A Força do

.

AFORÇA DA ZEECO
Zeeco projeta, fabrica, comercializa e faz manutenção de

Constituída no ano de 1979, a sede internacional de Zeeco

sistemas de combustão para cliente no mundo inteiro.

esta situada em um campus de 240 acres (1 quilômetro

Os equipamentos Zeeco são fabricados de acordo com os

quadrado) perto de Tulsa, Oklahoma, EUA. Ela inclui uma

mais altos padrões e com preço competitivo.

das maiores instalações de pesquisa e teste da indústria
térmica e foi a primeira do seu tipo a ser certificada pela ISO.

PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS
QUEIMADORES INDUSTRIAIS
Queimadores de emissão ultrabaixa para fornos, caldeiras e sistemas HRSG (Sistema de Recuperação de Calor para Geração
de Vapor) com queima auxiliar.
Sistemas de Flare/Flares para Locação/Recuperação de Gases de Flare/Sistemas de Flare para Biogás Gasoso ou Úmido
Oxidantes Térmicos/Equipamentos para recuperação de Enxofre/Sistemas de Incineração e Combustão de Resíduos
Produtos e Serviços Pós-venda
Peças de reposição para equipamentos da Zeeco e de outros grandes fabricantes
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zillion
Infinitamente Única.

UMA MENSAGEM DO PRESIDENTE

É um prazer trabalhar diariamente na Zeeco e não acredito que haja outra empresa
como ela.
A Zeeco foi fundada em 1979 quando vários especialistas decidiram tomar uma
nova direção no desenvolvimento do ramo da combustão. Eles combinaram extenso
conhecimento técnico e de engenharia com fortes fundamentos comerciais e de
integridade.
Esta equipe torna a Zeeco diferente das outras indústrias. Nós somos inovadores.
Nós somos responsivos. Nós somos competitivos. E nós reconhecemos a
importância de equilibrar os interesses de nossos clientes, empregados e a
comunidade.
A Zeeco acredita que a integridade do equipamento nunca pode ser menosprezada.
Por isso as soluções propostas não são necessariamente as menos dispendiosas
porem trabalharmos intensamente para manter os custos tão baixos quanto possível,
embora produzindo equipamentos de alta qualidade e grande valor agregado.
A recompensa da Zeeco? Os clientes sempre retornam.
A estrutura organizacional plana da Zeeco proporciona um ambiente no qual se
coloca a criatividade da equipe a serviço de objetivos pré-determinados, na solução
de problemas e encorajamento no compartilhamento de ideias. Ao se eliminar a
burocracia associada a diversos níveis de gerenciamento, nossos colaboradores são
estimulados a tomar decisões técnicas e dar andamento ao projeto. Desta forma o
desempenho é otimizado, fazendo da Zeeco uma empresa moderna e excitante para
se trabalhar.
Zeeco é definitivamente uma em um milhão. E o melhor ainda esta por vir.

Titular, Presidente e CEO
Zeeco, Inc.
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Proeza da Engenharia

A Zeeco é o epicentro do desenvolvimento de tecnologia

de não segui-las?¨. Este pensamento aberto aliado

de combustão e estamos constantemente transformando

à profunda experiência individual permite à Zeeco

a indústria com nossas inovações tecnológicas.

desenvolver soluções extraordinárias para alguns dos
projetos tecnicamente mais desafiadores do mundo.

Nós projetamos, fabricamos e montamos instalações de
flares de muitos milhões de dólares em todo o mundo.

Nós damos continuidade ao nosso legado de sucesso

Nós somos reconhecidos como um dos principais

recrutando constantemente indivíduos jovens, ambiciosos

fornecedores da indústria de incineradores e sistemas

e talentosos para participar de nosso programa de

de recuperação de enxofre. E nossos diferentes projetos

treinamento de engenharia advindos das melhores escolas

de queimador são utilizados como substitutos de

de engenharia do mundo. O modelo de negócio de

queimadores convencionais para unidades de ultra baixa

mentor-aprendiz da Zeeco proporciona a estes homens

emissão de poluentes.

e mulheres uma oportunidade para aprender a partir
do melhor, nutrir zelo por solução de problemas e se

O elevado conhecimento técnico dos engenheiros da

tornarem futuros líderes de nossa indústria.

Zeeco lhes encoraja e permite questionamentos tais como
¨Quem elaborou estas regras?¨ e ¨Quais as consequências

QUEIMADOR COM TECNOLOGIA FREE JET.
Os Queimadores Free Jet Zeeco possuem uma comprovada tecnologia para aplicações
em sistemas que requeiram NOx ultrabaixo e estão em operação desde o ano de 2000.
O Queimador Free Jet está apto a operar com queima vertical ascendente, vertical
descendente ou horizontalmente. Definitivamente a melhor solução de engenharia quando se
trata de alcançar ou ultrapassar as restrições requeridas para emissão de NOx, especialmente
em se tratando de fornalhas com temperaturas extremas.
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Sem Promessas Vazias.

