
Proteção de equipamentos de campo - Em
qualquer lugar do planeta
Proteção ideal para equipamentos sensíveis que operam
em ambientes externos e inóspitos
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50 anos de experiência em proteção
A INTERTEC foi criada em 1965 pelo ex-diretor de uma refinaria de petróleo, o Dr.
Ing. Joachim Hess, em resposta aos problemas de corrosão em invólucros de
metais laminados normalmente utilizados para proteção de instrumentos de
campo.

As idéias do Dr. Hess se mostraram muito bem sucedidas, ao ponto que alguns
dos primeiros invólucros da INTERTEC permaneceram em operação por mais de
50 anos! Hoje, a INTERTEC é gerenciada pelo filho de seu fundador, Martin Hess,
que iniciou sua carreira como um engenheiro de processos, instrumentação e
análise em uma grande empresa EPC. Ele cuida de uma organização mundial de
vendas e engenharia, apoiada por duas fábricas e dois centros de desenvolvimento
de sistemas situados na Alemanha, Rússia, Canadá e EUA.

Desde sua criação, a organização da INTERTEC forneceu mais de um milhão de
invólucros de campo. Mais de metade da produção da INTERTEC está na forma
de "turnkey", ou seja, de soluções completas de invólucros, com equipamentos do
usuário - projetadas, montadas e enviadas para a unidade de operação, já prontas
para uso.

Os pinguins em nosso
logotipo simbolizam o valor
de marca mais importante da
INTERTEC: nossa tecnologia
de invólucros vai levar sua
instrumentação para as
condições mais inóspitas do
mundo

O risco de falha de
instrumento e tempo de
inatividade de processos
aumenta à medida em que os
operadores trabalham em
ambientes cada vez mais
remotos e hostis e nosso
clima se torna mais caótico.A INTERTEC possui fábricas

na Alemanha e no Canadá e
centros de integração nos
EUA e na Rússia.
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equipamentos de campo em condições inóspitas!
Invólucros realmente feitos sob medida
A INTERTEC começou com a idéia de empregar materiais estruturais
superiores nos invólucros para evitar corrosão e otimizar o desempenho
térmico - além de ampliar o ciclo de vida dos instrumentos e dos
componentes de controles de processos críticos para os negócios. Essa
filosofia provou que os custos de aquisição e instalação de uma rede de
instrumentação e controle são apenas uma parcela dos custos totais de
ciclo de vida - especialmente quando se refere à instrumentação
situada em áreas perigosas.

A INTERTEC oferece invólucros, cabines e abrigos - além de sistemas
para aquecimento, refrigeração e outros acessórios necessários para o
fornecimento de soluções completas. Ao longo de décadas de
envolvimento no campo, a INTERTEC desenvolveu muitas técnicas de
fabricação especializadas e patenteadas para otimizar o desempenho e
a durabilidade de seus invólucros. Ela complementa seus produtos com
serviços de montagem e design sob medida. Esse envolvimento em alto
nível na aplicação significa que a INTERTEC desenvolveu um incrível
grau de conhecimento em engenharia e design em proteção de
instrumentação de campo.

As soluções ”turnkey” da INTERTEC são verdadeiramente sob medida.
A operação da instrumentação sem problemas é o maior valor a ser
entregue para nossos clientes. A confiabilidade e a solidez que nossos
produtos e serviços fornecem levaram a INTERTEC a fazer negócios
com muitos dos principais operadores de energia, petróleo e gás e
empresas de engenharia do mundo. Hoje, nossos invólucros de
proteção de campo podem ser encontrados em todo o mundo - desde
plantas comuns de produção e indústrias convencionais até os locais
mais remotos nas regiões árticas e desérticas, além das condições
ambientais corrosivas e inóspitas encontradas nas plantas offshore.

O GRP composto oferece
incríveis possibilidades
de proteção

• Proteção contra ingressão
(para classificação IP68)

• Proteção contra fogo (até
120 minutos)

• Isolamento térmico extremo
(Condições do ártico)

• Resistência contra calor
(até 160 °C)

• À prova de explosões (Ex e,
Ex p, CSA/NEMA 4X)

• À prova de ventos,
explosões e terremotos

• Antistática
• Resistência contra corrosão
• Resistência contra raios UV
• Resistência contra

vazamentos
• Transparente ao wifi

blindado contra EMC
• Frangibilidade

Garantir a proteção adequada à
finalidade é uma das decisões
de investimento mais
significativas que os
proprietários das plantas de
processo podem tomar, uma
vez que o custo total de
propriedade (TCO) compensam
os custos de compra iniciais.

A instrumentação de campo
eficiente é essencial para a
operação de processos
automatizados, plantas,
sistemas de serviços públicos
e transportes. Os materiais
estruturais em GRP composto
da INTERTEC, sua
capacidade de customização
e a experiência em design
garantem aos usuários
equipamentos com uma longa
e perfeita vida útil em
condições operacionais
inóspitas.
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GRP superando outros materiais

Processos de produção

Há mais de 50 anos, o GRP (poliéster reforçado em fibra de vidro)
demonstrou ser um material estrutural superior para construção de
invólucros a fim de proteger equipamentos e instrumentação de campo.

O material mais competitivo utilizado para essa aplicação é o metal
laminado. O GRP da INTERTEC é produzido utilizando placasde fios de
longas fibras de vidro, que o tornam quase tão resistente quanto o aço
inoxidável, embora seja 75% mais leve. Além disso, o GRP oferece
resistência incrível contra corrosão - ele não é afetado por oxidação
nem deterioração de nenhuma forma significativa. O GRP também é um
excelente isolador, além de ser mais intrinsecamente flexível. Em sua
forma básica, essas propriedades fazem do GRP um material perfeito
para fabricação de invólucros robustos para uso externo,- permitindo
ciclos de vida de 30 anos ou mais sem manutenção.

