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Catálogo Institucional
Soluções em Combustão e Monitoramento de Emissões

C2E Brasil

Introdução

Composto por dois Cs e um E, C de Combustão e Controle de Emissões. O monitoramento
de particulado contínuo e análise de gases requer experiência aliada a projetos customizados
e equipamentos de alta performance, como fatores decisivos quanto a alta confiabilidade dos
dados de medição, para o alcance dos resultados esperados.
A busca contínua por atualização em tecnologia, capacitação técnica, gestão eficiente, análise
do mercado, parceiros estratégicos e comprometimento com o cliente, faz com que a C2E
ofereça soluções inteligentes em combustão e monitoramento de emissões para o meio
ambiente.
Nosso escopo vai além do simples fornecimento de equipamentos, a C2E traz a experiência
da customização de seus projetos, com tecnologia de combustão líder no mundo.
Atendendo o mercado nacional com tecnologia de ponta do mercado mundial em soluções
de combustão e monitoramento de emissões, possibilitamos que os processos industriais, a
partir de combustíveis de residuais ou tradicionais como gás e óleo, tenham maior performance
com equipamentos adequados àsnormasambientaisgarantindo baixas emissões.
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Nossos Valores
Segurança em todos os processos que envolvam trabalho em campo.

Credibilidade pela busca de superação da expectativa dos clientes.
Transparência nas relações entre colaboradores, fornecedores e
clientes.
Profissionalismo e inovação nas soluções propostas.

Missão
Atender aos clientes por meio de soluções inteligentes em combustão e monitoramento de
emissões, com tecnologia de ponta, excelência nos serviços e comprometimento com uso
racional dos recursos quanto à sustentabilidade dos processos envolvidos.

Visão
Ser líder no setor de soluções para combustão e monitoramento de emissões.

Política Interna
Atender todos os clientes adequadamente no prazo de 48 horas a partir do contato inicial,
com dinamismo, profissionalismo, objetividade e transparência.

As fotos desse catálogo são propriedade da C2E Brasil
e foram gentilmente cedidas por nossos clientes

3
Catálogo Institucional 2018

C2E Brasil

Assistência Técnica em Campo

Dentro do escopo da C2E de serviços técnicos oferecidos como soluções inteligentes para nossos clientes,
gostaríamos de destacar os seguintes:
• Engenharia de projetos para queimadores de combustíveis alternativos.
• Conserto de queimadores piloto.
• Instalações e comissionamento de equipamento de combustão Durag, como
sensores de chama, ignitores a gás ou elétricos.
• Instalações e comissionamento de equipamento de meio ambiente Durag como
opacimetros, medidores de concentração de particulados contínuos, medidor de
particulado portátil, medidor de vazão e medidor de filtro manga.
• Estudo de viabilidade de negócios que utilizem tecnologia Saacke em combustíveis
alternativos como vinhoto, vinhaça, gás pobre de metalurgia, gases de processo,
glicerina, pó de lixa entre outros.
• Estudo de conversão da matriz energética de caldeiras.
• Revamp de sistemas de análise de gases.
• Reposição de peças.
Com seriedade e profissionalismo assumimos o desafio de atingir os melhores resultados com as soluções que
oferecemos. “Além da venda de produtos, a proposta de um conjunto de serviços para nossos clientes, vai
além da instalação do produto, do treinamento e da manutenção realizada em campo por equipes
experientes e especializadas. Dar suporte e garantir o melhor desempenho dos produtos requer
acompanhamento e dedicação constante na busca da solução mais inteligente para nossos clientes.
O conjunto de serviços, se iniciam anteriormente à instalação efetiva do equipamento. Um conjunto de atividades
como transmissão de informações técnicas, treinamento e acompanhamento da preparação da estrutura
necessária da pré-instalação dos equipamentos, objetiva que a solução ao final do processo tenha sido efetivada
de forma ágil, confiável e eficiente.
O que principalmente resulta numa solução mais adequada as necessidades de nossos clientes, aumentando a
vida útil dos seus equipamentos, otimizando sua performance e diminuindo os custos de parada dos de produção
devido aos eventuais problemas não antecipadamente previstos e resolvidos.
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Nossos Fornecedores

