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Desde 1992, a ARSOPI THERMAL tornou-
-se um pioneiro especialista de soluções 
térmicas em Permutadores de calor de 
placas, pela sua vasta experiência, qualidade 
superior de fabrico e excelente desempenho 
de produtos. 

Como membro do Grupo ARSOPI, 
fornecedor de equipamentos de classe 
mundial e titular da licença técnica 
da japonesa HISAKA, um dos líderes 
mundiais em Permutadores de Calor de 
Placas, impulsiona a inovação adquirindo 
conhecimentos e combinando-os com a 
nossa tecnologia de vanguarda e ampla 
experiência especializada.

A nossa prioridade é a proximidade com os 
nossos clientes e assegurar a sua satisfação 
em todas as fases.

A nossa ambição é proporcionar soluções 
e resultados aos nossos clientes, adaptando 
os nossos serviços às suas necessidades. 
Com um vasto conhecimento das aplicações 
de Permutadores de Calor de Placas, 
uma ampla gama de tipos de placas, 
corrugações e tamanhos de conexões, 
conseguimos fornecer aos nossos clientes 
um aconselhamento especializado em 
conformidade com as normas, de modo 
que as suas instalações de produção 
superem os desafios.

SOMOS A ARSOPI THERMAL
 
Especialistas em Soluções Térmicas de Permutadores 
de Calor de Placas.
“Creative and friendly. Always.”
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Aplicações  
Químicas

Química
de Base

Agroquímicos
e Fertilizantes

Petroquímica

Polímeros
e Plásticos

Química Fina
e Farmacêutica

Os produtos químicos são uma parte essencial da  
nossa vida. Quase tudo está relacionado com a química. 
A maioria das fábricas de produtos químicos trabalham 
sob processos contínuos onde a necessidade de um 
permutador de calor fiável é fundamental.  

A Arsopi Thermal fabrica Permutadores de calor 
eficientes e preparados para resistir aos processos 
químicos com a máxima segurança e eficácia. A  
nossa vasta experiência permite-nos lidar com uma 
ampla gama de placas e juntas para as aplicações  
mais exigentes.
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Os Nossos   
Permutadores de Calor

Compreender os complexos processos industriais é a chave  
para combinar a excelente manufatura com o design de placas 
inovador e de classe mundial, com os melhores materiais 
disponíveis, a experiência e criatividade humana. Enquanto  
passam despercebidos, os nossos robustos permutadores de  
calor de placas mantêm a sua integridade nas condições mais 
difíceis e nas instalações químicas mais avançadas. É o máximo  
a que podemos aspirar. 

Desempenho e funcionalidade, sempre.

Alta Eficiência Térmica
Os padrões formados pela prensa 
proporcionam um elevado coeficiente  
de transferência de calor mediante um  
fluxo turbulento.

Arranque Rápido
Um menor volume de retenção permite um 
arranque rápido do processo. A capacidade 
limitada de fluido por unidade permite o  
início de um funcionamento rápido e, também 
a resposta a mudanças de condições e de 
funcionamento com alta precisão.

Fácil Manutenção
Montagem e desmontagem simples para 
inspeção através dos parafusos e porcas.

Construção Modular e 
Flexibilidade no Design
Flexibilidade para implementar facilmente 
vários programas térmicos e expansão ou 
modificação futura.

Leve e Mais Pequeno
O peso reduzido e o tamanho compacto 
é conseguido graças ás finas placas de 
transferência de calor e ao baixo volume 
de retenção. Estas características tornam 
possível um trabalho de instalação simples  
e a baixo custo.

-  Placas de transferência de calor finas 
- Capacidade limitada de fluidos
-  Menor superfície de transferência de calor 

necessária

Prevenção da Mistura de Líquidos
Os canais das juntas protegem-nas do 
contacto direto com o fluido. A junta de 
dupla vedação com dreno evita qualquer 
mistura dos dois líquidos prevenindo a perda 
de rendimento em caso de falha da junta.

