


Consultoria em Processos
Avaliação de sistemas e processos, para aumento de 
produtividade e racionalização de consumo energético.
Fornecemos projeto detalhado de adequação.
Plano de execução de melhorias.
Planilhas de retorno de investimento.

Projeto de Sistemas  e
Controle de Processo
Possuímos uma equipe de técnicos e engenheiros, para 
lhe auxiliar no dimensionamento, especificação e projeto 
de sistemas, desde a concepção a implementação do 
projeto, utilizando softwares específicos.

Desenhos esquemáticos de instalação e layout de fábrica.
 
Fornecemos memorial de cálculo e folhas de dados para 
complementar documentação do projeto. 
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1. Retirada das válvulas do local insta-
lado;

2. Teste de recebimento: funcionamento 
na bancada, vazamento e pressão de 
abertura, caso a válvula esteja sem 
vazamento iremos para o item 10;

3. Desmontagem da válvula por com-
pleto;

4. Avaliação dos componentes internos 
e fundidos;

5. Limpeza das peças fundidas;

6. Lapidação da sede e obturador com 
pasta de diamante;

7. Substituição das peças quebradas ou 
danificadas;

8. Montagem da válvula;EN
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Válvula Globo
1/2” a 12”

Válvula Angular
1/2” a 2”

Purgador de Bóia
1/2” a 2”

Purgador Termodinâmico
3/8” a 1”

9. Pintura externa;

10. Calibração com a pressão de aber-
tura;

11. Teste de estanqueidade;

12. Teste de abertura (são realizados 3 
ensaios de abertura e fechamento);

13. Lacração da válvula;

14. Identificação e fixação de etiqueta 
de aço inox;

15. Reinstalação no local;

16. Emissão de certificado de calibração 
de acordo com exigências da norma 
NBR ISO/IEC 17025 (a mesma usada 
para laboratórios da Rede Brasileira de 
Calibração “RBC”).
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Válvula Redutora de Pressão
1/2” a 4”

Válvula de Controle
1/2” a 4”

Filtro “Y” Visor de Fluxo Separador de Umidade
1/2” a 6”

Válvula Solenóide
1/2” a 2”



Trocadores de Calor
Placas
Ampliações
Reformas 
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Serviço de Calibração 
de Válvulas
A Polimatic conta com técnicos capaci-
tados, ferramentas e equipamentos ad-
equados para a realização da manuten-
ção, ajuste e calibração de válvulas, 
estes serviços podem ser executados nas 
instalações do cliente, em nosso Carro 
Oficina ou na própria Polimatic dentro 
de nosso laboratório.

Analisador de Gases

Medição por Ultrassom 7



POLIMATIC TECNOLOGIA EM AQUECIMENTO

Caxias do Sul - RS - 54 3224.5007
vendas@polimatic.com.br
projetos@polimatic.com.br
engenharia@polimatic.com.br
polimatic@polimatic.com.br
www.polimatic.com.br