A Zeeco adquiriu alta reputação no fornecimento ao
cliente de serviços pós venda de qualidade superior.
Nós atendemos 24 horas por dia, sete dias por semana
a chamadas de requisição de serviços ou peças de
reposição. Os membros de nossa equipe possuem
extensa experiência prática sendo que alguns projetaram
e estabeleceram padrões reconhecidos pela indústria
de combustão em geral. Este conhecimento nos habilita
a fabricar e recondicionar peças para praticamente
todos os queimadores, flares e incineradores, sejam eles
equipamentos de fabricação Zeeco ou outro fabricante
reconhecido. Possuímos uma Equipe de Resposta
Rápida com recursos e fluxo de trabalho próprio, desde
a compra de materiais e planejamento de fabricação até
bateria de testes e logística, podendo produzir peças
requeridas pelo cliente sem a necessidade de aguardar
posição no planejamento normal de produção.
Amadores no call-center? Zero. Peças principais que
a Zeeco não possa substituir? Zero. A Zeeco acredita
que todos os acidentes são evitáveis bastando para
tal treinamento adequado, precaução e processos
corretos. Este conceito conduz o desenvolvimento de

nossos projetos no que tange à saúde, meio ambiente
e segurança. A cuidadosamente monitorar e gerenciar
riscos nós minimizamos perdas e intensificamos
a qualidade de nossos produtos. A Zeeco tem
implementado uma cultura de acidente zero e nossos
clientes compartilham desta expectativa.
Por ser uma indústria privada, nossos empregados
são a face de nossa empresa assim como seu coração
e sua alma. Primamos por custos administrativos baixos,
menor burocracia, menor carga regulatória. A Zeeco se
dá ao luxo de estabelecer cronogramas realistas que
são objetivadas pelas necessidades de nossos clientes,
sem pressão para vender acima de nossa capacidade de
fabricação. Não existem agendas obscuras na Zeeco.
Ponto final.

INICIATIVAS EM COMBUSTÃO.
Os engenheiros da Zeeco estão constantemente investigando
novos sistemas relativos à área térmica tais como a recuperação de
gás de flare visando minimizar emissões provenientes da queima
de carbono. Também projetamos modernização e modificações de
processo que sejam economicamente viáveis com cronogramas
operacionais que ajudem nossos clientes a se adequarem às

exigências regulatórias. Concomitantemente trabalhamos de forma
consciente no aumento da segurança operacional e preservação
dos equipamentos. A linha entre a preservação ambiental e
a segurança dos sistemas continuará a se estreitar à medida que
novas gerações de equipamentos surjam.
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AGILIDADE GLOBAL.

À cada desafio uma nova oportunidade. Por mais de três

maiores sistemas de combustão do mundo, incluindo

décadas a Zeeco respondeu de modo eficaz e eficiente

o maior flare de terra encerrada, oxidador térmico de gás

aos complexos cenários de mercado de combustão

ácido, flare enclausurado e flare elevado. Além disso,

mundial.

dentro de nossa lista de realizações, desenvolvemos
o queimador ultra low nox de melhor desempenho da

A visão global da Zeeco aliado a recursos locais nos

indústria.

fornecem flexibilidade para estarmos onde somos
necessários e quando somos necessários. Nossa rede

Nós estamos firmemente comprometidos na análise

de escritórios, instalações, empregados e licenciados

das necessidades de modernização dos processos de

trabalham de modo colaborativo e se esforçam na

nossos clientes ao redor do mundo. Nossa presença

criação de soluções de valor para nossos clientes.

global na Ásia, nas Américas, na Europa e no Oriente
Médio nos permite fornecer suporte pessoal, resposta

Através dos anos nós temos produzido resultados

mais rápida e serviços de qualidade superior. Nós

auspiciosos. Os equipamentos Zeeco atenderam com

continuamos a expandir nossa presença global em

sucesso a operação nos ambientes mais quentes, no

atendimento ao crescimento dos mercados emergentes.

clima mais frio do mundo, na operação de perfuração
mais profunda do Mar do Norte. Fornecemos alguns dos

Não importa o fuso horário, nós estaremos lá.

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TESTES.
Anteriormente ao lançamento de novos produtos ou tecnologia da Zeeco no mercado são
providenciados uma exaustiva bateria de testes em nossa Instalação de Pesquisa e Testes de
Combustão.
Localizada na área fabril de nossa sede, a operação das instalações foi a primeira de seu tipo no
mundo a ser certificada pela ISO. A instalação é composta de 15 fornos em escala natural para
realização de testes que simulam condições de campo reais. Além de um amplo escopo de testes
de queimadores a Zeeco pode realizar testes e demonstrações de flares dos mais diversos tipos e
sistemas de oxidação térmica para aplicações diversas.
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SER O MELHOR.

A Zeeco criou desenvolvimentos de alto nível que
demonstram a força da inovação conduzida por nossos
colaboradores.
Consistência e confiabilidade são inerentes a todos os
nossos produtos e serviços.
Atualmente os mercados emergentes tem fornecido
à Zeeco espaço para expandirmos nossos passos.
Pensamos que isso é animador. A sólida estrutura de
negócios da Zeeco aliado à estabilidade financeira
nos dão meios para reagir mais rápido e de modo
economicamente mais viável à estas oportunidades do
que a maioria dos nossos concorrentes.

a cooperação tecnológica com empresas líderes dos
mercados os quais servimos.

