Bancadas de Testes
Sistemas Geradores de Pressão
As Bancadas de Testes PALM são projetadas e construídas sob
encomenda, com as especificações do cliente e contêm todos os acessórios
necessários para atingir seus objetivos. Bombas, boosters, amplificadores de
ar, intensificadores de pressão, válvulas, reservatórios, manômetros,
manifolds, mangueiras, acumuladores, grupos de entrada/saída analógicos,
painéis de operação e controle de utilização simples e fácil ("friendly user"),
controles de operação manuais, à distância ou automáticos, com PLC, com
operação PC, software, etc..., são incluídos de maneira a garantir que o seu
teste ou aplicação específica ocorra exatamente como você planejou.
A pedido, podemos também levantar todos os dados necessários para detalhar
o equipamento adequado, construir, instalar, colocar em operação e treinar os
futuros usuários de maneira a garantir ao cliente o sucesso necessário sem
comprometer seus funcionários e tirá-los de sua atividade fim.
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Bancadas de Teste de Válvulas
Ideais para testes de pressão em válvulas, PSV, segurança, componentes, etc...,
com água, ar ou gás, as Bancadas para fixação das válvulas e Sistemas geradores
de pressão possuem todos os acessórios necessários para agilizar a produção e o
controle de qualidade. Projetadas e construídas de acordo com a necessidade
do cliente, com funcionamento manual ou automatizado, temos uma grande
experiência e qualidade para garantir o sucesso do seu Teste.
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Bancadas de Teste de Mangueiras
Projetadas e construídas para testes hidrostáticos, dinâmicos,
de impulso, ruptura, funcionais, de extração de mandril, etc....
As Bancadas de Teste de Mangueiras utilizam água, óleo,
ar comprimido, gases, fluídos especiais e podem ser utilizadas
no Controle de Qualidade, Laboratório, Produção, Manutenção
e outros departamentos de maneira a agilizar a
produtividade, controle, etc....
Podemos fornecer todos os acessórios para automatização,
controle por PLC, software, registradores gráficos, sistemas
de segurança, manifolds cilindros para fixação, diversas
saídas, reguladores, timers, etc....

Bancadas de Teste de Tubos
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Projetadas e construídas para testes de tubos de PVC, aço, etc....
As Bancadas de Testes de Tubos podem usar água, óleo, ar comprimido
ou fluídos especiais em testes hidrostáticos, dinâmicos, de impulso,
fadiga, vazamento e funcionais.
Utilizadas pelo Controle de Qualidade, Inspeção, Laboratório, Produção
e Manutenção; podem antigir pressões, vazões e temperaturas das mais
variadas, garantem um aumento de produtividade, controle da qualidade
e são utilizadas pelos maiores Fabricantes de Tubos no Brasil.
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