PRODUTOS DE

COBRE
REFRIGERAÇÃO

Tubos para Refrigeração, Ventilação
e Ar-condicionado (HVAC)

ELUMA, A MARCA DO COBRE

O COBRE TRANSFORMA O MUNDO.
A PARANAPANEMA TRANSFORMA O COBRE.
A Paranapanema, líder e maior produtora brasileira não integrada de cobre,
atua desde a transformação do cobre mineral em cobre metálico até a
fabricação e a venda de produtos e coprodutos do metal.
Com excelência e tecnologia, a Paranapanema estuda e recomenda as melhores
soluções, oferece treinamentos técnicos e promove palestras para que a
qualidade dos produtos seja mantida aliada a uma ótima prestação de serviço.

Tecnologia
Cast & Roll
Santo André (SP)
O Cast & Roll é a mais
avançada tecnologia de
produção de tubos de cobre
no Brasil, a partir de processos
integrados de fundição,
laminação e trefilação.
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Por que usar
Cobre?
Os tubos de cobre são fabricados por extrusão, fundição
continua ou por trefilação, podendo ser fornecidos nos
formatos reto, panqueca, bobina e carretel, com diversas
dimensões dentro de um limite de fabricação amplo.
Os tubos de cobre têm uma grande margem de segurança
que lhes permite resistir a picos de pressão e temperatura
com alta condutividade térmica e facilidade de instalação.

As vantagens dos tubos de cobre:
• Facilidade de instalação
• Facilidade de conformação
• Compatibilidade com gases refrigerantes
• Elevada resistência à corrosão
• Elevada resistência mecânica
• Elevada resistência química
• Elevada durabilidade
• Ação antimicrobiana
• Estanque a fluídos
• Suporta elevadas temperaturas
• Sistema normatizado
• Resistente à ação ultravioleta
• Reduzida dilatação térmica característica
• Estabilidade dimensional
• Reduzida perda de carga
• Reciclável
• Pouca tendência à incrustação
Os tubos de cobre são utilizados na fabricação de:
• Condicionadores de ar
• Trocadores de calor
• Gabinetes de refrigeração
• Bancadas frigoríficas
• Conectores elétricos
• Radiadores automotivos

03

TUBOS DE COBRE SEM COSTURA

Limites de
fabricação
Carretel
ext (mm)
22,2200

15,8700

9,5200

7,9400

4,7600
0,3000*

0,3500

0,7000 0,7900

0,5000

1,0000

1,2000

1,2500

Espessura (mm)

Para dimensionais fora dos limites de fabricação, consulte nosso departamento comercial.
*Tubo especial para refrigeradores e ar condicionado 9,52 x 0,30 mm

Panqueca / Bobina
ext (mm)
28,57

Panqueca
22,22

15,87

Panqueca
e Bobina

6,35

4,76

0,6000

0,7000

0,7900

0,9100

1,0000

Para dimensionais fora dos limites de fabricação, consulte nosso departamento comercial.
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1,2700

Espessura (mm)

Tubos retos
ext (mm)
104,77

76,20

50,80

Têmpera:
Duro e Mole
28,57
25,40
19,05
15,87
12,70
7,94
6,35
0,50

0,60

0,79

1,00

1,20

1,59

2,38

3,17

Espessura (mm)

Para dimensionais fora dos limites de fabricação, consulte nosso departamento comercial.

Dados técnicos

Dimensões comerciais*
Panquecas/rolos e bobinas
Propriedades Físicas

*Para outras dimensões não listadas,
consultar departamento técnico da Eluma.

Composição Química
Dimensões comerciais* - Tubos retos (Duro)

*O teor do oxigênio e traços do elemento desoxidante dependem do processo de fabricação.

Propriedades Mecânicas

*Para outras dimensões não listadas, consultar departamento técnico da Eluma.
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Tubos
ranhurados
Linha Dimensional

b
de

di

h

e

Os tubos de cobre ranhurados sem costura (Inner Grooved)
são fabricados por meio da mais alta tecnologia para a
confecção de ranhuras internas, que tem como maior
objetivo aumentar a performance de troca térmica.
Fornecido no formato de LWC (Carretel), é recomendado
para projetos que necessitem de maior eficiência em troca
térmica, podendo proporcionar a maior compactação dos
equipamentos e eficiência energética, como por exemplo,
em condicionadores de ar e sistema de refrigeração.
Vantagens Técnico Comerciais
• Aumento da eficiência de troca térmica.
• Equipamentos mais compactos – economia
nos materiais e na produção.

de = diâmetro externo (mm)
di = diâmetro interno (mm)
b = espessura de parede (mm)
h = profundidade de ranhura (mm)
ß = ângulo de hélice
n = número de ranhuras
θ = ângulo de ranhura
e = espessura média da parede (mm)

• Equipamentos mais econômicos e eficientes.
• Pioneira na fabricação de tubo ranhurado
produzido pelo processo Casting & Roll no Brasil.

Padrões de
embalagem
Tubos Retos

Tubos Flexíveis
Bobina

Caixa de madeira

Feixe
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Panqueca

Carretel

Certificações
Normas
ASTM B68

ASTM B75

ASTM B743

ASTM B280

NBR 7541

ASTM B188

Reach

ROHS

Dir 97-23-EC

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001
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Edição: março/2017
Todos os produtos são fabricados de acordo
com normas de qualidade nacionais e/ou
internacionais. Verifique com nossa área comercial
o certificado de cada produto e processo.

ELUMA, A MARCA DO COBRE

(11) 2199-7604

www.paranapanema.com.br
vendas@paranapanema.com.br
www.facebook.com/paranapanemabrazil
www.linkedin.com/company/paranapanema-s-a
youtube.com/paranapanema

DIAS D’ÁVILA (BA)
Via do Cobre
Área Indutrial Oeste, 3.700
COPEC – Dias d’Ávila (BA)

SANTO ANDRÉ (SP)
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André (SP)

SERRA (ES)
Rua Atalydes Moreira
de Souza, 1.040
Civit Setor I – Serra (ES)

