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SOLUÇÕES PARA REFORMA EM CALDEIRAS CHAVE NA MÃO 

Modernizar ficou mais fácil. 
Quer você esteja convertendo uma planta para 

gás natural para respeitar  a novos regulamentos, 
substituindo o combustível para aproveitar a 
oportunidade de reduzir custos, ou modernizando seu 
sistema com a troca do  queimador, você sabe que o 
contrato e o processo de modernização pode ser uma 
verdadeira dor de cabeça. Gerenciar uma matriz de 
engenheiros de sistema e fornecedores, se esforçar para 
manter o projeto no prazo e no orçamento e lidar com 
surpresas desagradáveis – tudo pode resultar em perdas 
comerciais significativas (sem mencionar mais horas de 
trabalho para você).

Deixe a Zeeco eliminar os aborrecimentos assumindo 
responsabilidade pontual pela modernização de seu 
sistema de combustão. Em um contrato Chave na Mão 
OEM da Zeeco, não há intermediários contratuais entre o 
cliente, o fornecedor do equipamento de combustão OEM 
e contratadas. É uma equipe única. Uma visão única. Um 
compromisso único para o seu sucesso. Tudo apoiado 
pela experiência de engenharia do líder mundial em 
soluções de combustão.

  

Evite perder tempo (e dinheiro).
Com um contrato Chave na Mão para queimadores 

de caldeiras da Zeeco, nossa experiente equipe de 
gerenciamento de projeto é responsável por todas 
as fases do projeto, desde desenvolver e projetar 
a solução mais eficaz em custo até o processo de 
compra de equipamento, passando pela fabricação, 
teste, supervisão no campo, instalação, revisão, 
comissionamento e treinamento de operadores. 

Dito de forma simples, nossa solução elimina todas 
as interferências que possam levar a perda de tempo e 
excedentes de custo. A Zeeco gerencia toda a engenharia 
e o projeto, fornecedores de equipamentos e contrata 
equipe de instalação. Nós utilizamos os seus fornece-
dores locais de montagem preferidos. Eles não apenas 
são acessíveis e a um custo mais eficaz, como também 
conhecem sua planta e seus procedimentos, e ainda são 
investidos de interesse no seu sucesso a longo prazo. 

Como todas as fases de projeto são 
administradas por uma equipe com uma única visão, não 
há improvisações. Não há promessas. Não há rupturas. E 
com a Zeeco “administrando os detalhes”, seus próprios 
recursos – engenheiros, tempo e dinheiro– estarão 
disponíveis para outras necessidades operacionais. 

Com a nossa Solução Chave na Mão, você terá 
um único ponto de contato durante todo o projeto e o 
total apoio da Zeeco, 24/7. Você irá verificar que isto 
simplifica dramaticamente o processo, encurta prazos 
e resulta em uma solução muito mais eficaz em custo e 
transparência.

Treinamento e Instalação no Campo ZEECO



A diferença da Zeeco. 
A Zeeco é a líder mundial em soluções em combustão. Nós somos uma empresa privada cujos 

proprietários permanecem altamente envolvidos em operações diárias. Nosso único negócio é o negócio 
de combustão. Nossa Instalação de Pesquisa e Teste de Combustão foi a primeira no mundo a ser 
certificada ISO 9001-2000, e nossa equipe se esforça para ficar à frente das rápidas mudanças nos 
requisitos de emissão de poluentes. Com 21 unidades de teste (15 fornos e 6 flares), a Zeeco é capaz de 
testar a simulação de uma ampla variedade de sistemas de combustão em condições reais de campo.

Sede da Zeeco em 250 acres (1 km2)

Instalação de Pesquisa e Teste de Combustão da Zeeco

Nós estamos confiantes que você aproveitará 
completamente as muitas vantagens de trabalhar com 
uma empresa flexível e inovadora como a Zeeco. Ligue 
ou envie-nos hoje um e-mail para solicitar uma cotação 
ou saber mais sobre nossos exclusivos sistemas de 
combustão. 



