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Quem somos

A nossa história

A Arsopi Thermal nasceu em 1992 da 
empresa-mãe, o Grupo Arsopi, fundado 
em Vale de Cambra, Portugal, no ano de 
1942, pelo nosso fundador, o empreendedor 
português Arlindo Soares de Pinho. 

Inicialmente o Grupo Arsopi serviu  
os produtores de lacticínios locais 
fornecendo-lhes o equipamento necessário 
para modernizar e, consequentemente, 
expandir as suas operações. O nosso 
fundador, Arlindo Soares de Pinho, 
revolucionou a produção de lacticínios  
ao conceber e implementar novos 
processos que aliaram a modernidade com 
a tradição, permitindo aumentar a produção 
sem comprometer a qualidade. 

O Grupo Arsopi foi alvo de expansão  
e passou a fornecer equipamentos  
às indústrias químicas e petroquímicas,  
e tornar-se-ia um padrão de excelência para 
referência nacional e Europeia na produção 
de equipamentos de maquinaria complexa  
e em materiais nobres.

O desenvolvimento de Arsopi Thermal –  
a nossa marca própria de permutadores  
de calor de placas para distribuição global 
– foi a evolução natural desde a nossa 
humilde origem na indústria dos lacticínios. 
Através da tecnologia e do licenciamento 
da empresa de produção Japonesa, 
Hisaka Works, o âmbito de fornecimento 
passou a abranger todos os sectores, 
disponibilizando recursos de elevado calibre 
a clientes nos segmentos das indústrias 
cervejeiras, químicas e industriais.

A nossa parceria com 
Hisaka Works 
Há mais de 70 anos que a Hisaka Works 
é empresa líder mundial especializada na 
produção com “tecnologia de controlo de 
fluídos, calor e pressão”. A Hisaka Works 
é reconhecida pelos seus produtos de 
elevada qualidade e fiabilidade na indústria 
dos Permutadores de Calor de Placas,  
e estabeleceu diversos “primeiro no  
Japão”, “primeiro a nível mundial” e “maior 
do mundo”, com base na sua tecnologia  
de produção inovadora e avançada.

A trabalhar em estreita cooperação 
com Hisaka Works, nós, Arsopi  
Thermal, beneficiamos do espírito  
de desenvolvimento e reforçamos  
o seu caráter inovador, com a aquisição 
de conhecimentos ao mais alto nível. 
Disponibilizamos aos clientes os vastos 
conhecimentos, a tecnologia e a experiência 
da Hisaka Works, e complementamo-lo com 
os nossos produtos refinados. Deste modo, 
podemos fornecer os nossos produtos com 
maior eficiência, em termos de energia 
 e custo-benefício, projetados para atender 
as necessidades de cada cliente.

Cobertura Mundial

Coreia do Sul

Japão

Brasil

Portugal
Espanha

Arábia Saudita

Vietnam

Malásia

Filipinas

Indonésia

Singapura

Tailândia

China

Aproveitando as sinergias entre o Grupo Arsopi, 
Arsopi Thermal e as empresas Arsopi em Espanha  
e no Brasil, podemos disponibilizar produção  
interna completa, quase sem necessidade  
de recorrer a subcontratação.



Arsopi Thermal, fornecedor de soluções 
completas de Permutadores de Calor de 
Placas (PHE), está sediada em Vale de 
Cambra, Portugal, e é copropriedade do 
Grupo Arsopi e do fabricante Japonês  
e um líder mundial, Hisaka Works.

Disponibilizamos uma gama completa 
de serviços PHE. Possuímos uma ampla 
experiência em facultar o melhor apoio 
pós-venda para permutadores de calor 
de placas, e a nossa equipa técnica de 
especialistas está qualificada para garantir 
total apoio a nível de PHE nos mais diversos 
segmentos da indústria. 

O nosso objetivo é facilitar os resultados 
desejados pelos clientes, adaptando os 
nossos serviços às suas necessidades. 
Temos amplo conhecimento de aplicações 
PHE. A nossa abrangente gama de 
tipos de placas, corrugações, tamanhos 
e materiais de conexão, permite-nos 
colocar à disposição dos nossos clientes 
um aconselhamento de primeira em 
conformidade com os regulamentos,  
de modo a que as suas fábricas superem  
os desafios e prosperem.

Os permutadores de calor de placas Arsopi 
Thermal são fabricados com equipamentos 
de topo, com elevado controlo de qualidade 
para otimizar, sistematicamente, os 
processos e criar produtos de excelência.