A INTERTEC desenvolveu muitos processos para ampliar ainda mais
as vantagens naturais de proteção do GRP, combinando categorias
especiais de GRP de alta qualidade com camadas compostas para
alcançar níveis extras de proteção. Os modelos mais comuns fornecem
isolamento incorporado para otimizar o consumo de energia elétrica e a
eficiência de aquecimento ou resfriamento, propriedades anti estáticas
e proteção contra exposição a raios ultravioleta. Outras técnicas para
fabricação de materiais compostos são utilizados para atender às
demandas de aplicações mais especificas, incluindo proteção contra
EMC e contra fogo. Diferentes níveis de GRP também podem ser
usados em diferentes camadas de um composto a fim de otimizar as
propriedades protetoras da faces externas e internas.

Aquecer (ou esfriar) o interior
de um invólucro é uma série
de processos de
transferência de calor. Nesse
exemplo de aquecimento por
convecção, a energia térmica
flui do aquecedor pelo
espaço a ser aquecido, até o
ambiente externo, pela malha
do invólucro e quaisquer
atalhos térmicos. Otimizando
os materiais do invólucro se
obtém um efeito altamente
benéfico.

A transferência de calor é
como um arranjo de uma placa
de circuito com resistores,
capacitores e componentes
ativos.

O material das placas de GRP
da INTERTEC possui uma
resistência térmica de
aproximadamente 1.000 vezes
superior que a dos materiais
metálicos

Invólucros /
Caixas com
dimensões
fixas

Modular
invólucros e
abrigos

Tamanho
personalizado/
formato
invólucros,
abrigos

Processo: SMC (do Inglês
“Sheet Molded Compound”)

Tamanho: Fixo conforme moldes

Processo: Moldagem a vácuo
Tamanho: Os moldes produzem
uma grande variedade de
tamanhos de paredes, que
podem combined in modular
fashion ser combinados de forma
modular

Processo: Paredes tipo
sanduíche de material de placas
lisas
Tamanho:Produz paredes de
peça em tamanhos
personalizados de mais de 12
metros de extensão
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para proteção ambiental
Eficiência térmica garante condições
estáveis e economias de energia

INTERTEC explora a eficiência intrínseca do GRP para
projetar soluções otimizadas

O bom isolamento é essencial para quase todas as
aplicações de proteção externa. O material das placas de
GRP utilizados nos invólucros da INTERTEC possui uma
altíssima resistência térmica comparado com o metal, com
uma eficiência de cerca de 1.000 vezes melhor. As placas
de GRP também são fabricadas facilmente em forma de
'sanduíche' de compostos, adicionando isolamento de alto
desempenho. Uma vez que os invólucros da INTERTEC
não utilizam materiais com baixa condutividade térmica, eles
alcançam isolamento quase perfeito, sem 'curto-circuitos'
térmicos entre áreas interna e externa. A INTERTEC
fornece ainda acessórios especiais para garantir que as
conexões de processo não reduzam o desempenho de
isolamento.

Essa abordagem abrangente para o projeto de invólucros
possui benefícios especiais ao evitar 'pontos frios' (ou
'pontos quentes') que acarretam em diversos problemas. Ela
garante condições operacionais extremamente estáveis,
que podem ser cruciais em muitas aplicações de controle de
processo - como analisadores de processos. Naturalmente,
essa técnica de construção também

reduz significativamente a energia necessária para aquecer
ou resfriar equipamentos eletrônicos.

Construindo o invólucro perfeito
Um invólucro transfere calor para a atmosfera (ou absorve o
calor, se sua função for de resfriar) de duas formas
principais. Primeiro, pela transferência gradual por meio da
malha estrutural. Segundo, pela condução atrás de
quaisquer componentes estruturas ou de base que mantêm
o invólucro estável e os orifícios de acesso necessários para
conexões, cabeamento etc. Esses pontos condutivos criam
os chamados 'curto-circuitos térmicos'. Esses curto-circuitos
térmicos normalmente são responsáveis pela maioria das
perdas: cerca de 75% ou mais na maioria dos casos.

As técnicas de construção de GRP da INTERTEC são
refinadas há mais de 50 anos para criar invólucros com
desempenho térmico quase perfeito. O material estrutural
empregado de GRP é um excelente isolante O isolamento é
adicionado como parte integrante do material estrutural, de
forma a oferecer proteção uniforme em todo o invólucro. Ele
também é colado ou injetado na posição. Isso elimina
componentes ou ferragens entre áreas interna e externa
que criam curto-circuitos térmicos.

A boa eficiência térmica
depende de materiais
estruturais do invólucro e do
posicionamento dos
elementos internos.

Os atalhos térmicos causados
por espaços entre as juntas ou
conexões com folgas de
isolamento, como esse
prensa-cabos em um invólucro
de aço, podem diminuir
significativamente a eficiência
térmica, levando a pontos frios
e condensação.

Isolamento perfeitamente
uniforme - sem curto circuitos
térmicos por lacunas, juntas
ou fixações - é obtido através
da técnica de isolamento
'incorporado' da INTERTEC, à
medida em que conexões,
como pequenas tubulações,
são realizadas com
componentes feitos sob
medida para garantir a
eficiência de isolamento.
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Soluções turnkey de invólucros
Boa parte da produção da INTERTEC se dá na forma de
sistemas turnkey, fornecidos com equipamentos de
processo, prontos para conexão ao processo. O serviço é
chamado de SAFE LINK. A configuração e o layout de
invólucro podem ser especificados pelo usuário. Na maioria
dos casos, a INTERTEC usa ou adapta uma configuração já
provada de sua biblioteca de design para atender à aplicação
do cliente.

Projetar seu próprio sistema de proteção contra inteméries é
uma tarefa complexa. Garantir uma condição de operação
segura e estável para seu equipamento exige um sistema
completo de proteção interna e externa - com materiais
estruturais selecionados cuidadosamente, layout e/ou
processos de refrigeração/aquecimento. Muitas regulações
diferentes (como regras de proteção contra explosão, a
Diretiva de Equipamentos Pressurizados) e características de
materiais precisam ser levadas em conta e documentadas. E
fácilcometer erros devido a pequenos detalhes envolvidos,
como especificar interfaces corretamente, roscas, diâmetros
de prensa-cabos, porcas, parafusos etc. Em uma unidade
remota, qualquer detalhe despercebido pode acarretar
grandes custos e atrasos.