Queimador de Caldeira de Jato 
Livre de Ultrabaixo NOx GLSF

Sistema de Trem de Válvulas de 
Combustível 

Responsabilidade pontual
Nossos Contratos Chave na Mão incluem: 

• Projeto

• Engenharia

• Análise de Risco e Garantias 

• Gerenciamento de Contrato

• Compra de Equipamentos

• Fabricação

• Supervisão no Campo

• Instalação

• Revisão

• Comissionamento

• Treinamento de operadores

 

Melhores resultados operacionais.
Quando você contrata a Zeeco para fornecimento 

de projetos chave na mão, você é poupado dos 
aborrecimentos do gerenciamento “minuto a 
minuto” e pode ficar seguro de que cada detalhe 
está sendo monitorado e tratado pela nossa 
experiente equipe de gerenciamento de projeto. 

O abrangente conhecimento do grupo de 
engenharia da Zeeco vai além em todo e qualquer 
projeto de queimador de caldeira, utilizando recursos 
de engenharia tais como Modelagem de Fluxo Físico e 
avançada Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) 
para modelar suas condições específicas de projeto a 
serem consideradas no projeto real do equipamento. 
Com regulações de emissão mais rigorosas no 
horizonte, é crítico saber como cada parcela  de ar 
e combustível se comporta no queimador. Nossa 
solução de engenharia assegurará que você tenha 
o projeto de sistema de combustão mais eficiente 
e esteja preparado para futuros regulamentos .

A experiência mundial da equipe de engenheiros 
da Zeeco fornece a garantia adicional de que 
estaremos familiarizados com seus requisitos de 
projeto, regulamentos e ambiente operacional onde 
quer que suas instalações possam estar. Do projeto 
à fabricação e à instalação, você pode ficar  tranquilo 
por saber que a Zeeco estará 100% comprometida 
com as práticas mundiais de segurança. 

Nossos projetos em sistema chave na mão são 
verdadeiramente um trabalho de equipe. A Zeeco traz 
sua experiência internacional  em combustão e você traz 
o total conhecimento e entendimento de seus sistemas 
advindos da operação de suas instalações anos a fio. 
O compartilhamento das proficiências e deficiências 
de seu sistema nos permite projetar um sistema de 
combustão que atue melhor em todos os parâmetros 
não apenas naqueles relacionados às emissões.

Nossa abordagem
Cada Contrato Chave na Mão da Zeeco começa com 

uma análise da fase pré-concorrência incluindo uma 
abrangente avaliação no campo. Nossa experiente equipe 
seleciona o equipamento ideal e desenvolve proposta 
com especificações de contrato que detalham cada 
etapa do projeto. O resultado é uma proposta técnica 
e comercial mais completa, totalmente desprovida de 
despesas decorrentes ocultas que, de outro modo, 
poderiam levar a significativos gastos adicionais 
e possível necessidade de aditivos contratuais. 

Assim que a faze de negociações é finalizada 
e o contrato celebrado, nossa equipe foca em 
assegurar o sucesso do projeto até o detalhe mais 
intrincado. A Zeeco fornece toda a mão-de-obra, 
supervisão no campo, ferramentas, equipamentos, 
materiais de consumo, equipamento de segurança, 
tubos, tubulação, suportes, estruturas de aço, fiação, 
condutos, calhas para cabos, caixas de junção 
e quaisquer outros materiais diversos e serviços de 
apoio necessários para completar a instalação. 

Você terá um Gerente de Projeto no Campo da Zeeco, 
cujo trabalho é assegurar a instalação segura e apropriada 
de todo equipamento e manter o cronograma estabelecido 
em projeto. Este gerente será o seu contato no campo 
do começo da instalação até o comissionamento final. 
Seguindo uma revisão completa do sistema, seu Gerente de 
Projeto Zeeco comissionará e depois entregará um sistema 
completamente operacional a você e a sua equipe interna. 

VELOCITY: MAGNITUDE (ft/s)

150.00

120.00

90.00

60.00

30.00

0.00000

Modelagem CFD ZEECO

Carcaça do Sistema de 
Gerenciamento de Queimadores

VELOCITY: MAGNITUDE (ft/s)



 

zeeco.com

SOLUÇÕES EM COMBUSTÃO E MEIO AMBIENTE
PURO E SIMPLES.®

 

Sede Zeeco
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