos, conexões e válvulas

Dimensões:
• diâmetros: de 102mm (4”) até 914mm (36”);
• espessuras: de 2,00mm até 9,50mm;
• comprimentos: 6 ou 12 metros (padrão), 5,8 ou 11,6 metros
para exportação ou outros mediante consulta.
Extremidade:
• com anel de aço K, ranhurada por corte ou
laminação, para ring joint, flangeada ou biselada.

Acoplamentos
rígidos

Acoplamentos
flexíveis

Acoplamentos
de redução

Sistemas de acoplamentos
Sistema Alvenius K

Adaptadores
para flange

Acoplamentos para
altas pressões

Acoplamentos
em inox

Mechanical-T

Saddle-let (outlet)

Acoplamentos para
grandes diâmetros

Curvas de raio longo

Acoplamentos para
tubos de aço
ponta lisa

Conexões em inox

Válvulas

Acoplamentos para
tubos de PEAD
ponta lisa

Conexões padrão

Sistema Ranhurado
Anel de vedação

Ranhura

Sprinklers

Segmento

Sprinkler
padrão

Parafuso / Porca

Ferro fundido

Material

Ferro fundido ou aço inox

De 32mm (11/4”) até 1.219mm (48")

Dimensões

De 20mm (¾”) até 1.050mm (42”)

Pressão

De 10 até 70 Kgf/cm (150 até 1.000 PSI)

Tipo

Rígido e Flexível
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De 15 até 80 Kgf/cm (210 até 1.140 PSI)
Flexível
Sistema Ring Joint
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Sprinkler de
cobertura estendida

Sprinkler de
armazenagem

Sprinkler de
resposta rápida

Sprinkler
seco

Sprinkler para
aplicações especiais

Projetores

Acessórios

Sistemas de combate a incêndio

Sistema Ponta Lisa / PEAD

Parafuso / Porca

Parafuso / Porca
Anel de vedação

Anel soldado

Dentes

Sistema de dilúvio e Sistema de pré-ação

Sistema seco

Sistema molhado

Sistema de espuma

Segmento

Anel de vedação

Segmento

Ferro fundido

Material

Ferro fundido

De 200mm (8”) até 2.400mm (96”)

Dimensões

De 50mm até 900mm

Pressão

De SDR 32,5 até 7,3

Tipo

Rígido
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De 14 até 265 Kgf/cm (200 até 3.770 PSI)

Flexível

Consulte a Alvenius para maiores informações técnicas.

Detecção e alarme de incêndio

Detectores

Sirenes

Painéis

Estações manuais

