
SISTEMAS DE CONTROLE

Sistemas de Gerenciamento de Queimadores

Sistema de Monitoramento de Queimadores (BMS) - Conjunto de válvulas 

Projetado sob Encomenda para Mercados Internacionais
 A Zeeco é um líder mundial no projeto e na fabricação de controles de combustão confiáveis, tecnicamente avançados 
e sistemas de instrumentação que vêm operando ao redor do globo por mais de 30 anos. Nossos Sistemas de Gerenciamento de 
Queimadores (BMS) são projetados sob encomenda para obedecer aos requisitos padrão da indústria assim como sua lista de 
fornecedores aprovados. Os sistemas de controle e gerenciamento de combustão e de processos tipicamente incluem interfaces 
gráficas HMI, PLC’s intrinsicamente seguros, Sistemas de Monitoramento de Máquinas (MMS), instrumentações de todos os tipos, 
assim como plataformas completas de gerenciamento de combustíveis e queimadores. A Zeeco pode fornecer painéis  de comando 
e arranjos de estruturas de suporte de válvulas e instrumentos adequados a qualquer aplicação, incluindo aquelas com requisitos de 
limitação de espaço.  

Fabricação, Montagem e Teste 

 As instalações de fabricação e testes da Zeeco, certificadas ISO 9001-2008, possuem uma área dedicada à montagem de 
nossos Sistemas de Gerenciamento de Queimadores. Nossos painéis de controle são construídos e testados em uma sala limpa e 
protegida para se evitar possível contaminação causada por outros processos de fabricação próximos, presentes dentro de um ambiente 
típico de fabricação. Soldadores certificados constroem os conjuntos de tubulações da plataforma de gás combustível e técnicos 
eletricistas e de instrumentação qualificados completam os conjuntos instalando condutos, cabos e tubulação de instrumentação de 
acordo com os padrões e códigos aplicáveis. Assim que toda a fabricação está completa, é realizada em cada sistema uma inspeção 
interna e um Teste de Aceitação de Fábrica, sendo este na presença de um inspetor do cliente quando especificado.

Confie suas necessidades à Zeeco.
 Sem um sistema de gerenciamento de queimadores confiável, sua fábrica estará perdendo produtividade... e lucratividade. 
Deixe a Zeeco colocar nossa experiência para trabalhar para você Ligue-nos hoje para mais informações sobre a linha completa de 
produtos de sistemas de controle e serviços da Zeeco, assim como soluções de reforma chave na mão.

SOLUÇÕES EM COMBUSTÃO E MEIO AMBIENTE.
PURO E SIMPLES.®



FLARESQUEIMADORES INCINERADORES PEÇAS E SERVIÇOS

Sistemas de Gerenciamento de Queimadores

Painel BMS

CERTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE PROJETO
• NEC     

• IEC

• IECEx

• UL / ULC

• ATEX / CE

• NFPA

APLICAÇÕES
• Controles de Combustão

• Controles de Ventiladores 

• Estações Reguladoras

• Estações de Ignição de Piloto

• Acionamentos de Frequência Variável (VFD)

• Equipamento de Monitoramento de Chama

• Plataformas de Ignição de Flare

Sala Limpa
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Sede Zeeco

22151 East 91st Street

Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA

Phone: +1.918.258.8551     

Fax: +1.918.251.5519

E-mail: sales@zeeco.com

CERTIFIED 
ASME 

CERTIFIED 
ASME 

CERTIFIED 
NBBI 

CERTIFICAÇÕES SE APLICAM À SEDE DA ZEECO SOMENTE

REGISTERED  
ISO 9001: 2008
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• CSA

• KOSHA / KTL / KGS

• GOST-R / GOST-K

• INMETRO

• SIL Ratings

• AS / NZ

SOLUÇÕES EM COMBUSTÃO E MEIO AMBIENTE.
PURO E SIMPLES.®

ZEECO DO BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.

Avenida Nove de Julho, 3452,
11° andar, CEP 01406-000,
São Paulo, SP

55 11 30631511
55 11 30631731
Zeeco_Brazil@zeeco.com