Os especialistas da INTERTEC permitem que empresas de
engenharia e usuários finais seconcentrem em sua principal
competência. Nossas soluções turnkey reduzem
significativamente os custos de engenharia de front-end,
aquisição e instalação da instrumentação de processos -
fornecendo um retorno imediato. O SAFE LINK também
reduz significativamente o custo total de propriedade (TCO),
fornecendo retorno por todo o ciclo de vida da planta.

A INTERTEC possui uma
grande equipe de especialistas
em proteção contra intempéries
- muitos dos engenheiros têm
mais de uma década de
experiência em projetos.

A montagem de sistemas de
instrumentação realizada por
técnicos especializados e em
um ambiente de fábrica custa
uma pequena parcela da
montagem equivalente
realizada em campo -
especialmente para
equipamentos destinados a
ambientes remotos.

As economias de TCO vêm
da maior confiabilidade,
menos visitas ao campo
devido a projetos provados
em campo, conhecimento
especializado da aplicação e
menor manutenção devido à
acessibilidade e ergonomia de
layout.
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- o serviço SAFE LINK
Adaptabilidade é o segredo para
uma ótima proteção
As soluções SAFE LINK de proteção estão disponíveis
para diversas aplicações - como proteção contra
congelamento e condensação, corrosão ou pó,
manutenção da temperatura, proteção contra explosão
etc. - Para qualquer clima. A INTERTEC possui em sua
biblioteca milhares de modelos de design provados em
campo que podem ser utilizados diretamente ou
adaptados para aplicações específicas. Eles englobam
todos os nossos modelos de invólucros, além de
diferentes ambientes e climas operacionais.

Uma grande vantagem da experiência de aplicações
inigualável da INTERTEC é que nossas equipes de
projetos estão sempre na vanguarda quando o assunto é
resolver novos problemas. Dentre as muitas tendências
atuais, por exemplo, há demandas para maior
longevidade, maior eficiência energética, proteção contra
explosão, resistência contra corrosão, resistência a
temperaturas ultra-baixas, controle de emissões fugitivas e
operação compatível com tecnologia wireless.

Para instalações de larga escala, a INTERTEC também
vai criar um padrão para os usuários finais - padronizando
componentes como manifolds, válvulas e conexões - a fim
de simplificar a manutenção e estoques de peças
sobressalentes.

A INTERTEC é a única
fabricante de invólucros que
oferece soluções ideais para
os formatos mais complexos.
Cortes para janelas, furações,
prensa-cabos e afins podem
ser usinados por máquinas
CNC com incrível qualidade e
precisão - usando materiais
estruturais de GRP composto
que são ideais para o
ambiente de destino.

O processo SAFE LINK:
especificar uma solução
turnkey é simplificado por meio
de software exclusivo ou de
um questionário. Os usuários
recebem uma proposta que
inclui um desenho em CAD e
uma relação de materiais.
Depois de aprovado, a
INTERTEC fabrica o sistema.

A INTERTEC possui uma
vasta biblioteca de projetos
provados em campo de
aplicação adaptáveis ou
prontos para uso e cada
projeto está disponível para
diferentes estilos de invólucro
e diferentes climas.

A tecnologia de materiais e design da INTERTEC
demonstram que os custos iniciais de uma rede
de instrumentação de processo instalada em
campo são apenas uma pequena parcela dos
custos de ciclo de vida totais. Isso é
especialmente aplicável para instalações onde a
segurança é um fator crítico..
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Invólucros - ampla escolha
A INTERTEC oferece uma ampla escolha de estilos e
tamanhos de invólucros em GRP com sete designs
padrão - oferecendo um leque extremamente vasto de
formatos, volumes, estilos de abertura, montagem e
possibilidades de conexão de processo. Podemos
também criar um invólucro com tamanho/formato
personalizado para atender às suas necessidades de
aplicação específicas.

No entanto, chegar ao invólucro de campo 'perfeito' exige
mais do que apenas tais escolhas. A configuração da
solução ideal é simplificada pela adaptabilidade adicional
que pode ser aplicada.

A INTERTEC cria todos os seus próprios invólucros e
nosso sistema de fabricação é voltado para atender às
necessidades dos clientes. Assim, há um grande nível de
liberdade para otimizar invólucros para desafios
específicos, incluindo diferentes níveis de isolamento
térmico:

• o isolamento natural do GRP
• uma superfície espelhada interna para refletir o calor

radiado
• estrutura 'sanduíche' de GRP com isolamento

encapsulado
• isolamento projetado sob medida para conexões de

tubos/cabos

Invólucros em duas partes
facilitam a montagem, com
entrada de tubos através da
face superior ou inferior. A
opção MULTIBOX possui uma
seção rasa e uma profunda,
sendo que qualquer uma delas
pode ser usada como a porta.
12 tamanhos.

Invólucros de abertura diagonal
oferecem livre acesso ao
equipamento de campo e
podem ser instalados na
horizontal ou na vertical. A
DIABOX permite a entrada de
tubos através da face traseira
ou da base. Cinco tamanhos.

A MINIBOX é dimensionada
para oferecer caixas
econômicas para proteger
instalações de um único
transmissor.

As Caixas UNIBOX possuem
abertura móvel para fácil
acesso a todas as quatro faces
do equipamento de campo.
Eles são ideais em casos nos
quais a entrada de tubos é
feita pela base. Quatro
tamanhos.

Invólucros que oferecem o
tamanho, formato, volume e
estilo de abertura corretos
podem ser otimizados para
aplicações específicas ao
variar o material de
construção de GRP
composto e por meio de
centenas de acessórios.
Entre as opções, estão
sistemas de montagem
ajustáveis e incrivelmente
versáteis.
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e adaptabilidade
A adaptabilidade fica ainda maior na forma de um
conjunto incomparável de acessórios para otimizar
desempenho, ergonomia e operação. Entre as centenas
de escolhas, estão: janelas, quebra-sol, drenos, respiros,
aquecedores, sistemas de refrigeração, luzes/
interruptores elétricos, ferragens para montagem,
segurança etc . A INTERTEC oferece ainda acessórios
para possibilitar que racks de 19" sejam montados dentro
de invólucros de 2 partes (ou cabines - consulte o verso).