Os equipamentos, produtos e serviços da Zeeco fazem
a diferença diariamente considerando-se que nossos
clientes desempenham papel importante na vitalidade
da economia mundial. Eles produzem energia. Eles
alimentam o comércio. Eles iluminam a Terra. Eles
fornecem produtos que promovem a vida.
Sem surpresa, nosso objetivo é ser nada menos que
ser o melhor. Nós estamos motivados. Nós estamos
focados na excelência.
Este é o tempo da Zeeco.

Estamos focando novos esforços em pesquisas
tecnológicas de forma a complementar os mercados de
atuação da Zeeco. Estes projetos em desenvolvimento
têm amplo escopo, desde auxiliar a projetar
refinarias sofisticadas, ambientalmente focadas, até

ZEECO® é uma marca registrada de Zeeco, Inc. nos EUA

Sede Mundial Zeeco

®

Zeeco, Inc.
22151 East 91st Street
Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA

T: +1 918 258 8551
F: +1 918 251 5519

sales@zeeco.com
www.zeeco.com

Escritórios Mundiais
Zeeco Connecticut
80 Spring Lane
Plainville, Connecticut 06062 USA
T: +1 860 479 0999
E: zeeco_connecticut@zeeco.com
Zeeco Houston
11010 Wallisville Road
Houston, Texas 77013 USA
T: +1 281 345 4110
E: sales@zeeco.com
Zeeco Asia
#1010 New T Castle 429-1,
Gasan-Dong, Geumcheon-Gu,
Seoul, Korea, 153-779
T: +82 70 4630 9500
F: +82 2 855 9655
E: zeeco_asia@zeeco.com
Zeeco Australia
Level 1, 29 Kiora Road,
Miranda NSW 2228
Australia
T: +61 0 2 8088 0711
E: zeeco_australia@zeeco.com
Zeeco Brazil
Av. Nove de Julho, 3452 – 11°andar.
Jd. Paulista - São Paulo/SP - Brazil
CEP 01406-000
T: +55 11 3063 1511
F: +55 11 3063 1731
E: zeeco_brazil@zeeco.com
Zeeco Canada
63 Shannon Way SW
Calgary, Alberta T2Y 2B1
Canada
T: +1 403 238 7212
F: +1 403 238 7211
E: zeeco_canada@zeeco.com

Zeeco China
Block E/F, 13/F, Huadu Mansion
No.828 Zhangyang Road,
Pudong New District
Shanghai 200122, China
T: +86 21 5821 9533
F: +86 21 5821 9721
E: zeeco_china@zeeco.com
Zeeco Europe
The Woolfox Building
Great North Road
Rutland
LE15 7QT
United Kingdom
T: +44 0 1780 765 077
F: +44 0 1780 757 121
E: zeeco_europe@zeeco.com
Zeeco France
11, Rue de Lille
Baisieux, 59780
France
T: +33 6 64 51 55 51
E: zeeco_france@zeeco.com
Zeeco Germany
Altmannstrasse 30
28209 Bremen
Germany
T: +49 0 421 33065010
F: +49 0 3212 3131 700
E: zeeco_germany@zeeco.com
Zeeco India
701 Swastik Chambers
Sion Trombay Road
Chembur, Mumbai 400 071 India
T: +91 22 66 245 300
F: +91 22 25 292 379
E: zeeco_india@zeeco.com

Zeeco Italy
c/o BlendTower
Piazza 4 Novembre, 7
20124 Milano Italy
T: +39 02 8734 3095
F: +39 02 4032 6396
E: zeeco_italy@zeeco.com
Zeeco Japan
1-9-28, Nakazato, Minami
Yokohama
232-0063 Japan
T: +81 45 720 3672
F: +81 45 720 3679
E: zeeco_japan@zeeco.com
Zeeco Mexico
Bosque de Alisos No. 47-A 5° Piso
Bosques de las Lomas, 05120
Cuajimalpa Mexico
Distrito Federal
T: +52 55 5000 5137
F: +52 55 5259 7686
E: zeeco_mexico@zeeco.com
Zeeco Middle East
Al Subeai Towers, 18th Floor
Al Khobar, 31952
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 50 304 6217
E: zeeco_middleeast@zeeco.com
Zeeco Poland
Zeeco Poland
16 Pistacjowa Street
91-232 Lodz, Poland
T: +48 42 673 93 23
F: +48 42 673 93 23
E: zeeco_poland@zeeco.com
Zeeco Russia
Belorechenskaya Street. 15, 4th Floor
Ekaterinburg, Russia 620102
T: +7 343 344 30 30 + 103
E: zeeco_russia@zeeco.com

QUEIMADORES INDUSTRIAIS • FLARES • OXIDANTES TÉRMICOS / EQUIPAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ENXOFRE • PRODUTOS E SERVIÇOS PÓS-VENDA

