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coletores
A BiS cria e fabrica, no momento, soluções de coletores 
sob medida para muitos clientes para ambientes de 
superfície e marítimos. Normalmente, os coletores são 
fabricados com material de aço inoxidável 316, 
garantindo a adequabilidade para ambientes  
em terra e offshore.

Os coletores são criados e fabricados na nossa 
instalação no sul da Inglaterra e investimos, 
recentemente, em novas máquinas para aumentar 
nossa capacidade nessa área. 

Ao criar um coletor, normalmente começaríamos com 
um diagrama de circuito de clientes e, a partir daí,  
a equipe de engenharia da BiS colocaria o circuito  
em uma solução de coletor,  usando válvulas de nossa 
ampla linha de produtos.

Os coletores oferecem várias vantagens sobre soluções 
de tubulação convencional e se provam econômicos 
para os criadores e os usuários do sistema. 
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Soluções de coletores
Criação e manutenção econômica do sistema 
	Compacto 

 Várias válvulas podem ser colocadas em um envelope de espaço menor, com as portas 
posicionadas para se adequarem ao layout do sistema.

	 Pontos de vazamento reduzidos 
 As soluções de coletores reduzem os pontos de vazamento reduzindo o número de 
conexões e mangueiras/tubos necessários para criar o sistema.

	 Tempo de instalação reduzido 
 Os coletores podem, normalmente, ser instalados mais rapidamente, já que menos 
tubos/mangueiras  precisam ser produzidos e menos conexões são necessárias.

	Manutenção melhorada 
 As válvulas podem ser removidas do coletor e novas válvulas colocadas, sem precisar 
intervir em nenhuma conexão de tubulação/mangueira. Isso também traz a vantagem 
de que os vazamentos da tubulação que ocorrem com a manutenção  sejam eliminados.




