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Agenda

• Conceito das bombas pneumáticas de duplo diafragma 
• Estudo de caso – Controle da qualidade da água para 

geração de vapor  
• Identificação dos problemas do cliente
• Solução ARO para os problemas identificados
• Resultados
• Perguntas



Conceito das bombas pneumáticas de duplo diafragma



Vantagem das bombas pneumáticas de duplo diafragma

• Auto escorvante

• Pode trabalhar a seco sem causar danos à bomba 

• Pode trabalhar com sólidos em suspensão no fluido

• Ótima resistência à produtos abrasivos

• Excelente alternativa para áreas classificadas

• Baixo custo de manutenção 

• Não é danificada na ocorrência do bloqueio total da descarga feito 
por uma válvula de retenção



Simplicidade de manutenção e excelente 

compatibilidade química



Estudo de caso – Controle da qualidade da água para 
geração de vapor

Antes



Identificação dos problemas do cliente

• Custo operacional elevado 

• Elevado tempo de parada de produção devido dificuldade de manutenção

• Em média a cada quatro meses uma bomba nova era comprada devido 

inviabilidade na troca das peças

• Necessidade de elevado estoque de produtos



Solução ARO para automação em dosagem de 

produtos



Solução ARO para os problemas identificados



 Empresa norte-americana fundada em 

1871 e listada na NYSE desde 1906

 Faturamento global de USD 14 bilhões 

em 2018

 Marcas: Club Car®, Ingersoll Rand ®, 

Thermo King ® e Trane®

 Mais de 40 mil colaboradores distribuídos 

em 867 escritórios e 51 fábricas ao redor 

do mundo



 Nova Aquisição: Precision Flow Systems

Negócio a ser concluído no segundo semestre.

Marcas do grupo Precision Flow Systems:



 Empresa nacional fundada em 1998

 Fabricante de equipamentos como 

bombas centrífugas, filtro-prensa, 

reservatórios e automação para 

transferência e controle de fluídos

 Distribuidor da marca: ARO® Ingersoll 

Rand ®  há 16 anos.



Perguntas

V Simpósio ISA São Paulo 

de Automação em Saneamento
19 de março de 2019 – São Paulo / SP
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