


Produtos

Inovação e Tecnologia

Equipamentos



PRODUTOS

Mantas, Massas, Placas, Cimentos, Papéis e Módulos

FIBRAS CERÂMICAS



TÊXTEIS ISOLANTES

Cordas, fitas, tecidos e 
fios de costura

Manta Agulhada Isoglas Calha Flexível

Termaltex VBJaqueta Removível



Placas Rígidas Rigimica

Papel Flexmica

ISOLANTES TERMOELÉTRICOSPAPELÕES ISOLANTES

Isolantes rígidos Isoplan



Chapas de isolamento microporoso

THERMOELECTRIC INSULATORSm

REVESTIMENTOS

Revestimento Isolante DTI Nanocomp Metcast MI 

MICROPOROSOS

Painéis microporosos de isolamento 
flexível



Silicatos de Cálcio de baixa, média e alta densidade

Elementos metálicos e resistências de 
carbetos de silício GLOBAR

SILICATOS DE CÁLCIO RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E TUBOS 

RADIANTES

Tubos radiantes



SISTEMAS DE COMBUSTÃO

QueimadoresTherm Thief Queimadores Apollo-RayQueimadores Thermjet

Trem de Válvulas Medidor de Vazão de Gás



MANUFATURADOS

Br@in Box Server

Juntas Placas Isoplan Thermshield AGA



MANUFATURADOS

Pente Separador TVE

Peças Transite HT 

EGVC - Eletronic Gas Volume Corrector



Inovação e Tecnologia

Digitalização de Processos Industriais Auditorias Térmicas

Digitalização de forno de têmpera de vidro Análises Térmicas



AVALIAÇÕES TÉCNICAS PROJETO RETROFIT

Forno de Tratamento Térmico (Elétrico) FTT - 01 Forno de esmaltação tipo U



PROJETO DE FORNOS PROJETOS DE EQUIPAMENTOS

Forno de galvanização com reaproveitamento dos efluentes de   

combustão na secagem de peças - ZG METALÚRGICA

Sistema inédito de aquecimento de calhas de transporte através

de queimadores infra-red – ARCELOR MITTAL



Inovação e Tecnologia

DIS | Digitalização de Inspeção de Solda

Transforme a inspeção de solda em vantagem
competitiva para a sua empresa!

MACROGRAFIA

Através do cadastro prévio de requisitos
específicos, a etapa de macrografia possibilita
ao inspetor uma maior eficiência durante as
medições, proporcionada pelos recursos e tipos

de medidas 100% aderentes e alinhados com as
principais normas e necessidades do mercado.



Inovação e Tecnologia

RELATÓRIOS

Através de um menu de extrato, todas
as macrografias concluídas ou em andamento
ficam disponíveis para emissão dos relatórios
padrões ou personalizados. De qualquer lugar,

ao acessar o DIS, um usuário poderá gerar
um ou mais relatórios, bem como
aprovar/reprovar macrografias, entre outros.

DIS | Digitalização de Inspeção de Solda



Inovação e Tecnologia

GESTÃO

Um módulo exclusivo para gestão
contendo análises estatísticas do processo de
soldagem, faz do DIS da TERMICA único
e indispensável para qualquer operação. É a

partir dele que os gestores
conseguirão monitorar, medir e controlar os
seus processos, bem como os resultados dos
ajustes e mudanças feitos no processo de
soldagem.

DIS | Digitalização de Inspeção de Solda





AQUECEDOR DE PANELA VERTICAL - AVP

Projetado para aquecer as panelas de 

transferência de metal líquido de forma 

eficaz e eficiente.

ESTUFAS

Estufas para secagem de tampas refratárias

Equipamentos



FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO - FTT

Forno para tratamento térmico de alívio de 

tensões HTF – 10/800



CALHA AQUECIDA DE TRANSFERÊNCIA DE 

ALUMÍNIO LÍQUIDO - CT

Sistema Inovador de transporte de alumínio

líquido por calhas refratárias com aquecimento

elétrico embutido de alta eficiência

PANELA AQUECIDA DE TRANSPORTE DE 

ALUMÍNIO LÍQUIDO - CT

Sistema inovador de transporte de alumínio

líquido por panelas refratárias aquecidas

através de resistências elétricas embutidas de

alta eficiência



FORNO FUSOR ISOMÉTRICO - ITM

Forno fusor de espera e desgaseificado,

contínuo, elétrico, com o maior rendimento

metálico e eficiência energética do mercado.




