


Atuando em todo Brasil desde 2012 a ENGEVEP Sistemas de
Exaustão e Filtragem nasceu para projetar e fabricar equipamentos para
controle de poluição atmosférica.
Especializada em sistemas de exaustão industrial, nossos filtros são
fabricados com matérias primas de qualidade e por parcerias com
empresas conceituadas. Nossos profissionais são qualificados e buscamos
sempre nos manter sempre atualizados com as novas tecnologias que
surgem no mercado buscando sempre a satisfação de nossos clientes!















O Filtro de mangas Engevep modelo
EFMPJ funcionam com limpeza
automática através de jatos de ar
comprimido comandados por
temporizador eletrônico. Pode ser
utilizado para filtrar os mais variados
tipos de pós, desde os mais simples
como madeira, até os mais
agressivos como fertilizantes. Sua
capacidade de vazões de ar para
filtragem é desenvolvida conforme a
necessidade do cliente.
Características Construtivas :
Construídas dentro de rigorosos
padrões de qualidade e utilizando
componentes de primeira linha,
podem ser fabricadas em aço
carbono com pintura, aço
galvanizado ou inox.







A linha de Ventiladores Centrífugos padronizados da Engevep atende
a uma ampla gama de aplicações.
Características Construtivas :
Construídos dentro de rigorosos padrões de qualidade e utilizando
componentes de primeira linha, os Ventiladores Centrífugos da
Engevep apresentam alto rendimento, conforme tecnologia
comprovada em muitas aplicações de sucesso.



A Válvula Rotativa Engevep modelo EVR pode ser utilizada
para dosar e descarregar os mais variados tipos de
produtos, desde os menos agressivos como resíduos de
madeira, até os mais agressivos como fertilizantes. Sua
capacidade de descarga varia entre 4m³/h e 60m³/h.

Características Construtivas :

Construídas dentro de rigorosos padrões de qualidade e
utilizando componentes de primeira linha, podem ser
fabricadas em aço carbono ou inox, com palhetas em
borracha ou metálicas dependendo da aplicação.





A Engevep fabrica Transportadores de Rosca Helicoidais para várias aplicações e segmentos, como:
Indústrias de madeira e papel (cavacos, serragem, pó de madeira), Agroindústrias para transportes de grãos, Transportes 
de, Fertilizantes, Transportes de pós-metálicos derivadas de fornos, Indústrias de Cimento/ Mineração Dentre outros.

Imagem Ilustrativa
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CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA - O EFNO foi projetado e fabricado
atendendo as normas legais aplicáveis.

FUNCIONAMENTO - O ar poluído pelas névoas de óleo passa por um sistema de sucção
que graças à força centrífuga fazem com que as gotículas de óleo sejam expelidas até o
funil de coleta. Depois desse processo o óleo é coletado em um recipiente especial

eventualmente reciclado, desta forma, quase que 100% das
partículas são eliminadas.

OPERAÇÃO SILENCIOSA -
Devido ao layout de seus
filtros, seu extraordinário
poder de absorção e a
aerodinâmica especial, o EFNO
pode ser usado em qualquer
ambiente sem causar poluição
acústica, onde níveis de ruído
muito baixos são necessários.

EFICIÊNCIA MÁXIMA - O EFNO 
funciona com um alto nível de 
eficiência de filtragem (até 
99%).
Em locais onde é necessária a 
eliminação de odores os 
equipamentos são fornecidos 
com filtro de carvão ativado 
conforme a necesidade de 
cada aplicação.



- Asfalto

- Bateria]

- Borracha

- Cerâmica

- Cimento

- Farmcêutico

- Fundição

- Fertilizantes

- Fabricantes de Equipamentos

- Incineração

- Madeira

- Mineração

- Química

- Siderúrgica

Aplicações
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Recursos
Disponível em caixa de policarbonato ou invólucro conforme solicitação.
IHM composta de visor LCD e três botões para programação amigável.
Regulagem de tempo entre ciclos para economia de ar comprimido.
Sequência de batimento otimizada selecionável. Otimiza a limpeza.
Atende à norma NR12.
Uso recomendado
Sistema de despoeiramento (filtros de mangas e cartuchos).
Transporte pneumático e Fluidização de Silos e Moegas.

Imagem Ilustrativa



As Válvulas de Pulso, são especialmente projetadas para
aplicações em filtros coletores de pó, combinando alta
vazão, vida longa e altíssimas velocidades de abertura e
fechamento, propiciando uma operação eficaz e
econômica.Im
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Maurilio Lucas de Oliveira Filho

maurilio@engevep.com.br

(41) 3039-4195

(41) 9 9201-3604

Rua O Brasil para Cristo, 53 – Boqueirão – Curitiba PR https://www.facebook.com/engevep.exaustao engevep_exaustao

Comercial

Rogério Kottke

rogerio@engevep.com.br

(41) 3039-4195

(41) 9 9579-5217

Aplicação e Projetos

https://www.facebook.com/engevep.exaustao