Os nossos Permutadores 
de Calor de Placas

Arsopi Thermal monitoriza o ciclo de vida de  
todos os processos produtivos, desde o momento  
de compra das matérias-primas até à instalação  
do produto final, e fornece serviços de excelência,  
de forma contínua, aos clientes, com base em  
mão-de-obra técnica especializada.Design e produção próprios 

Design e Teste de Placas
Controlo de Qualidade
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O Grupo Arsopi tem mais de 75 anos de experiência  
no fornecimento de equipamentos de excelência  
para as mais exigentes Empresas de Engenharia  
e Fabricantes em todo o mundo.

A maioria dos processos da indústria têm algo em comum: 
a necessidade de soluções robustas, eficientes, seguras  
e sustentáveis. A Arsopi Thermal fabrica permutadores  
de calor robustos e fiáveis, que aliam a experiência  
e tecnologia para garantir que os processos dos clientes 
funcionem meticulosamente.

Ao combinar, habilmente, conhecimento e experiência 
na conceção de cada componente do equipamento 
asseguramos o seu funcionamento duradouro e um  
ajuste perfeito à sua finalidade. A tecnologia de ponta  
e uma seleção especializada dos materiais garantem que 
os nossos permutadores de calor de placas executam  
o seu propósito e mantêm um padrão de excelência que 
permanece estável ao longo dos anos. A Arsopi Thermal 
disponibiliza um serviço de apoio ao cliente impecável  
para garantir a integração com sucesso do equipamento 
em todas as operações.

Indústria

Os químicos são uma parte fulcral das nossas vidas.  
Quase tudo está relacionado com química. A maioria 
das fábricas químicas trabalha sob processos contínuos, 
existindo uma necessidade vital de ter um permutador 
de calor de confiança. A Arsopi Thermal produz 
permutadores de calor robustos e eficientes, preparados 
para resistir aos processos químicos com segurança  
e máxima eficácia. A nossa experiência permite-nos lidar 
com uma ampla variedade de materiais de placas e juntas 
para aplicações exigentes. Compreender os complexos 
processos industriais é a chave para aliar manufatura  
de excelência com design inovador de placas, os melhores 
materiais disponíveis e experiência humana e criatividade. 
Os nossos permutadores de calor de placas duráveis 
mantêm a sua integridade sob as mais árduas condições 
operacionais, em fábricas avançadas de produtos 
químicos, enquanto passam despercebidos.  
Desempenho e propósito, sempre.

Químicos

APLICAÇÕES NA QUÍMICA

Química de 
Base

Polímeros 
& Plásticos

PetroquímicaAgriquímicos 
& Fertilizantes

Química Fina
& Farmacêutica

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA

Papel Siderurgia Automóvel

Energia AVAC Ácidos Gordos 
& Óleo Vegetal

Ambiente 
& Energias 
Renováveis



Arsopi Thermal – Creative and Friendly. Always.

Possuímos e operamos uma prensa  
de 20.000 toneladas com tecnologia  
de multi-cilindros, uma das mais elevadas 
capacidades e de maior eficiência  
na Europa.

É automatizada e produz uma gama  
de placas de excelência mundial que são 
ajustadas às expetativas do mercado:  
de pequenos sistemas de AVAC  
a permutadores de classe industrial.
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A maioria dos bens de consumo envolve  
transporte. Porém, a indústria náutica abrange  
várias áreas-chave, como a naval, comercial  
e offshore. Desde Petroleiros, Graneleiros, Cargas 
Secas/ Passageiros, Pescas, Navios de Investigação 
Offshore, Rebocadores, Iates e Marinha, a Arsopi 
Thermal disponibiliza permutadores de calor  
de placa com elevada qualidade. 

Ao compreender a complexidade dos processos 
marítimos estamos preparados para fornecer 
soluções de confiança, desde arrefecedores de óleo 
do motor central a arrefecedores centrais de água 
doce. E, claro, fornecendo sempre apoio total a nível 
de manutenção e reposição de peças sobressalentes.

Com conhecimento consolidado em vários sectores 
da indústria, química e petroquímica, fornecimento  
e recuperação de energia, aço, papel, polímeros  
e plásticos, a Arsopi Thermal está qualificada para  
dar apoio a empresas EPC. Nos últimos 30 anos,  
a Arsopi Thermal efetuou fornecimentos para várias 
empresas EPC, empresas de engenharia, processos 
e tecnologia, especialistas e empresas de consultoria 
de engenharia.

Marinha

EPC

Analisamos e avaliamos como  
os nossos permutadores  
de calor de placas lidam com  
os produtos por mais tempo  
e com maior cuidado.

Papel

APLICAÇÕES EPC

Energia Química de 
Base

Polímeros 
& Plásticos

Petroquímica



Arsopi Thermal – Creative and Friendly. Always. 13

Manutenção rápida e eficaz e acompanhamento  
atento de cada permutador de calor de placas,  
para garantir que os clientes beneficiam de  
um serviço próximo, profissional e amigável.