A Durag é uma empresa que desenvolve soluções inteligentes para combustão e medição de particulados,
ignição de flares e câmera para alta temperatura. A qualidade dos seus produtos e sua tecnologia é reconhecida
mundialmente. Nossos produtos mais conhecidos são sensores de chama que detectam uma chama ou
descrimina chamas de forma confiável para queimadores que utilizam mais de um combustível. Nossa lista
de referências cresce a cada dia. Seja uma dessas referências, solicite uma proposta técnica.

A ENOTEC é uma empresa Alemã especialista em eficiência em combustão. Desde 1986 ENOTEC produziu
analisadores de oxigênio autodesenvolvidos baseados na tecnologia de óxido de zircônio (ZrO 2 ).
A técnica de medição com óxido de zircônio garante que o sensor seja de última geração, fornecendo a mais
alta precisão no mercado mundial.
A ENOTEC fabrica analisadores precisos e duráveis. Para garantir esse alto nível de qualidade, o processo
completo de planejamento, desenvolvimento e engenharia é realizado por uma força de trabalho dedicada na
Alemanha.

A HEGWEIN possui toda a tradição, qualidade e tecnologia do Grupo DURAG com mais de 50 anos de experiência
em ignitores a gás, a óleo e duplo combustível. Com produtos robustos e projetados para baixa manutenção
a Hegwein é líder mundial em tecnologia de ignitores. Produtos 100% customizados de acordo coma aplicação
e com a necessidade de cada setor, vendidos modularmente para se adequarem as necessidades, com
transformador de ignição compacto e monitor de chama incorporado como opcionais. Também fabrica ignitores
para áreas classificadas com garantia de compatibilidade eletromagnética e ignição imediata.

A Saacke vem desenvolvendo produtos de alta tecnologia de combustão a mais de 75 anos. Graças a essa
experiência e ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, oferecemos as melhores soluções em
combustão e a garantia de baixas emissões. A potência dos queimadores da Saacke, inicia onde os outros
terminam. Devido a sua ação global, está presente nos seis continentes. A alta capacitação dos seus técnicos,
nos permitem oferecer suporte técnico de forma rápida e adequada. Clientes que experimentam nossos produtos
e serviços, tem um alto grau de satisfação. Inclusive onde outros fornecedores não possuem soluções como
na queima de difíceis combustíveis.
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Produtos de Combustão
Sistemas de ignição portáteis e confiáveis, sensores e monitores de chama com a melhor performance
de combustão, sistemas de vídeo e termografia, ignitores para flares.

Queimadores
Queimadores

Queimadores
Ignitor
de Alta Tensão

Gás |Óleo| Dual

O dispositivo elétrico de ignição de alta energia é adequado para a ignição de gás ou
combustíveis líquidos em queimadores industriais de qualquer capacidade.
Os produtos são fabricados segundo as normas nacionais, européias e internacionais.
Soluções:
• Sensores de Chama (para gás, óleo, carvão e madeira):
• Programadores de Partida e Queimadores;
• Queimadores (óleo e gás);
• Ignitores elétricos de alta tensão;
• Sistemas de vídeo para altas temperaturas;
• Sistema de análise por vídeo e termografia;
• Válvulas de comprovação de estanqueidade.