O invólucro MESC de duas
peças atende aos padrões da
Shell, com abas para operação
de manifold.

MULTIBOX VARIO para
montagem em postes/piso/
parede oferecem volumes que
estão entre os limites
superiores de muitos
invólucros de instrumentos de
campo e cabines menores. As
superfícies externas planas
permitem que os invólucros
sejam instaladas juntas com
maior proximidade. Caixas
DIABOX sob medida também
estão disponíveis.

O serviço web2box permite que
os usuários criem invólucros
dos tipos MULTIBOX ou
DIABOX com tamanhos,
acessórios e materiais da
parede especificados pelo
usuário (de GRP de camada
única até paredes tipo
sanduíche). Um questionário,
ou a ferramenta de software
WEB2BOX interativa da
INTERTEC, facilita a
especificação.

A INTERTEC oferece a mais
ampla linha do mundo e o
serviço mais flexível para
invólucros de GRP de duas
peças para áreas externas.
Estilos padrões de caixas
incluemDIABOX de abertura
diagonal (superior) e
MULTIBOX ou MINIBOX (parte
inferior - MINIBOX mostrada
na extremidade esquerda).
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Cabines - designs modulares

Possibilidades de construção de cabines

As cabines da INTERTEC são desenvolvidas à partir de componentes
modulares: As dimensões das cabines, volumes, posições e o número de
portas e janelas podem ser configurados para atender à aplicação.

Três princípios básicos de construção são empregados em função da
aplicação e do ambiente de operação. A adaptabilidade fica ainda maior na
forma de um conjunto inigualável de acessórios para otimizar desempenho,
ergonomia e operação. Entre as centenas de escolhas, estão: janelas,
quebra-sol, drenos, respiros, aquecedores, sistemas de refrigeração, luzes/
interruptores elétricos, ferragens para montagem, segurança etc.

A capacidade de design
personalizado pode fornecer
soluções de cabines de fácil
acesso ideal para praticamente
qualquer aplicação - com
tamanho, formato e proteção
perfeitos.

Os princípios de construção
dos compostos especiais e
isolamentos permitem que as
cabines INTERTEC
mantenham equipamentos
críticos abaixo de 60 °C por até
120 minutos em caso de
incêndio para proteger
equipamentos como válvulas
de emergência para shut down.

Cabines tipo BASIC
Para aplicações mais leves, as
cabines tipo BASIC de
montagemem parede ou
autoportante fornecem soluções
econômicas - com excelente
desempenho térmico
proporcionado pela parede
tiposanduíche – GRP/
isolamento/ GRP.

Cabines tipo CLASSIC
Para cargas mais pesadas, a
categoria CLASSIC combina
paredes de GRP tipo sanduíche
com postes deGRP nos cantos.
Isso aumenta significativamente
a capacidade de suporte de
carga – transferindo-se o peso
do equipamento para os postes
através dos trilhos de
montagem.

Cabines personalizadas tipo
VARIO
A opção VARIO pode criar
cabines de tamanho e formato
quase que ilimitado utilizando
placas de GRP de peça única
com combinação avançada de
materiais em sanduíche.

A combinação de uma cabine
padrão e coberturas
customizadas para redução de
ruído fornece uma solução ideal
para esse sistema de bombas.

Princípios de construção e
tamanhos modulares, aliados à
flexibilidade das posições de
janela/porta e nossa linha de
acessórios garantem soluções
ideais para aplicações de
proteção onde quer que sejam
necessárias - de proteção para
ambiente extremo até o layout
definitivamente ergonômico.
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Gelcoat
GRP

PUR foam

GRP
Gelcoat
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INTERTEC Classic Cabinet 110 
Height 1140 mm 
Width 1100 mm 
Depth 700 mm 
Scale 1 : 20 

Flat roof, over hang 25 mm 

Design A: Floor frame made of GFP-U-profile, made of glass-fibre reinforced polyester with 
polyurethane foaming and glass-fibre-reinforced polyester plate, permanently mounted at the top. 
Overall height: 80 mm. 

Wall panels, doors and roof of double-walled glass-fibre reinforced. polyester moulded parts. 
Insolated with polyurethane foam core (sandwich construction) with encircled mountng and 
reinforced flange. Supports of glass-fibre reinforced square tubes, 50 x 50 mm. 

Weight: approx. 43 kg 
K-value: approx. 7 W/K 
 
 
 

entregar versatilidade

Opções de GRP composto
A INTERTEC pode alterar a
estrutura de sanduíche e os
materiais das camadas para
superar desafios, incluindo:
espessura de isolamento
térmico, isolamento para
resistência contra incêndio
ou altas temperaturas, o tipo
de GRP para otimizar
qualidades protetoras como
resistência contra corrosão e
calor, revestimentos em gel
espessos ou revestimentos
superiores para proteção
contra raios UV/abrasão etc.

O serviço WEB2BOX permite
que os usuários criem cabines
do estilo BASIC ou CLASSIC
em tamanhos personalizados,
com materiais e acessórios
especificados pelos usuários.
O software WEB2BOX
interativo facilita a
especificação.
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Abrigos -
A INTERTEC oferece um serviço de design e construção para abrigos
de proteção de equipamentos de campo com uma inigualável
flexibilidade. É possível produzir abrigos de praticamente qualquer
tamanho e formato utilizando paredes de peça única de alta integridade
em GRP composto.

O processo de fabricação é ideal para atender às especificações
rigorosas e condições ambientais desafiadoras. Materiais de GRP
composto podem ser variados com facilidade para aplicações individuais
- ao alterar a espessura de núcleos de isolamento ou tornar as paredes
resistentes a incêndio, por exemplo.

Características de proteção, formato e tamanho específicos podem
reduzir significativamente os custos de ciclo de vida e processo de
design. Entre os vários desafios que podem ser atendidos, estão abrigos
para locais remotos sem o fornecimento de energia por rede, abrigos
para climas extremamente frios ou quentes, abrigos leves e resistentes
contra corrosão para aplicações offshore e abrigos de tamanhos/
formatos personalizados para pacotes montados sobre skids.

A INTERTEC opera duas das
mais sofisticadas fábricas no
mundo para construção de
abrigos de proteção de campo
da atualidade.

