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Mais de 15 anos no mercado de bombas – estudo, vendas e pós vendas.

Fornecimentos de equipamentos, peças e serviços.

Desenvolvimento de sistemas e aplicações em processos industriais.

Vivência em diversas tecnologias de bombeamento, tais como:

✓ Centrífugas Metálicas (Convencionais/Revestidas/Magnéticas/Sanitárias/Óleo Térmico/ATEX);

✓ Centrífugas Plásticas (Seladas/Magnéticas);

✓ Pneumáticas de Duplo Diafragma (Standard/Alta Pressão);

✓ Amortecedores de Pulsos;

✓ Engrenagens (Interna/Externas);

✓ Peristálticas (Industriais/Laboratoriais);

✓ Lóbulos (Industriais/Sanitárias);

✓ Pistão Circunferencial;

✓ Controladores Industriais e Dosadoras;

✓ Múltiplos Diafragmas;

✓ Helicoidais;

✓ Fuso (2 fusos/3 fusos);

✓ Cabeçotes para Limpeza de Tanques;

✓ Homogeneizadores e Blenders;

✓ Bicos Industriais, entre outros. . 

EXPERIÊNCIA E CONFIANÇA
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. Diagnóstico: Levantamento das necessidades específicas do cliente;

. Planejamento: Elaboração do programa de trabalho para atender às  

necessidades evidenciadas;

. Implementação: Aplicação e condução do programa de trabalho;

.  Avaliação: Verificação e controle dos resultados com ações informativas  

e corretivas.

Com vasta experiência em diversos segmentos e aplicações, a FLOWEX disponibiliza à sua empresa:

1. Manutenção de equipamentos nas instalações FLOWEX;

2. Manutenção de equipamentos nas instalações do cliente;

3. Treinamentos Especializados;

4. Auditorias de Processos e Equipamentos;

5. Contratos de Serviço e Gestão de Ativos;

6. Comissionamento, Instalação e Start-up (partida)..

Atuando na prestação de serviços e oferecendo ótimo atendimento e suporte, a
FLOWEX conta com profissionais capacitados e treinados, prontos para superar as
expectativas de nossos clientes, que precisam adaptar-se às frequentes evoluções do
mercado.

Nossa metodologia de trabalho contempla:

SERVIÇOS
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PRODUTOS

MARCAS DISTRIBUÍDAS
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS & ESPECIAIS

A FLOWEX distribuidor exclusivo DELAVAN no Brasil.

Mais de 30.000 modelos de bicos spray de alta tecnologia para atender qualquer necessidade.
Produzidos em diversos materiais, para todos os segmentos industriais tais como: metal, produção de
papel, química, farmacêutica, alimentícia, cervejarias, mineração, aço, águas e tratamentos diversos.
Nome e referencia mundial em bicos de precisão e sistemas de aspersão de fluídos é DELAVAN.
Aplicações especiais em alta temperatura, alta pressão (500bar) ou controle à distância são
especialidades DELAVAN.
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BICOS INDUSTRIAIS - APLICAÇÕES
Agricultura/Horticultura
Estoque vivo

Industria Automotiva

Industria de Latas e 
Garrafas

Bebidas & Cervejarias

Meio Ambiente

Químicas & Petroquímicas

Engenharia Civil

Aquecimento, Ventilação
e Ar Condicionado

Processamento de Carne

Processamento de 
Alimentos

Teste de vazamento

Anti espuma

Agitação profunda tanque

Plantas - Irrigação/Proteção

Queima de Resíduo

Pulverização aérea

Umidificação/ Resfriam.

Lubrificação de esteiras

Lavagem em geral

Refrigeração: Latas/Garrafas

Lavagem de Peças e Estrut.