Sistema de Retração Pneumatica
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Sensores de Chama

Controladores

IR | UV |Flame Rod

Combustão BMS

Ignitores

Skid de Válvulas

Gás|Óleo|Dual

Gás|Óleo|Dual
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Produtos de Emissões para Chaminés
•Monitoramento de particulados contínuos para chaminés para gases secos e úmidos
•Medidores de vazão de gases para dutos e chaminés

Medidores de Vazão

Medidores de
Particulado Contínuo

Produtos para monitoramento contínuo de dados ambientais e de processo para todos
os tipos e tamanhos de indústrias.
Soluções:
• Medidor contínuo de particulado;
• Medidor gavinométrico;
• Medidor de vazão;
• Medidor de material particulado em suspensão;
• Monitor de filtro manga;
• Sonda combinada (para medição de material particulado, vazão, pressão e
temperatura)
• Sistema de gerenciamento de emissões;
• Soluções para estações de monitoramento da qualidade do ar.
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Sistema de
Gerenciamento de
Emissões

Monitores de Filtro
Manga

Ctálogo Institucional 2018

Medidores de
Particulado em Gases
Úmidos

Medidores de
particulado em
Suspensão
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Eficiência em Combustão
Os produtos ENOTEC estabelecem um padrão incomparável no mercado mundial. Os rigorosos testes de
garantia de qualidade pelos quais os analisadores passam garantem precisão e o mais alto grau de
segurança possível.

OXITEC® 5000

COMTEC® 6000

Medição de O2

Analisador de O2 e COe

OXITEC ® 5000 provou ser o analisador de
referência InSitu O 2 e fornece medições de
processo confiáveis, por muitos anos.
Os analisadores OXITEC ® são altamente
versáteis e podem ser configurados
diretamente
no
processo
sendo
configurável o comprimento da sonda, tipo
de filtro, interface e até material da sonda.

O COMTEC ® 6000 é o primeiro analisador
InSitu do mundo para medição de oxigênio
e combustíveis em gases de combustão e de
gases de processo para controle de
combustão eficiênte.
Os sensores estão localizados na ponta da
sonda. Instalada diretamente no duto do gás
de combustão, o que permite a medição
rápida e contínua de dados dos gases,
proporcionando taxas de resposta rápidas
às mudanças na composição.

Diferencial: ENOTEC Remote
Controle seguro, simples e conveniente da família de produtos do
analisador ENOTEC.
O aplicativo ENOTEC REMOTE combina a mais recente tecnologia de
comunicação com décadas de experiência analítica. O aplicativo
permite o controle remoto dos analisadores ENOTEC usando apenas
um dispositivo móvel através de uma conexão sem fio segura.
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ENSITU® 7000

AQUATEC 1000

®

Analisador de O2

Instale, ligue e meça.
ENSITU 7000®, uma sonda incorporada com
transmissor de O2 .
Altamente versátil e robusto, o analisador
ENOTEC é a solução ideal para o controle de
processos em caldeiras de pequeno e médio
porte, utilizando todos os combustíveis
aplicáveis, como gás, óleo, carvão e
biomassa.

Medição de 02 e H2O

O AQUATEC ® 1000 mede O 2 e H 2 O para
processos de secagem acelerados e
energeticamente eficientes.
A secagem de um produto usa muita energia.
Medições rápidas e confiáveis durante o
processo reduzem consideravelmente o
tempo e permitem a otimização do uso de
energia.

Serviços
A flexibilidade permite desenvolver rapidamente soluções projetadas individualmente
para atender as necessidades de cada projeto.
Engenharia de Sistemas e Consultoria:
Antes da fase de planejamento, especialistas podem fornecer recomendações sobre a
seleção de conceitos analíticos adequados aos requisitos necessários para medição.
Conte com a nossa vasta experiência e nossa flexibilidade, as quais nos permitem
oferecer soluções comprovadas e personalizadas.
Disponibilizamos peças de reposição no território nacional, assim como
assistência técnica e treinamento com um dos nossos especialistas.
Catálogo Institucional 2018
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CIMENTO

C2E Brasil - Cimento

Sonda da Caixa de Fumaça - ENOTEC

O CEMTEC® possui propriedades de autolimpeza e resistência mecânica incomparável para medição
contínua de otimização de processos de combustão em fábricas de cimento.
Tendo em vista o uso crescente de combustíveis alternativos em fornos rotativos e grandes câmaras de
combustão, a análise de gases no local tornou-se cada vez mais importante. O sistema de sonda de
amostragem de gás CEMTEC ® foi desenvolvido para análise contínua de gás de combustão em fornos
rotativos de fornos de cimento e outros processos extremamente poeirentos e de alta temperatura, com o
objetivo de aumentar a qualidade do produto com menor consumo de combustível e simultaneamente reduzir
as emissões nocivas.

