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Somos um fornecedor global.
Como um líder mundial em soluções de sistema de combustão, a Zeeco é a empresa a se confiar para fornecer seu sistema de 

Aquecedor de Ar de Queima Direta, também conhecido como Forno Gerador de Gases Quentes. Nossos engenheiros possuem décadas 
de experiência em projetar estes sistemas para instalações de refino de petróleo, geração de energia e processamento químico ao 
redor do globo.

A experiente equipe de engenharia da Zeeco vai além das expectativas em todo e qualquer projeto de Aquecedor de Ar de Queima 
Direta. Nossa Instalação de Pesquisa e Teste em Combustão foi a primeira no mundo a se tornar certificada ISO 9001-2000, e nossa 
equipe se esforça para estar à frente das rápidas mudanças de requisitos relativos à emissão de poluentes. Com 15 fornos de teste 
de combustão em escala natural, a Zeeco é capaz de testar uma ampla variedade de sistemas de combustão simulando as mais 
variadas condições de campo.

O uso eficiente do calor – exatamente quando você precisa dele.
Os Aquecedores de Ar de Queima Direta da Zeeco são usados em uma ampla variedade de aplicações de aquecimento. Uma 

aplicação típica é na Unidade de Craqueamento Catalítico em Leito Fluidizado (FCCU).em refinarias de petróleo. O Aquecedor de 
Queima Direta é destinado principalmente a ser utilizado durante operações de partida e paradas de alimentação de curto período 
para aquecer o leito de catalisador na seção do regenerador de uma FCCU. A Zeeco é um fornecedor aprovado de Aquecedores de Ar 
de Queima Direta por todos os maiores licenciadores de Unidade de Craqueamento Catalítico em Leito Fluidizado (FCCU) do mundo.

A diferença da Zeeco
Nosso único negócio é o negócio de combustão. Ao nos concentrarmos no que fazemos melhor, a Zeeco cresceu para se tornar 

um líder mundial em soluções de combustão. Nós somos uma empresa privada, cujos proprietários permanecem altamente envolvidos  
nas operações diárias, com o gerenciamento das atividades realizado pelos maiores especialistas em combustão do mundo.

Quando você chama a Zeeco, nós atendemos. Quando você faz um pedido, você recebe uma rápida e eficiente resposta. Nossos 
grupos de vendas, engenharia e compras trabalham de mãos dadas para elaborar cotações altamente competitivas e prazos heroicos. 
Nós ficamos disponíveis  e dispostos a viajar a qualquer lugar no mundo para discutir em primeira mão novos projetos, e assegurar 
que cada projeto existente se desenvolva sem interrupções.

AQUECEDOR DE AR DE QUEIMA DIRETA
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Aquecedor De Ar De Queima Direta

Desempenho Típico
• Temperatura de saída de ar: 200 a 800°C (400 a 1500ºF)

  
Aplicações Típicas 
• Aquecimento de leito de catalisador

•  Refinamento de petróleo: Unidades de Craqueamento Catalítico 

Fluidizado (FCCU)

• Processos de gaseificação

• Aplicações de secagem

  
Características de Projeto
• Tamanhos padrão disponíveis de  1 a 50 MMkcal/h  

(5 a 200 MMBtu/h)

• Disponíveis com sistemas de Gerenciamento de Queimador 

(BMS) com padrão NFPA.

• Comprimento de chama compacto permite otimização no 

dimensionamento da câmara de combustão com mínima 

utilização de espaço.

•  Disponível em qualquer orientação (horizontal, vertical para cima 

e vertical para baixo).
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ZEECO DO BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.

Avenida Nove de Julho, 3452,
11° andar, CEP 01406-000,
São Paulo, SP

55 11 30631511
55 11 30631731
Zeeco_Brazil@zeeco.com

Sede Zeeco

22151 East 91st Street

Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA

Phone: +1.918.258.8551     

Fax: +1.918.251.5519

E-mail: sales@zeeco.com
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CERTIFICAÇÕES SE APLICAM À SEDE DA ZEECO SOMENTE

REGISTERED  
ISO 9001: 2008
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