Anti espuma

Secagem

Secagem

Lavagem de vasilhames

Processos CIP         

Queimadores/ Aquecedores

Lubrificação de esteiras

Anti espuma

Anti espuma

Lubrificação de esteiras

Controle de Poeira

Controle de Poluição

Tratamento de Efluente

Pulverização em Lagoas

Controle de Odor

Supressão de Poeira

Descontaminação Rodas

Lavagem de Barril 

Varredura de Estrada

Dispersão “TRUB”

Lavagem “Mash Tun”

Supressão de poeira

Refrigeração tanque armaz. 

Lixiviação Lixiviação

Controle de odor

CIP tanques

Lavagem Container - interna

Lavagem Container - externa

Lavagem de Barril

Lavagem IBC – Interna

Lavagem IBC - externa

Lavagem de esteiras

Mancha Óleo -Spray Deterg.

Lavador de Gases

Condicionamento Vapor

Incineração líquidos /gases

Proteção de incêndio

Chuveiros de Segurança

Supressão de poeira

Limpeza de fachadas

Decorações com água

Preservação de madeira

Refrigeração de ambientes

Lavagem Container - interna

Lavagem Container - externa

Lavagem de esteiras

Anti espuma

Lavagem Frutas/Vegetais

Cobertura Frutas/ Vegetais

Secagem

Refrigeração de molde

Agente de desprendimento

Desinfecção – Spray/ névoa

Spray Drying / Secagem

Controle de umidade forno

Lavagem de abatedouros

Desinfecção – Spray/ névoa

Lavagem de esteiras

Anti espuma

Lavador de Gases

Nebulização

Umidificação

Aquecimento - Queima óleo

Controle de resíduos
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BICOS INDUSTRIAIS - APLICAÇÕES

Industria Farmacêutica

Engenharia Mecânica

Metal - Acabamento

Metal – Tratam. Térmico

Celulose & Papel

Metal – Ind.de Produção

Mineral & Extração

Industria Textil

Industria do Transporte

Energia

Processamento Borracha

Lavagem CIP de Tanques

Revestimentos/ Pinturas

Lavagem de Vasilhames

Secagem

Lubrificação de esteiras

Supressão de poeira

Lavagem de gases

Lavagem de centrífugas

Refrigeração de ferramentas

Spray de liberação de molde

Spray de lubrificação /graxa

Componente estático,
Rotativo ou estacionário lub. 

Queimadores

Remoção de poeira

Galvanoplastia – Agitação 

Galvanoplastia – Lavagem

Pré-tratamento - lavagem

Pré-tratamento – lavagem 
Fosfato de Zinco e Ferro 

Proteção Metálica (Spray)

Spray de Pintura

Secagem

Agitação Profunda

Corte de Tarugo

Refrigeração de Strip

Remoção de casca

Pichaço

Pulper – adição de água

Quebra de espuma

Lavagem de filtro/ tela

Lubrificação de rolo

Refrigeração de rolo

Descalcificação

Controle poeira descalcific.

Decapagem

Refrigeração contínua

Lubrificação “por fio”

Lavagem de folhas

Secagem

Lubrificação de folhas

Controle de resíduos

Lavagem cascalho e carvão

Controle poeira-transferência

Controle poeira - estradas

Refrigeração cortador

Lavagem de rodas/ equipam.

Anti espuma

Umedecimento fio/ malhas

Spray químico/repel. mancha

Lavagem de veículos

Lavagem/desinfecção rodas

Controle de odor - navios

Proteção de incêndio - navios

Controle de ervas – trilhos, 
estações, áreas abertas

Detergente – Spray limpeza

Dessulfurizarão gases combustão

Condicionamento Vapor

Superaquecimento

Pulverização em lagoas

Torres de resfriamento

Lavagem cascalho/ carvão

Controle poeira-transferência

Controle poeira - estradas

Descontaminação Frasco

Extinção de “magnox”

Chuveiros de segurança

Controle poluição - óleo

Lavagem de rodas/ equipam.