Analisador de Mercúrio - DURAG
No dispositivo de medição para análise automática e
contínua de mercúrio o gás de amostra é convertido em
vapor de mercúrio através de conversão térmica e química
a seco.
O sistema é composto pela sonda de mediçao, linha de
amostragem e medidor. A vazão de gás da sonda é medida
após o resfriador de amostra a 2°C. A concentração é
calculada com base em gás seco.
Características:
• Reator seco livre de manutenção (6 meses);
• Alta segurança operacional;
• Fácil manutenção;
• Baixa interferência cruzada;
• Display de LCD funcional;
• Testado pela TUV de Colônia;
• Aprovado pela MCERTS.
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Camera de Forno e Resfriador - DURAG

O clínquer é resultado de processos onde a matériaprima é aquecida a 1450 ° C. Este processo de
sinterização é crítico para a qualidade do cimento e
requer um controle preciso da energia usada. Caso o
calor seja insuficiente fará com que o clínquer contenha
calcário não convertido, enquanto o excesso de calor
encurtará a vida dos tijolos refratários no forno que
podem danificar o revestimento do forno.

A câmera da Durag proporciona em tempo real a imagem
da zona de sinterização ou do resfriador de clínquer. A
informação do sistema de vídeo será uma visão colorida
on-line do forno com apresentação da forma, posição
da chama e possíveis irregularidades.
Para garantir espaço de visualização, a câmera é
diretamente inserida na área de alta temperatura no
forno e no resfriador de clínquer.

O equipamento gera gases aquecidos para processos de secagem
direta ou indireta. É possível gerar gases com temperatura entre 80°C
a 1100°C, abrangendo uma ampla faixa de volume, solução de acordo
com cada aplicação.
Geradores de Gás Quente são sistemas de combustão com queimadores
de combustíveis líquidos, sólidos, gasosos ou mistos.
O GGQ possibilita a geração de gás quente com baixo, ou muito baixo
teor de oxigênio. Gera, inclusive, ar quente limpo para aplicação em
processos de secagem onde não pode haver contaminação por fuligem
ou resíduos dos combustíveis.
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Segmentação de Mercado

Gerador de Gases Quentes - DURAG

CELULOSE E PAPEL

C2E Brasil - Papel

Sensor de Chama para Caldeira de Recuperação

Sensores de chama da DURAG. O campeão de vendas.
Constante reclamação das fábricas de papel é o funcionamento dos sensores de chama das caldeiras de
força, e principalmente da caldeira de recuperação. Para atender essa demanda a DURAG possui uma gama
extensa de sensores de chama que vêm atendendo tais aplicações.
As características dos sensores de chama da DURAG atendem os quesitos de segurança dos queimadores
e também preenchem os requisitos mandatórios das seguradoras de equipamentos industriais. De fácil
instalação e configuração os sensores da DURAG vêm sendo adotado nas fábricas de celulose e papel.

Incineradores de Gases - DURAG
Além de uma exigência ambiental os incineradores de
gases figuram como um importante equipamento no
processo de fabricaçao de celulose.
A DURAG fornece soluções completas para este tipo
de aplicaçao.
Soluções ofertadas:
•Sensor de chama óticos;
•Ignitores;
•Fabricação de queimadores;
•Fabricaçao de lanças de combustíveis;
•Fabricação de skids de válvulas;
•Medidor de particulado;
•Painel BMS;
•Reformas em Geral.
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C2E Brasil - Papel

Produtos para o Forno de Cal - DURAG

A lista de referências da DURAG nas aplicações em
fornos de cal é vasta. Empresas que procuram
confiabilidade elegem os produtos da DURAG como
fundamentais em seus processos.
Dentre as soluções que ofertamos, destacamos:
•Sensor de chama de fibra ótica;
•Sensor de chama óticos;
•Ignitores;

•Fabricação de queimadores;
•Fabricaçao de lanças de combustíveis;
•Fabricação de skids de válvulas;
•Medidor de particulado;
•Medidor de oxigênio para eficiência de combustão;
•Monitor de Filtro manga;
•Cameras de vídeo para zona de queima;
•Reformas em Geral.