Tecnologia de Design de Placas 
de Classe Mundial
Arsopi Thermal + Hisaka

A vanguarda da tecnologia de design de 
placas para aplicações especiais ou difíceis, 
ampliando o uso dos típicos permutadores 
de calor e juntas.
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Especificações 
Técnicas

FH - Aplicação Industrial 

Modelo Diâmetro de 
Conexão

Dimensões

A B

FH-UX00 25 160 330

FH-UX01 50 300 835

FH-UX10 65 400 1164

FH-UX30 100 578 1786

FH-UX90 350 1300 2940

FH-UX100 500 1570 3650

FH-UX100R 500 1570 3650

FH-UX130 500 1570 4215

FH-UX110 500 1570  3650

FH-UX130R 500 1570 4215

FH-LX00 50 350 860

FH-LX10 100 440 1102

FH-LX30 150 620 1546

FH-LX50 200 790 2036

FH-LX90D 400 1480 2418

FH-WX10 100 515 1182    

FH-WX50 200 800 2221

FH-WX90 350                            1450 2829

Modelo Diâmetro de 
Conexão

Dimensões

A B

FH-SX10 65 360 1590

FH-SX20 100 540 1843

FH-SX30S 150 684 2110

FH-SX30 150 640 2673

FH-SX40 200 805 2156

FH-SX70 250 1070 2692

FH-SX80S 350 1250 2829

FH-SX80M 350 1250 2829

FH-SX80L 350 1250 3540

FH-RX00 32 220 445

FH-RX10 100 460 1212

FH-RX30 150 630 1815

FH-RX50 200 800 2120

FH-RX70 250 900 2440

FH-RX90 400 1370 2990

FH-GX 100 570 1835

FH-YX 350/150           970 1835

Permutador de pequena 
dimensão com estructura 
tipo J 

B

A

Permutador de média / 
grande dimensão com 
estructura de suporte 
posterior

B

A
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Placas Especiais 

Placa de transferência de calor de alta eficiência 
adequada á troca de calor que requer alta 
resistência ao calor e à pressão.

Placa Semi-Soldada (FH-WX) 

Uma cassete é formada por duas placas 
soldadas por laser juntamente com O-rings 
nas conexões e uma junta de vedação 
normal no exterior. Um fluido (quimicamente 
agressivo, refrigerante ou a alta pressão) flui 
através do interior das cassetes soldadas e 
o outro fluido flui no exterior das cassetes 
(lado com junta).

-  Apto para meios agressivos que corroem 
borracha sintética

-  Compacto, flexível e inspecionável/ 
limpável mecanicamente (lado da junta)

-  Cassetes soldadas com possibilidade 
de utilização de juntas de excelente 
resistência química, tais como junta de 
PTFE (TCG)

-  Capaz de lidar com alta pressão e fluidos  
a alta temperatura (até 180°C e 4 MpaG)

Junta

Junta para o 
exterior da cassete 
(junta O’ring)

Junta para o
exterior da cassete

 Interior da cassete

 Exterior da cassete

Secção Soldada

Fluido de processo

Água de arrefecimento, etc.
Soldagem

a laser

Aplicações

•   Aquecimento/arrefecimento de fluidos  
que degradam a borracha sintética

•  Aquecimento/arrefecimento de fluidos 
perigosos, tais como ácido sulfúrico

•  Aquecimento/arrefecimento para serviços 
que excedam a temperatura e a pressão 
dos permutadores de calor de placas e 
juntas standard

•  Aquecimento/arrefecimento em ciclos  
de refrigeração que utilizam refrigerantes
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Condensador / Placa de Arrefecimento  
de Gases (FH-YX)

A série FH-YX está especialmente concebida para 
aplicações de condensação e arrefecimento de 
gases, desenvolvida para programas térmicos de 
grande volume de gás em sistema de vácuo ou sob 
baixa pressão

•  Desempenho de transferência de calor: 
Pode ser “o dobro” de permutadores de 
calor do tipo carcaça e tubos

•  Menos trabalhos de manutenção, 
facilmente limpos e inspecionados

• Baixo consumo de água de arrefecimento

•  Adaptável para uma vasta gama de 
aplicações, compatível com juntas  
de PTFE (TCG)

•  Disponível para várias códigos e  
normas internacionais de equipamentos  
de pressão

Lado da água de arrefecimento Lado do vapor

Placa YX-83

Aplicações
 
• Condensadores para colunas de destilação
•  Condensadores / pré-aquecedores para 

evaporadores
•  Condensadores para secagem de gás / ar 

condicionado
•  Permutadores de recuperação de calor  

em gases de escape
• Refrigeradores de gás, etc.
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Placa Multi Gap (FH-GX) 
Especialmente fabricada para líquidos (lamas)  
ou fluidos de alta viscosidade que contêm  
fibras e sólidos