Lavagem de isolador

Proteção incêndio transformador

Controle de resíduos

Lubrificação de Correias 

Refrigeração de Correias 

Agente de remoção molde

Anti espuma
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – TIPOS DE SPRAY

1. Orifício Elíptico
formado pela
interseção do sulco
“V” com a cavidade
hemisférica

2. Orifício Oval
formado pela
interseção do sulco
“U” com a cavidade
hemisférica

3. Orifício Circular
via a deflecção na
superfície como
“colher”; produz
um ângulo agudo
“sempre” no Spray.

4. Orifício Retangular
formado pela
interseção com a
abertura com a
cavidade hemisférica
ou cilindro.

6. Jato convergente
em duas vias
formados após os
orifícios circulares
e o perfil com sulco
“V”. Jatos se
cruzam.

5. Orifício Circular via
deflecção de 75° no
eixo do bico. Produz
spray aberto em
baixas pressões.
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – TIPOS DE SPRAY

Agitação profunda tanque

11. Orifício Circular
precedido por câmara
vortex com núcleo
especial “moinho”
cruzado.

13. A DELAVAN
oferece uma
grande variedade
de modelos multi-
slot com perfil
único utilizados na
indústria do aço.

12. Orifício Circular
com adição de sulcos
“V” no padrão
quadrado para formar
o spray.

7. Orifício Circular
precedido por uma
câmara vortex com
alimentação
tangencial.

10. Orifício Circular
precedido por uma
câmara vortex com
distribuição multi-
slot e saída central.

8. Orifício Circular
precedido por uma
câmara vortex com
distribuição multi-
slot.

9. A DELAVAN tem
inúmeras variações
na alimentação
tangencial e no
design em
materiais especiais
para aplicações
secagem.
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – TIPOS DE SPRAY

Agitação profunda tanque

14. Mix externo –
Spray Cônico.

15. Mix externo –
Spray Flat.

16. Mix interno –
Spray Cônico.

17. Mix interno –
Spray Flat.
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – SDX Mini
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – SDX
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – SDX III
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – SDX III - Componentes
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – ANGULO DO SPRAY
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – QUALIDADE DE ATOMIZAÇÃO

Tipo de Precipitação Tamanho (microns) 

/ Névoa fina

/ Névoa  densa

/ Chuvisco

/ Chuva leve

/ Chuva pesada
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS – MATERIAIS
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS & ESPECIAIS

Linha completa de Bicos Industriais:
• Atomização;
• Airless;
• CIP - Cleaning in Place;
• Dela-Fit;
• Spray Flat & Spray Flat para Alta Pressão;

• Cone Vazado;
• Industria de Metal;
• Celulose e Papel;
• Cone Sólido;
• Aplicações Especiais;
• Spray Dry.
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PRODUTOS
BICOS INDUSTRIAIS & ESPECIAIS

INFORMAÇÕES PARA SELEÇÃO:

Para a seleção do modelo de bico DELAVAN que melhor atenderá sua necessidade, precisamos
entender algumas especificações de cada aplicação, conforme listado abaixo. Caso tenha dúvidas
contate seu vendedor regional ou a equipe FLOWEX (11) 4316-0900.

1. Vazão Máxima: 
2. Pressão (operação):
3. Tipo do Spray (flat, cônico vazado, cônico cheio): 
4. Angulo do Spray:
5. Fluído do Spray:
6. Qualidade da atomização: (tipo da precipitação)
7. Material do bico:
8. Temperatura (operação):
9. Conexão (dimensão e tipo):
10. Dimensão da esteira (largura):  – se aplicar.
11. Velocidade da esteira:  – se aplicar.
12. Altura disponível de instalação da esteira:  – se aplicar.
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SANITÁRIO
✓ Alimentos e Bebidas
✓ Laticínio
✓ Vinho
✓ Farmaceutico
✓ Cosméticos
✓ Transporte e Armazenagem

INDUSTRIAL
✓ Açúcar e Álcool
✓ Químico, Tintas e Revestimentos
✓ Celulose e Papel
✓ Municipal
✓ Transporte e Armazenagem
✓ Oleo & Gás e Petroquímico

