Paranapanema marca presença na Febrava 2015 com tubos de cobre Eluma
Feira de refrigeração, ar condicionado, ventilação, aquecimento e tratamento de ar
acontece em São Paulo de 22 a 25 de setembro
A Paranapanema estará presente na 19ª edição da Febrava (Feira Internacional de
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar) que
ocorre entre os dias 22 e 25 de setembro, no São Paulo Expo Exhibition & Convention
Center. A empresa apresenta sua linha de tubos Eluma, líder de mercado no Brasil e
com forte participação internacional, para sistemas de aquecimento de água (solar,
gás, dentre outros), refrigeração, ar condicionado, transporte de gás e demais
aplicações, usando cobre Paranapanema com 99,99% de pureza. Para o cliente, o
resultado é vantajoso: maior eficiência nas trocas térmicas, melhores propriedades de
conformação e maior resistência à corrosão.
Os tubos Eluma se sobressaem principalmente por serem de cobre, metal totalmente
reciclável, que suporta altas temperaturas e oferece maior durabilidade e segurança. A
empresa produz três tipos de tubos em sua unidade industrial de Santo André (SP):
lisos, ranhurados e aletados.
Os tubos lisos são indicados para os segmentos de refrigeração, ar condicionado e
aplicações gerais. Trata-se do principal produto Eluma comercializado hoje no Brasil.
Já os tubos ranhurados sem costura (Inner Grooved) proporcionam maior eficiência na
troca térmica, sendo apropriados para as áreas de climatização e refrigeração, com a
vantagem de propiciar menor consumo de energia e redução no tamanho dos
equipamentos. Ambos são fabricados com a tecnologia Cast&Roll, a mais moderna do
mercado, e de acordo com rígidos padrões internacionais e com as normas técnicas
mais utilizadas para aplicações industriais. Os lisos também são fabricados pelo
processo de extrusão.
Os tubos aletados, também fabricados por meio do processo de Cast&Roll, possuem
tecnologia exclusiva da Paranapanema no Brasil. Enquanto os tubos Inner Grooved
possuem somente ranhuras internas, os aletados são ranhurados também
externamente (aletas), garantindo ainda mais eficiência na troca térmica para
aplicações específicas no setor de refrigeração industrial.
Serviço
Febrava 2015
De 22 a 25 de setembro, das 13h às 20h
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Água Funda – São Paulo (SP)