•  Possibilidade de três configurações de 
canais múltiplos mediante diferentes 
combinações de placas

•  Espaçamento entre canais mais largo  
(20 mm)

Aplicações
 
•   Produtos químicos 

- Fluidos com sólidos suspensos:  
Cloreto de polivinilo (polímero), vários  
tipos de lamas 
- Fluidos de alta viscosidade: Látex  
de borracha, látex de resina

•  Tinturaria 
- Líquido com fibras: Máquinas de 
tingimento, recuperação de energia  
de líquidos residuais 
- Fluidos de alta viscosidade, como viscose

•  Açúcar 
- Fluidos com sólidos: Sumo cru, processo 
de fabrico de açúcar, fluidos processados, 
águas residuais de fábricas

•  Pasta e papel 
- Fluidos com sólidos suspensos: Licor 
negro diluído, licor branco

•  Outros 
- Fluido de tratamento de superfícies, óleo  
de têmpera 
- Hipoclorito de sódio de alta concentração, 
aluminato de sódio 
- Especificações com uma diferença de 
caudais nos lados quente / frio 
- Fábrica de fusão da neve

Águas residuais do lado quente

Águas residuais do lado frío
Águas residuais

Água de refrigeração

•  Tempo de manutenção mais curto devido  
à Junta do sistema sem cola (Slit-In)

•  Materiais resistentes à corrosão, tais  
como o titânio. 

• Desenho económico
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Placa de Dupla Junta HESTIA 
Placa NX-50 (FH-NX) 

Tecnologia de vanguarda, que expande os limites 
dos Permutadores de calor de placas e juntas, 
concebidos para aplicação a alta pressão, 
temperatura e máxima segurança contra fugas

Desenho de dupla junta
 
O desenho de dupla junta contempla  
uma junta externa para a periferia da placa 
que inibe a degradação por oxidação na 
junta interna (que serve de vedação) pelo  
ar ambiente.

• Inibe a degradação por oxidação

• Evita a dispersão de fugas

•  Alta resistência ao calor e à pressão

• Dois tamanhos disponíveis (DN 150/200)

Furos de deteção de fugas
 
Permitem detetar a falha da junta interior 
sem que se produzam fugas para o exterior.

• Deteta as fugas

• Adequado para fluidos perigosos

Aplicações
 
•     Fluidos de alta temperatura / alta pressão 

Permutadores de calor de alta temperatura 
e alta pressão para caldeiras 
Permutadores de calor em aplicações de 
energia convencional / nuclear

•   Fluidos perigosos 
Permutadores de calor para fluidos 
inflamáveis e perigosos em locais como 
fábricas de produtos químicos

tJunta Exterior

Junta Interior
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Placa de Parede Dupla (FH-CW)
A série de placas de paredes duplas para máxima 
segurança contra a mistura de fluidos

Os Permutadores de Calor de Placas com 
parede dupla são utilizados para evitar a 
mistura dos dois fluidos. No caso de uma 
das placas falhar, a fuga pode ser detetada  
a partir do exterior.

•  Aplicações variadas onde a mistura de 
fluidos é extremamente perigosa ou se 
pretende impedir a contaminação cruzada 
entre fluidos

•  Fácil limpeza e acesso

Aplicações
 
•    Arrefecimento de óleo de transformador
•  Arrefecimento de lubrificação ou óleo 

hidráulico
•  Aquecimento/arrefecimento do fuelóleo
•  Aquecimento/arrefecimento em  

processos biológicos
•  Aquecimento/arrefecimento entre fluidos 

onde a mistura pode gerar uma reação 
química ou contaminante

Duas placas idênticas são 
empilhadas e soldadas a laser  
em redor dos orifícios de conexão
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Juntas e  
Juntas Especiais

As juntas utilizadas nos permutadores de calor de placas precisam 
de ter durabilidade para suportar uma vasta gama de qualidades de 
produtos e condições de temperatura/pressão.

As nossas juntas originais são fabricadas sob um rigoroso controlo 
de qualidade com a mais alta qualidade de material para suportar 
uma grande variedade de aplicações.

Devido a uma cuidadosa seleção do material das juntas, consegue-
se facilmente um elevado desempenho e durabilidade da mesma.

