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A quantidade de produtos fluidos nas indústrias traz aos respon-

sáveis preocupações crescentes. As medições de transações e 

balanços para produtos como água, vapor e gases são impres-

cindíveis para o controlo da energia dentro de alguns processos 

de produção.

A grande quantidade de fluidos obriga à existência de diversos 

sistemas de medição, muitas vezes de diferentes fornecedores, 

cada um com o seu próprio sistema de manuseio, serviço e manu-

tenção. Os diferentes princípios de medição dificultam a planifica-

ção e manutenção da instalação de forma significativa.

O utilizador requer um sistema de medição em que possa confiar, 

ou seja, que apresente resultados de medição fiáveis e passíveis 

de serem revistos. O sistema ideal é aquele que se adapta a todos 

os produtos a medir nas mesmas condições, que apresenta um 

grande campo de medição, requeira trechos curtos de entrada e 

saída e uma pequena perda de carga.

Além disso, é imprescindível que o sistema cumpra as normas 

internacionais e que a sua montagem seja feita no local, correta-

mente, e cujo funcionamento possa ser comprovado.

Para assegurar o cumprimento destes requisitos, a Mabeconta 

disponibiliza os medidores de caudal e energia METRA Energie-

Messtechnik, aptos para água e outros líquidos, vapor e gases. 

Estes medidores são constituídos por um tubo Venturi clássico 

como medidor de volume, um transmissor de pressão diferencial 

de alta resolução e um calculador de caudal e energia.

www.mabeconta.net

Sistemas de medição de caudal e energia
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A MEWA disponibiliza panos de limpeza e esteiras de retenção 

de óleo com serviço integrado. O objetivo é fazer face ao desa-

fio diário de manter uma fábrica limpa, que exige limpar óleos e 

lubrificantes do chão, das máquinas e das superfícies. Com esta 

solução, a tarefa fica entregue a profissionais. A empresa alemã 

oferece à indústria o pano de limpeza MEWATEX, disponível em 

diferentes qualidades conforme a área de aplicação, e a esteira de 

retenção de óleo MULTITEX, com ampla variedade de utilizações, 

mesmo nas situações onde um cárter do óleo é demasiado rígido, 

assegura. O serviço especial da MEWA consiste em oferecer os 

panos e as esteiras com um sistema de reutilização. Isto significa 

que, com a frequência combinada, os panos e esteiras sujos são 

recolhidos no cliente, de acordo com as normas ambientais e de 

transporte de resíduos perigosos, lavados de forma ecológica e 

devolvidos à hora combinada. A MEWA assume a responsabilida-

de total pela mercadoria perigosa.

Para assegurar que os panos e esteiras são guardados de for-

ma segura e organizada, a MEWA disponibiliza o Safety Container 

SaCon, um contentor com tampa hermética, especificamente de-

senvolvido pela empresa para este fim. 

www.mewa.pt

Panos de limpeza e esteiras de retenção de 
óleo da MEWA com sistema de reutilização 