A INTERTEC possui a planta
automatizada de fabricação de
GRP mais sofisticada -
incluindo maquinário tipo CNC
capaz de fabricar tamanhos
personalizados em quantidade
unitária e perfil de peça única
acima de 12 metros. Isso
oferece uma enorme vantagem
em flexibilidade de design -
especialmente para abrigos
maiores.

Os processos da INTERTEC
possibilitam produzir abrigos
ideais para qualquer aplicação
- de casas de analisadores
padrões para climas
temperados até abrigos
resfriados passivamente para
remotos ambientes desérticos,
abrigos ultra-isolados para
condições do Ártico e abrigos
leves e à prova de corrosão
para áreas offshore, capaz de
suportar explosões (blast
proof).
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INTERTEC ARCTIC SHELTER 

Para aplicações de proteção de grande escala
Opções de configuração e
flexibilidade para fabricação
Os abrigos são produzidos usando a mesma técnica de
construção que a linha CLASSIC de cabines para serviços
pesados da INTERTEC (consulte a seção anterior); ou por
um processo de fabricação totalmente personalizado
utilizando maquinário avançado de fabricação à disposição
da INTERTEC, incluindo prensas e máquinas CNC de
grande porte. Esses processos permitem que a qualidade e
a composição dos materiais de GRP composto sejam
adaptados e variados para otimizar as qualidades de
proteção.

As escolhas de isolamento térmico incluem construções em
sanduíche, com as camadas externas do GRP
encapsulando a espuma de isolamento ou lã mineral para
resistência contra incêndio.

Um dos maiores abrigos
resfriados passivamente já
construídos - com um volume
de 142 m³ - para um projeto
de duto do Oriente Médio:
chapas de GRP de 4 mm de
espessura envolvem 77 mm
de espuma de isolamento.
O resfriamento totalmente
passivo atenua até 20 °C das
temperaturas diárias de pico.

O serviço WEB2BOX permite
que os usuários criem abrigos
ARTIC em tamanhos
personalizados - com materiais
e acessórios especificados
pelos usuários. O software
WEB2BOX interativo facilita a
especificação.

Possibilidades de
personalização de abrigo:

• Resistência contra corrosão
• Resistência contra raios UV
• Proteção contra ingressão

de IP65 a IP68
• Segurança contra incêndio

REI120, F120, UL1709
• Isolamento térmico extremo
• Resistência contra calor
• Proteção mecânica contra

tufões, ventos, explosões,
terremotos etc

• Segurança de acordo com
a norma IEC

• Proteção contra explosões:
Anti estática
Impermeável a gás e pó
TVR, purgado, Ex-p
(para norma IEC
60079-13 ou NFPA496)

• HVAC e ar condicionado:
refrigeração híbrida, ativa
ou passiva com ventilação
forçada ou natural

• Frangibilidade para
aplicações em aeroportos
(para padrões ICAO)

• Pisos anti vazamento

As possibilidades de
customização são enormes -
esse abrigo conta com
compartimentos separados para
peças eletrônicas e
equipamento 'molhado' de
bombeio, além de revestimento
decorativo.

O serviço turnkey da
INTERTEC pode simplificar
projetos significativamente -
nesse caso, um abrigo de
analisadores para uma planta
na Arábia Saudita foi
projetado, fabricado e
totalmente montado na fábrica
da INTERTEC - antes de ser
enviado pronto para a planta
para rápida instalação.
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Soluções de aquecimento -
Os aquecedores são importantes para uma grande parte dos invólucros de
equipamentos eletrônicos e de instrumentação de campo, para proteção
contra corrosão/congelamento, proteção contra condensação e ajuste de
temperatura. Muitas aplicações outdoor exigirão aquecedores devido às
grandes variações de temperatura que podem ocorrer e por conta da
umidade.

O amplo portfólio da INTERTEC de aquecedores de convecção elétrica de
perfil aletado, além dos diversos modelos de aquecedores elétricos por
condução - com formatos de blocos para atender às aplicações de
instrumentação de processo comum - forneceos meios para combinar
perfeitamente o aquecedor à aplicação. Os usuários podem optar pelo
método de troca de calor mais eficiente, o melhor fator de forma, a posição e
a configuração de montagem ideais para qualquer layout de caixa. Há
também uma ampla escolha de elementos de aquecimento por glicol ou
vapor.

A INTERTEC oferece uma linha completa de opções de controle de
temperatura - de termostatos simples até controladores PID digitais.
Aquecedores com fatores de forma específicos para aplicações também
estão disponíveis. Entre as opções, estão aquecedores de condução
projetados para ajustar rapidamente a temperatura de operação de cilindros
de gás ou de amostra, uma solução pronta para aquecedores de líquidos ou
gases em áreas perigosas e aquecedores exclusivos para painéis de
montagem de instrumentação analítica modular.

A INTERTEC pode oferecer
orientação para o projeto do
layout de invólucro a fim de
otimizar o desempenho do
aquecedor ou ainda projetar
uma solução com troca de
calor ideal, layout de
componentes e construção do
invólucro para atender às
condições ambientais e da
instrumentação.

Os aquecedores a vapor estão
disponíveis em modelos de
montagem vertical, horizontal e
em painel, além de formas de
transferência de calor por
condução ou convecção.

Essa exclusiva solução pronta
de aquecedor de fluidos utiliza
a troca de calor por condução
para elevar as temperaturas de
amostras de fluidos de forma
precisa e controlada para
análise.
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para áreas perigosas
Aquecedores à prova de explosão

A INTERTEC oferece a seleção mais ampla de aquecedores à prova de
explosão para invólucros no mercado de hoje, apoiada por uma linha
excepcional de aprovações de diferentes regiões do mundo, incluindo
IECEx, ATEX, CSA C US, TR CU (antiga denominada GOST) e PESO.

Os aquecedores da INTERTEC foram projetados para máxima flexibilidade
para o desenvolvimento de sistemas. Os aquecedores são certificados para
múltiplos padrões mundiais, possibilitando que uma configuração
deinvólucro ou aquecedor seja utilizado mundialmente - reduzindo
significativamente custos de design, montagem e manutenção de sistemas.
A operação dos aquecedores também foi verificada de forma independente
em ambientes extremamente frios - em até -60 °C, em vez dos habituais
-20 °C. Isso simplifica o trabalho na hora de projetar equipamentos para
ambientes árticos.