Os principais materiais disponíveis são:

Material Aplicações Temperatura

NBR Água, Salmoura, Óleos 130°C

EPDM Vapor, Água quente, Soda cáustica, Álcool, Amoníaco, Ácido diluído e Solução alcalina 150°C

EPDM-HT Vapor, Água quente, Soda cáustica, Álcool, Amoníaco, Ácido diluído e Solução alcalina 180°C

PTFE com NBR/EPDM 
encapsulado Produtos Químicos Orgânicos, Solventes, Água ultrapura, Alta resistência a químicos 150°C

FKM (VITON) Boa resistência química com ácidos concentrados, Óleos, Alta resistência a químicos 175°C

N-EPDM Alta temperatura, Meios agressivos, Desempenho melhorado face ao EPDM-HT 180°C

Junta Slit-In (tipo sem cola)

A maioria das nossas juntas são do tipo  
Slit-In, um sistema fácil de usar e sem cola.

Estas são fixas com um encaixe que 
prescinde a utilização de cola.

• Redução do odor da cola

•  Trabalhos de manutenção mais fáceis  
e curtos

•  Adequado para aplicações em que é 
necessária a substituição frequente  
das juntas

Junta

Slit-in
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NOVO-EPDM (N-EPDM) 

Novo EPDM de alto rendimento e maior resistência 
ao calor e aos produtos químicos

Novo EPDM é um novo material de junta 
criado para aumentar a vida útil da junta, 
contribuindo para reduzir o custo total 
do investimento e minimizar tempos de 
inatividade ao reduzir a quantidade de 
substituições da junta de vedação.     

A junta EPDM recentemente desenvolvida 
tem maior resistência ao calor e uma 
resistência química muito superior ao EPDM 
convencional, tornando a vida útil da junta 
até duas vezes superior do que a junta em 
EPDM normal.

• Excelente desempenho de vedação

•  Maior resistência ao calor e a soluções  
de amina

Adequado para: 

•  Aplicações em equipamentos com 
concentração de soda cáustica em 
programas de temperaturas elevadas

•  Programas de alta temperatura, onde  
se pretende uma vida útil longa

•  Aplicações de água quente (esgotos, água 
estéril, etc.) com uma resistência 51x mais 
elevada ao calor e produtos químicos

Vida útil do Novo-EPDM e EPDM (180°C)

Novo-EPDM EPDM

2 1

Rendimento da vedação



Permutador de Calor de Placas - Indústria Química 13

Juntas de PTFE (TCG) 

A junta TCG é moldada integralmente envolvendo 
borracha sintética elástica com um filme de resina 
fluorada, resultando em excelente resistência 
química e baixo atrito.

•  Alta resistência a diversos químicos  
e solventes

• Desempenho de vedação estável e elevado

•  Eliminação de odores de borracha  
nos fluidos

•  Otimização do material das juntas  
e redução de custos

•  Manutenção facilitada devido ao  
método Slit-In

•  Compatível com as normas das estruturas 
de equipamentos de pressão

Adequado para:
 
•  Aplicações com utilização limitada de 

borracha sintética, tal como produtos 
químicos finos, petroquímica, farmacêutica 
e a indústria alimentar

Resina de flúor

Borracha sintética

Placa

Junta TCG

Lado do fluido

TCG TCGBorracha sintética Borracha sintética
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Permutadores de Calor 
com Placas Soldadas

A produção química requer processos complexos, desde o 
arrefecimento, condensação, aquecimento até à evaporação e 
separação. Para além da nossa vasta gama de placas e juntas, 
as soluções de permutadores de calor de placas soldadas são 
essenciais. A eficiência, a compacidade, a robustez, a segurança e 
fiabilidade dos permutadores de calor totalmente soldados oferece 
desempenho máximo, mesmo nas condições mais difíceis.

Em colaboração com a KAPP ECHANGEUR THERMIQUES (França) 
podemos propor a experiência e tecnologia de placas soldadas à 
medida para assegurar a solução certa para a produção de químicos.

Permutador de Calor de placas 
Soldadas HEATEX® (tipo bloco) 

O Permutador de Calor de Placas Soldadas 
troca calor através de uma fina placa 
metálica de transferência de calor. O 
Permutador de Calor de Placas totalmente 
soldado é especificamente concebido 
para permitir fluidos com sólidos ou lamas 
com uma solução compacta e fácil de 
limpar. Desenho compacto e robusto numa 
geometria mecânica cúbica, permite uma 
limpeza muito fácil num curto comprimento 
de placas.

