
Sistemas de Dosagem (Skid’s)

Soluções Customizadas

Existem processos produtivos , que necessitam ser adicionados múltiplos

químicos com dosagem controlada através de diversos parâmetros e em

muitos casos com grandes precisões .

São esses sistemas comumente chamados de skid’s que nossa empresa

ECOMAC com mais de vinte e cinco anos de experiência em projetos ,

fabricações , montagens e manutenções vem fornecendo aos seus clientes

nos mais diversos setores industriais no Brasil ,América Latina e também para

os Estados Unidos.

Com a mais alta qualidade no fornecimento de sistemas de dosagem de

produtos químicos alinhado ao baixo custo de fabricação e entrega rápida é

que nos dispomos a oferecer nossos equipamentos e serviços .

Temos uma equipe de colaboradores bem como técnicos , supervisores e

engenheiros especializados em sistemas costumizados para produtos quimicos

e derivados, petroleo e gás, tratamentos de agua e efluentes, atuando em :

Projetos

Fabricação

Montagem

Assistência Técnica



Alguns exemplos de projetos e montagens, todos desenvolvidos de acordo com a

necessidade de cada cliente .

Skid 03 bombas dosadoras

com provetas e estrutura inox .

Skid 02 bombas peristálticas com

provetas e estrutura em inox

ligadas em SDCD .

Skid 04 bombas dosadoras

com provetas e estrutura inox .

Skid 04 bombas dosadoras

com provetas , estrutura

inox e painel elétrico .

Skid 05 bombas dosadoras com

provetas, estrutura inox, painel elétrico

e revestimento pvc transparente .



Skid 02 bombas dosadoras com

provetas , estrutura em inox ,

painel elétrico e controle de

vazão .

Skid 06 bombas dosadoras com provetas , sistema de 03 jogos com stand-by , estrutura

em inox , painel elétrico , controle de vazão , conjunto de filtros e ligação via SDCD .

Skid 06 bombas dosadoras com provetas , sistema de Tancagem incorporado

, sistema bomba de descarregamento , estrutura em aço carbono com pintura

epoxi , painel elétrico , conjunto de valvulas by-pass .
Skid 06 bombas dosadoras com tanques em

pp , estrutura em inox e painel elétrico .

Sistemas para as mais diversas aplicações em industrias de Papel e Celulose , Textil , Petróleo ,

Química , Automobilistica , Tratamento de águas , Farmaceutica , Mineração , etc .



Skid 02 bombas dosadoras com provetas , estrutura em aço

carbono com pintura epoxi , revestido em pp e filtro .

Skid 02 bombas dosadoras com provetas , estrutura em aço

carbono com pintura epoxi , revestido em pp , tanque graduado

com bacia de contenção incorporada .

Skid 03 bombas dosadoras com provetas , estrutura

em aço carbono com pintura epoxi , revestido em pp ,

filtros e rodízios .

Skid 04 bombas fusos com provetas , estrutura em inox , painel

elétrico , com bomba descarregamento , filtros e rodízios .

Consulte-nos teremos o melhor projeto com qualidade , prazo e custo compatível com o seu negócio .

Planos especiais para contratos em comodata .



Skid 03 bombas dosadoras com

provetas , estrutura em aço carbono com

pintura epoxi , revestido em pp , fixação

em parede.

Skid com proteção de bombas dosadoras em pvc

transparente e pedestal em aço carbono pintura

epoxi .

Skid 06 bombas dosadoras com

provetas , estrutura em aço

carbono com pintura epoxi .
Skid 01 bomba fuso , com proveta ,

estrutura em inox , painel elétrico com

inversor e rodízios.

Skid 04 bombas fusos , com provetas , estrutura

em inox , painel elétrico com inversores e

rodízios.

Skid 02 bombas dosadoras,

estrutura em pp, fixação

parede .



Sistema a prova de explosão

para injeção de corantes em

diesel.

Sistema Móvel para Dosagem

E Limpeza Quimica

Sistema móvel de Lubrificação

Petroleo –Plataforma Onshore

Sistema controle,mistura e dosagem para

aparelhos cardiacos , com precisão de

dosagem 0,0001.

Skid bombas dosadoras

com provetas , estrutura

em pp , painel eletrico.