PRODUTOS
CABEÇOTES PARA LIMPEZA DE TANQUES

Benefícios

• Reduz o consumo de água e produtos químicos para limpeza;

• Baixíssima manutenção;

• Limpeza por ação mecânica;

• Melhora eficiência na limpeza;

• Aumenta a repetibilidade da limpeza;

• Possibilita validação do processo;

• Menor tempo com limpeza, mais tempo disponível para produção;

• Redução do volume de efluentes enviados para a ETE;

• Elimina a necessidade de entrada em espaço confinado;

• Evita a contaminação cruzada.

• Pressões até 1.500 psi (10bar)
• Gama completa para atender qualquer necessidade de limpeza, 

sejam tanques pequenos, médios ou grandes
• Cabeçotes de Bico ou Leque. 
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PRODUTOS
BOMBAS PNEUMÁTICAS INDUSTRIAIS

LINHA PLÁSTICA
• Disponíveis em Polipropileno e PVDF

• Tamanhos de ½”, 1”, 1.5”e 2”

• Vazões até 580 l/min (34,8 m³/h)

• Pressão de descarga até 7 bar

LINHA METÁLICA
• Disponíveis em Alumínio e Aço Inox 316

• Tamanhos de ½”, 1”, 1.5”, 2”e 3”

• Vazões até 908 l/min (54 m³/h)

• Pressão de descarga até 8,3 bar

Características e Benefícios FTI Air

• Poucas partes móveis em comparação com os concorrentes. 

• Fácil manutenção – não requer ferramentas especiais. 

• Simples e confiável com válvula de ar livre de vazamentos. 

• Todos os modelos certificados CE e modelos em metal ATEX.

• Reduzidos níveis de ruídos. 

• Desenho compacto. 
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Mangueiras e Lubrificantes

Mangueiras e Lubrificantes para todas as BOMBAS PERISTÁLTICAS

Mangueiras e lubrificantes para todas as marcas e modelos de bombas peristálticas. 

Modelos usinados em diversos tamanhos e materiais. 

AVISO LEGAL:
Watson Marlow® e Bredel® são marcas registradas da Watson Marlow®. Ragazzini®, Delasco®, Albin®, Boyser® são marcas registras 
dos respectivos fabricantes Ragazzini®, Delasco®, Albin® e Boyser®. Vallair® é marca registrada da Vallair®.
Todas as marcas são de propriedade dos respectivos detentores. A FLOWEX não é afiliada ou distribuidor autorizado de nenhuma 
destas empresas. As peças não são OEM e não são produzidas por estas empresas.

Bredel®
Ragazzini®

Delasco®
Watson Marlow®

Albin®
Vallair®

Boyser®
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PEÇAS de Reposição

ROTORES

PEÇAS para BOMBAS HELICOIDAIS

ESTATORES

PEÇAS para BOMBAS PNEUMÁTICAS
•Uma gama completa em peças de reposição para todas marcas de bombas pneumáticas.

AVISO LEGAL:
Wilden® e Spectrom® são marcas registradas da Wilden®. Warren Rupp®, Sandpiper®, Versa-matic®, Blagdon Pump® são marcas 
registras da Warren Rupp®. ARO® é marca registrada da ARO® Corporation, GRACO® é marca registrada da GRACO®.
Todas as marcas são de propriedade dos respectivos detentores. A FLOWEX não é afiliada ou distribuidor autorizado de nenhuma 
destas empresas. As peças não são OEM e não são produzidas por estas empresas.. 

ARO®
BLAGDON

PUMP® DEPA®
SANDPIPER®

VERSA-MATIC®
WILDEN®

GRACO®
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CERTIFICAÇÕES



Seu provedor de soluções onde e quando precisar!

Evandro Velo
Gerente Comercial
evelo@flowex.com.br

(11) 4316-0900    www.flowex.com.br