Seuma proteção simples contra congelamento é tudo o que é necessário, a
INTERTEC oferece aquecedores com um termostato TS instalado no cabo
de fonte de alimentação - uma solução autônoma e econômica que não
exige controlador.

Se a temperatura deve ser precisa e/ou o aquecedor precisa ser ligado e
desligado continuamente, termostatos de contato são capazes de regular
em até 2 °C, funcionando de forma mais eficiente do que a medição da
temperatura do ar. Também é possível gerar alarmes.

Módulos de estado sólido
totalmente selados com
sofisticado controle PID
(proporcional, integral,
derivativo) proporcionam o
ajuste preciso de
temperaturas.

A INTERTEC produz diversos
aquecedores para aplicações
específicas, como esse
aquecedor de condução para
placa de instrumentação SP76
(montado atrás da placa de
montagem).

As excelentes características
térmicas do GRP e a
capacidade de ser fabricado
com isolamento encapsulado
oferecem a eficiência na
proteção contra congelamento
ou controle de temperatura
nas caixas.

Uma ampla seleção de tipos e
tamanhos de aquecedores,
incluindo aquecedores
elétricos de convecção de
perfil aletado, aquecedores
elétricos de condução e
aquecedor a vapor, permite
que as melhores escolhas
sejam feitas para a
instrumentação de processo.
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Proteção da instrumentação
A eficiência térmica é uma consideração crucial na escolha de invólucros
para proteção de equipamentos em locais árticos. A alta resistência térmica
do GRP, superior à do metal e a facilidade de se incorporar isolamento de
alto desempenho significam que as caixas podem ser facilmente
configuradas para lidar com temperaturas extremas.

Um aspecto essencial da adequabilidade do GRP para ambientes árticos é a
eliminação de 'curto-circuitos' térmicos do interior para o exterior - graças à
natureza uniforme e encapsulada do isolamento e aos acessórios sob
medida para isolar as conexões. Isso garante que não haja 'pontos frios' para
iniciar a condensação e simplifica o controle de temperatura operacional
interna. Os materiais de GRP também permanecem estáveis em até -100 °C,
um nível de temperatura que pode alterar as propriedades de alguns
materiais de construção de invólucros.

O aquecimento dos interiores de invólucros em regiões árticas é outro
desafio essencial. A INTERTEC simplifica significativamente o design de
soluções de invólucro ao verificar o desempenho de seus aquecedores e
controladores à prova de explosão em temperaturas ambientes de -60 °C,
além de os certificar segundo padrões mundiais.

O excelente isolamento
térmico das cabines e abrigos
da INTERTEC - além de
tamanhos e formatos
personalizados - proporcionou
soluções ideais para essa torre
de radar remota.

Invólucros aquecidos e
altamente isolados permitem
que equipamentos à prova de
explosões, adequados para
temperaturas de -20 a +40 °C,
sejam usados em ambientes
extremamente frios. Esse é o
design para uma planta na
Sibéria, onde a temperatura
ambiente era abaixo de -50 °C.

A INTERTEC fabrica soluções
deinvólucros para ambiente
Ártico desde 1984. O primeiro
projeto forneceu um invólucro
altamente isolado para uma
estação de pesquisa na
Groenlândia, com uma pá
integrada para remoção de
neve e um assento abrigado
contra ursos polares.
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em climas árticos

Diferente dos termoplásticos e
metais, a resistência e o
módulo do GRP melhoram em
temperaturas muito baixas.

Para temperaturas externas
inferiores a -20 °C,
equipamentos que
normalmente seriam
instalados em áreas externas
muitas vezes precisam ser
protegidos com um invólucro
altamente isolado e aquecido.

Para ambientes remotos, a
INTERTEC pode fornecer
elementos de aquecimento
passivo. Meios, como a água,
são mantidos em uma
temperatura enquanto a
alimentação está disponível.
Em caso de falhe, a água
mantém a temperatura por
dias. Soluções de aquecimento
totalmente passivo que
exploram as temperaturas do
dia ensolarado e protegem o
equipamento à noite também
são possíveis.

Invólucros são muitas vezes a
última coisa a ser pensada. Os
processos da INTERTEC vão
garantir a solução ideal -
mesmo se isso significar
formatos especiais, aberturas
etc. Equipamentos 'normais'
com certificação contra
explosão possuem uma faixa
de temperatura ambiente de
-20 a +40 ˚C. Se as
temperaturas não estiverem
mencionadas no certificado, a
INTERTEC pode produzir
invólucros para permitir que
eles sejam utilizados em
qualquer lugar: em ambientes
de temperaturas de até -60 ˚C
(ou +80 ˚C).

As incríveis propriedades de
isolamento térmico do GRP
composto em camadas
facilitam o trabalho para
projetarhot boxes, a fim de
manter as temperaturas
elevadas e evitar condensação
ou cristalização. A INTERTEC
é capaz de entregar soluções
otimizadas com o isolamento
correto, melhor forma de
transferência de calor, melhor
layout e algoritmo mais
indicado de controle para
garantir desempenho
confiável.

O desempenho de isolamento
avançado da INTERTEC reduz
significativamente as perdas
de calor e os efeitos de
resfriamento de vento,
permitindo que elementos de
aquecimento menores sejam
utilizados. Isso gera economia
de energia e garante um
ambiente operacional interno
estável e em lenta alteração
para os equipamentos - sem
'pontos frios'.
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Soluções que possibilitam projetos

Resfriamento passivo amplia o potencial
para diversas regiões

Regiões com climas extremamente clientes muitas vezes apresentam altos
desafios de proteção ambiental, que podem aumentar os custos de projeto
significativamente. O maior desses desafios normalmente fica por conta da
refrigeração. O problema é muitas vezes agravado em locais remotos e pela
falta de um suprimento de energia confiável.