Os produtos Alimentares e Bebidas são, sobretudo, 
selecionados pela sua frescura e qualidade. Manter  
as suas componentes naturais, cores, sabores  
e valores nutricionais através do armazenamento 
dos bens em condições controladas mantém estes 
padrões elevados. Além disso, o processamento 
eficiente e sustentável é vital para uma produção  
com sucesso. 

A Arsopi Thermal disponibiliza equipamento de ponta 
com tecnologias adequadas para as diferentes etapas 
de produção, como pasteurização, e que envolvem 
aplicações que requerem calor ou refrigeração para 
atender às necessidades específicas do produtor.

Leite Bebidas 
alcoólicas

Iogurte Gelado

CervejaQueijo

Sumos

Manteiga

Alimentação  
e Bebidas

Falhas nas unidades de produção e inatividade 
resultam em tempo perdido comprometendo  
a produtividade e a segurança, aumentando  
as despesas e, em última instância, em redução  
do lucro.

A Arsopi Thermal aconselha os seus clientes sobre 
os períodos regulares de manutenção e métodos 
para manter um elevado nível de desempenho dos 
permutadores de calor e fornecer serviços que 
mantém baixos os custos operacionais. É também 
disponibilizado um contrato de manutenção  
periódica para equipamentos, através de vários 
pacotes de serviço.

Serviço vitalício. Caminhamos lado-a-lado com  
os nossos parceiros.

Peças de 
reposição

Reparação

Consultoria  
& Formações

Formação de 
segurança

Atualizações  
& Modificações

Diagnósticos
& Manutenção

SERVIÇOS PÓS-VENDA

APLICAÇÕES NA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

Pós-venda
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Ambiente

A Arsopi Thermal age em conformidade 
com a legislação Ambiental.  
Estamos determinados em conciliar  
o desenvolvimento económico e social  
com valores ecológicos, dando prioridade 
ao crescimento sustentável.

Responsabilidade Social

A Arsopi Thermal e os seus funcionários 
tomam todas as suas decisões e planos 
 de ação aderindo aos princípios definidos 
neste código, cumprindo as suas obrigações 
de forma profissional e sempre focados  
na excelência. 

Garantimos o cumprimento da legislação  
e que todas as leis e regulamentos aplicáveis 
às nossas atividades são seguidos com rigor, 
salvaguardando todas as normas  
da indústria.

Os direitos de propriedade intelectual 
e a confidencialidade das informações 
das empresas, funcionários, clientes e 
fornecedores são estritamente respeitados.

Mantendo os mais  
elevados padrões

Na Arsopi Thermal, dedicamo-nos à produção de 
produtos de alta qualidade em conformidade com  
as leis e regulamentos ambientais. Satisfazemos  
os nossos clientes, dando resposta às suas 
expetativas, minimizando o impacto ecológico  
e garantido a segurança e integridade de todos  
os funcionários.

Sustentabilidade

Na Arsopi-Thermal, fomentamos uma 
cultura colaborativa e sinergética, através 
da melhoria das condições de trabalho, 
facilitando o desenvolvimento pessoal  
e encorajando a criatividade individual  
na melhoria de processos.

Na Arsopi-Thermal acreditamos que  
uma relação de proximidade com as partes 
interessadas é vital para o crescimento  
e desenvolvimento sustentável. Procuramos 
confiança com parceiros, clientes, 
fornecedores e funcionários. Queremos 
fornecer soluções inovadoras enquanto 
contribuímos para um mundo melhor. 

Certificações

A Arsopi-Thermal prioriza a satisfação do 
cliente com os seus produtos e serviços 
e construiu um rígido sistema de gestão 
de qualidade. Podemos projetar e fabricar 
permutadores de calor de placas de acordo 
com os seguintes regulamentos e normas:

ISO 9001:2015
PED 2014/68/EU H module
ASME U STAMP
AD 2000 Merkblatt HP0



arsopi-thermal.pt

Portugal

Sede
Rua Senhora da Graça 1212
3730-541 Vale de Cambra
Portugal
+351 256 410 410
thermal@arsopi-thermal.pt

Unidade de Negócio  
da Indústria / Química
thermal@arsopi-thermal.pt

Unidade de Negócio  
da Alimentação e Bebidas
food@arsopi-thermal.pt

Unidade de Negócio EPC
epc@arsopi-thermal.pt

Unidade de Negócio da Marinha
marine@arsopi-thermal.pt

Pós-venda
+351 256 410 413
assistencia@arsopi-thermal.pt

Espanha

Delegação do País Basco
+34 605 581 548
bilbao@arsopi-thermal.pt

Delegação da Catalunha
+34 605 891 672
barcelona@arsopi-thermal.pt 