-  Alta resistência ao calor e à pressão
-  Grande variedade de direções de fluxo, 

adequados para várias aplicações
-  Design flexível, sem restrição de materiais 

de juntas de vedação 
-  Canais livres com 4 portas de inspeção 

(ambos os circuitos são acessíveis)
- Seleção livre do tamanho de conexões 
- Sem falhas de vedação
- Menor tempo de manutenção

Aplicações principais:

• Tratamento de resíduos
• Indústria açucareira
• Indústria siderúrgica
• Química
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PERMUTADOR DE CALOR DO TIPO S  
(tipo carcaça e placa) 

As estruturas são feitas totalmente em 
aço inoxidável e são ideais para indústrias 
agressivas devido à sua elevada qualidade 
e normas higiénicas. Os desenhos de placas 
em forma de U com canais de espaço 
livre permitem um design polivalente do 
condensador com feixe amovível.

- Adequado para fluidos agressivos
- Alta eficiência e expansão livre
- Canais de espaço livre
-  Adequado para uma vasta gama  

de aplicações
- Fácil acesso no lado soldado
-  Refrigeração e condensação em duas 

fases podem ser realizadas através da 
combinação de elementos na mesma 
estrutura

Aplicações principais:

• Condensador de solvente
• Condensador de vapor a vácuo
• Condensador de duas fases
•  Condensador de coluna de destilação

Design Extremamente Simples e uma ampla gama 
de possibilidade 
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Exemplos de 
Aplicações para 
Indústria Química

Durante uma operação que implique uma 
reação química exotérmica, é necessária 
água de refrigeração para remover o 
calor de reação. Esta água industrial 
normalmente é suja e inclui fibras, partículas 
e outras matérias estranhas. Um método 
de arrefecimento indireto (por meio de 
inserção do PERMUTADOR DE CALOR DE 
PLACAS entre a água industrial e água de 
arrefecimento), é eficaz para minimizar o 
entupimento, corrosão ou outros problemas 
no reator.

Aplicação típica: Poliolefina, PVC.

Reator I

Arrefecedor indirecto de água de arrefecimento  
da camisa

Água de
refrigeração

Água de camisa

Água de
refrigeração

Água de camisa
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Os Permutadores de Calor de Placas são também 
aplicáveis a diferentes reações químicas endotérmicas, 
desde o pré-aquecimento ao arrefecimento do produto 
e à recuperação de calor da alimentação do produto. Os 
PERMUTADOR DE CALOR DE PLACAS condensadores 
são também aplicáveis como condensador de gases  
de exaustão.

Reator II

Pré-aquecedor/ Refrigerador de produto  
& Permutador/ Condensador de Ventilação

Quando é necessário remover um 
componente de um gás, este vai para o 
absorvedor, onde o solvente que circula 
absorve seletivamente o componente 
indesejável no gás. Os Permutadores de 
Calor de Placas podem aplicar-se aos 
solventes ricos e pobres que saem do 
stripper e do absorvedor respetivamente.

Aplicação típica:  
Dessulfurização, Recuperação de CO2.

Tratamento de Gás I 

Absorvedor e Stripper

Produto

Água de
refrigeração

Alimentação
do processo

Vapor

Água de
refrigeração

Gás de ventilação

Para o próximo processo

Solvente pobre
Água de
refrigeração

Para a unidade de recuperação

Solvente rico

Stripper

Absorvedor

Gás de processo
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SOLICITAR UMA COTAÇÃO

Para solicitar uma cotação para um Permutador de Calor 
de Placas, enviam-nos as seguintes informações:

1. Potência kW

Lado Quente Lado Frio

2. Nome do fluido

3. Temperatura de entrada (°C)

4. Temperatura de saída (°C)

5. Caudal (m3/h)

6. Perda máxima de carga admissível (MPaG)

7. Pressão máxima de trabalho (MPaG)

8. Notas especiais: material da placa / junta, espessura, etc

9. Se o processo for de recirculação: Volume/Tempo



Arsopi Thermal – Creative and friendly. Always. 20

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
industry@arsopi-thermal.pt

Pós-venda & Assistência Técnica
+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

MKT.102.PT.00