A INTERTEC é pioneira nas técnicas especializadas que podem ser aplicadas
de forma única ou em combinação para atender tais desafios. Além da
refrigeração com ar condicionado convencional, a INTERTEC oferece
tecnologias inovadoras de refrigeração passiva que podem operar sem energia
ou com apenas pequenas quantidades de eletricidade providas por pequenas
instalações de energia solar. Isso elimina a refrigeração por ventiladores - algo
que pode ser problemático para regiões suscetíveis às tempestades de areia/
pó. Essas tecnologias estão ajudando a concretizar muitos dos projetos mais
inovadores de hoje, em locais desérticos e climas áridos, como o Oriente
Médio, até aplicações offshore difíceis em regiões equatoriais. É claro que tais
ambientes também apresentam outros desafios de proteção, como níveis
altíssimos de abrasão por UV por pó e alta umidade. As possibilidades de
construção em GRP composto da INTERTEC superam esses desafios com
facilidade.

Tradicionalmente, a tecnologia de resfriamento passivo era restrita a regiões
áridas. A tecnologia da INTERTEC amplia seu potencial para outras partes do
mundo. Normalmente, água é usada como meio para armazenar e liberar
diferenças nas temperaturas diurnas/noturnas, a fim de atenuar as
temperaturas de abrigos. Além disso, a INTERTEC pode fornecer sistemas de
resfriamento 'passivo híbridos', que empregam tecnologias como microbombas
alimentadas por energia solar ou água resfriada, para aprimorar o desempenho
de resfriamento - técnicas que ampliam o potencial para regiões equatoriais.

O sifonamento térmico da
água por meio de trocadores
de calor internos e externos
possibilita o resfriamento
passivo.

Esse abrigo resfriado
passivamente para o Oriente
Médio reduz as temperaturas
internas em cerca de 20 ºC -
para possibilitar que a
instrumentação opere em um
local remoto.

Cabines resfriadas
passivamente podem ser
combinadas com um
resfriador de água para criar
um resfriamento híbrido e
ampliar a utilização da
tecnologia de desertos para
outras partes do mundo.

O isolamento avançado é um
aspecto essencial desses
abrigos para as estações
SCADA/de instrumentação
em um duto de água no
Oriente Médio, permitindo que
resfriamento totalmente
passivo timiteas temperaturas
extremas do dia e da noite .
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para ambientes quentes e inóspitos

Cabines em GRP composto
na maior embarcação
offshore do mundo empregam
resfriamento sem ar
condicionado à prova de
explosões. As cabines
também podem suportar
ciclones tropicais e resistir à
corrosão causada pelo
ambiente salino e gases
ácidos.

A capacidades de design
avançada da INTERTEC - e
a biblioteca de designs de
abrigo/cabines resfriados
passivamente e testados em
campo - podem quantificar
rapidamente o desempenho
e as economias das soluções
de proteção propostas.

A INTERTEC desenvolveu
sistemas de condicionamento
de ar projetados sob medida
para áreas perigosas.
Diferentemente dos sistemas
compactos, não há uma
interface de fluxo de ar entre
seções condicionadas e não
condicionadas, de forma que
pode ser integrado em um
invólucro com proteção contra
explosão por meio de
presssão positiva.

As unidades HVAC fornecem
resfriamento/aquecimento e
ventilação para tornar seguros
os interiores de abrigos em
áreas perigosas.

Toldos fornecem um alto nível
de proteção com baixíssimo
custo e oferecem toda a
proteção ambiental
necessária em algumas
aplicações. A ampla linha - e
opções personalizadas - da
INTERTEC garantem
soluções ideais.
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Upstream - plantas e plataformas offshore
Instalações offshore são talvez o ambiente mais difícil
para invólucros de campo de hoje. Dentre os diversos
desafios que devem ser superados, estão a incrível
ameaça de corrosão, a necessidade de equipamentos
leves e o requisito de ciclos de vida muito longos com
manutenção mínima - uma vez que os custos de mão de
obra podem ser enormes. Muitas aplicações em áreas
perigosas também podem exigir características
adicionais que incluem resistência contra incêndio e
proteção contra explosão (blast protection).

O material do invólucro é a decisão mais crucial.
Invólucros tradicionais de metal, até mesmo aqueles em
aço inoxidável, podem ser suscetíveis aos mecanismos
de corrosão acelerados encontrados em instalações
offshore. O GRP oferece resistência excepcional - não
enferruja ou deteriora de forma significativa,
possibilitando ciclos de vida sem manutenção por 30
anos ou mais. Outro benefício é que revestimentos em
gel espessos podem ser aplicados nas superfícies
protetoras. A INTERTEC possui exemplos documentos
de invólucros e cabines que resistiram por períodos de
30 a 40 anos em plantas petroquímicas - com
atmosferas locais contendo substâncias corrosivas
como ácido sulfúrico.

Cabines em GRP composto na
maior embarcação offshore do
mundo empregam
resfriamento passivo -
eliminando a necessidade de
ar condicionado à prova de
explosões. As cabines
também podem suportar
ciclones tropicais e resistir à
corrosão causada pelo
ambiente salino e gases
ácidos.

Uma moderna academia para
uma plataforma offshore em
GRP - quase quatro vezes
mais leve do que aço. O
processo de produção da
INTERTEC permite que tais
estruturas sejam feitas em
formatos incomuns para evitar
interferências mecânicas.

O GRP permite que estruturas
de invólucros sejam facilmente
reforçadas para absorver
ondas de pressão de explosão
- com um mínimo peso
adicional - por diversas
características do material
composto.

Invólucros tradicionais Exd de
metal podem ser suscetíveis
ao acúmulo de umidade e
corrosão. Invólucros
alternativos, Ex p e Ex e, são
facilmente fabricados em GRP
- materiais resistente contra
corrosão e confiáveis.
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Downstream plantas químicas/petroquímicas
Proteger o equipamento de campo em refinarias e
plantas de gás é um desafio sério. Muitos dos meios -
como gás e petróleo cruácidos - são corrosivos. Locais
costeiros podem aumentar o problema devido à
exposição a claro e climas inóspitos. Além disso, a
confiabilidade e a durabilidade normalmente são críticas.
As plantas são altamente automatizadas e a falha de um
instrumento ou invólucro pode ter consequências sérias
de segurança ou de economia.

Para muitos invólucros há requisitos adicionais. Abrigos
visitados por profissionais regularmente podem precisar
suportar uma explosão. Elementos do sistema de
desligamento de emergência - como válvulas acionadas
remotamente - podem precisar ser protegidas contra
fogo.

O GRP oferece uma incrível resistência contra
corrosão - não é afetado por ferrugem nem
deterioração de nenhuma forma significativa. É
imune aos efeitos corrosivos da maioria dos meios
petroquímicos. O isolamento avançado - combinado
com adaptações de compostos - significa que os
invólucros da INTERTEC fornecem ambientes
internos estáveis para garantir operação confiável,
com proteção otimizada para locais específicos.
Outras necessidades especiais, como proteção
contra explosões ou resistência contra incêndios,
podem ser alcançadas por outras customizações.

Técnicas exclusivas de
construção em GRP
composto permitem que a
INTERTEC fabrique abrigos
leves atendendo a requisitos
rigorosos de segurança e
proteção contra incêndio para
instalações offshore (ou
onshore). - incluindo REI 120,
UL1709 (H90/H120) e SAES-
B-009 (acima). Núcleos
adicionais de lã mineral
(abaixo) podem manter
temperaturas internas abaixo
de 60 °C por até 2 horas -
mesmo em incêndios com
hidrocarbonetos.

As estruturas em GRP
fornecem ambientes
adequados para instrumentos
com tecnologia sem fio -
ampliando o potencial de
aplicações em plantas de
processamento. Invólucros em
GRP permitem que antenas
permaneçam alojadas dentro
do invólucro.

Analisadores são críticos para
plantas de petróleo e gás - e
muitos novos modelos de
pequenos analisadores on-
line estão sendo instalados e
muitas vezes em áreas
inacessíveis. Invólucros
personalizados simplificam
tais aplicações. Essa 'hot box'
é leve e ocupa pouco espaço,
mantém a temperatura de 140
°C e foi projetada para fácil
instalação em uma coluna de
processo.

Invólucro compacto de
campo com três analisadores
e condicionamento de
amostras (da Astute).

Um abrigo especial vedado
contra gás para uma planta
de gases tóxicos.
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Maiores vida útil de utilidades

Material adaptável para diferentes desafios

Gás, eletricidade e telecomunicações

O clima está cada vez mais extremo e imprevisível, e em muitas regiões
isso está levando a uma mudança significativa do ciclo anual - em
termos de maiores níveis de chuva, neve, vento, extremos de
temperaturas etc. A ampla experiência da INTERTEC em aplicações em
plantas de processo - e os incríveis desafios que essa indústria enfrenta
continuamente à medida em que avança suas operações para áreas
cada vez mais remotas - levou à soluções para proteção de campo de
longo ciclo de vida. Essa tecnologia oferece alternativas inovadoras para
os materiais de invólucro externo e técnicas de construção utilizadas por
muitas empresas de serviços públicos estatais e organizações que
fornecem serviços de transporte aéreo, ferroviário e rodoviários.

A adaptabilidade intrínseca do material GRP composto da INTERTEC
permite a otimização da proteção de qualquer invólucro para atender
aos desafios específicos ambientais múltiplos ou individuais. O
desempenho de isolamento avançado é essencial para quase toda
situação de aplicação, independente do invólucro precisar oferecer
proteção contra temperaturas muito altas ou baixas. A ausência de
curto-circuitos térmicos nos invólucros da INTERTEC e a capacidade de
personalizar o nível de isolamento - de qualquer tamanho de invólucro,
desde caixas pequenas até cabines ou abrigos - oferecem uma grande
vantagem.

Outro aspecto essencial para aplicações em serviços públicos é a
capacidade da INTERTEC de produzir cabines e abrigos com
compartimentos que oferecem diferentes níveis de proteção para
diferentes tipos de equipamentos - de áreas com temperatura regulada
para equipamentos de computador até compartimentos que podem
abrigar equipamentos hidráulicos ou água.

Cabines e abrigos leves para
unidades de comunicação
móvel, simplificando o
transporte para locais difíceis
ou remotos, como por
helicóptero ou instalações em
coberturas de prédios.

Abrigo de equipamento acima
de uma instalação de uma
caverna de estocagem de
gás.
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e equipamentos de transporte.

Indústria hídrica

Rodovias, ferrovias e aeroportos

A construção em sanduíche
com isolamento de espuma
espessa proporciona
ambientes operacionais
estáveis para esses
equipamentos nas cabines de
metrô de superfície.

Cabines em GRP para
chaves comutadores de altas
correntes contam com uma
superfície externa sem metal
para eliminar altas perdas por
correntes parasitas.

Cabines em beiras de estrada
para equipamentos de controle
de bondes e iluminação de
rua.

Cabines com construção
sanduíche com isolamento
encapsulado espesso para
minimizar perdas de calor -
exigindo apenas um pequeno
aquecedor para proteção
contra congelamento.

Cabine de múltiplos
compartimentos abriga as
partes eletrônicas e sistemas
hidráulicos controlam um
bloqueio de via hídrica. O
revestimento decorativo torna
a estrutura um ativo atraente
para apoiar o uso em fins de
lazer.

O isolamento extremo e o
resfriamento passivo
permitem que esse abrigo de
instrumentação e controle de
bomba em uma rede de duto
de água marítima
dessalinizada opere apenas
com energia solar. O GRP
com superfície com
revestimento em gel
proporciona durabilidade para
o inóspito ambiente costeiro
do Oriente Médio, com cloro,
UV e pó/areia.

Cabines de GRP usando
princípios especiais de
construção para proporcionar
frangibilidade para
equipamentos situados
próximos a pistas de
decolagem. A construção
100% livre de metal elimina o
risco de faíscas em uma
colisão e minimiza a
interferência com radar/rádio.
O GRP também é
extremamente leve e
retardante de chamas.

As cabines em GRP para os
equipamentos de controle
desse túnel são otimizadas
para longa vida útil em um
ambiente úmido e corrosivo e
são fabricadas utilizando uma
resina de baixa produção de
fumaça.
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