Gerenciador de Dados de Emissões - DURAG
Sistema modular para aquisição contínua, memorização a longo prazo, cálculo e visualização de dados
ambientais de processo.
Características:
•Sistema para monitoração e registro dos limites legais de emissões;
•Monitoramento das emissões e disponibilização remota dos dados as
autoridades fiscalizadoras;
•Testado e aprovado pela TÜV;
•Monitoração continua de 1 a 320 componentes por estação de trabalho;
•Diversas possibilidades de conexão via rede;
•Aplicável a qualquer tamanho e complexidade de planta

Catálogo Institucional 2018
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TERMOELÉTRICA
Camera de Imagem - DURAG

C2E Brasil - Termoeétrica

O sonho de todo operador de caldeira.
Benefícios:
•Conforto de operação, permite aos operadores analisar a combustão interna a caldeira;
•Reduz o tempo de retorno das paradas de manutenção;
•Segurança, indicação visual das condições dos queimadores da caldeira;
•Lentes de safira, para proteção contra riscos.

Ignitor de alta energia - DURAG
Alta confiabilidade, baixa manunteçao e facilidade de instalação são as características dessa importante parte
do queimador. O ignitor de alta energia da DURAG conta com uma interface no computador que possibilita a
manutenção preditiva e possibilita comfiguração para melhor atender cada aplicação específica. As lanças
podem ser de 1 a 15 metros de comprimento, atendendo a maioria das aplicações de queimadores.
Aliado com o sistema pneumático de inserçao e retração este produto tem alta aceitação de
seus usuários.
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relatórios de acordo com os requisitos da agência
estadual de meio ambiente do Paraná, contemplados
na Resolução SEMA Nº 016/2014.
O DAS executa: calibração automática ou manual dos
analisadores, a verificação periódica da calibração do
sistema, o controle e as devidas correções utilizando
como referência os dados de temperatura e pressão e
calcula dados de disponibilidade de todo o sistema de
monitoramento contínuo de gases.

Skid de Válvula - DURAG
Estações de válvulas automatizadas, conjuntos
de bombeamento, filtragem e medição de vazão
de combustíveis líquidos convencionais tais
como o óleo leve e óleo pesado e não
convencionais como a glicerina, óleo de xisto,
álcool e outros.
Vantagens:
•Desenho de fabricação;
•Painéis de comando;
•Documentação de engenharia;
•Fluxograma;
•Testes não destrutíveis de fabricação.

Catálogo Institucional 2018
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C2E Brasil - Termoelétrica

O CEMS, instalado nas chaminés, monitora os seguintes
componentes gasosos: Oxigênio (O2), Óxidos de
Nitrogênio (NOx) e Monóxido de Carbono (CO).
O sistema executa o cálculo da concentração e do
volume dos gases emitidos para a atmosfera, assim
como os alarmes de processo e funcionamento dos
analisadores. Transmitindo continuamente os dados
para um sistema de processamento e aquisição de
dados, DAS, instalado na Sala de Controle, o qual
processa as informações emitindo automaticamente

Segmentação de Mercado

Sistema de Gerenciamento de Emissões - DURAG

REFINARIA
Ignitores a prova de explosão - DURAG

•Desenho compacto com transformador de ignição e monitor de chama/controlador do queimador integrados
•Sensor de ionização (flame-rod) integrado
•Não há necessidade de cabo de alta tensão em campo
•Compatibilidade eletromagnética assegurada
•Desenho robusto, de baixa manutenção
•Tamanhos que variam de 2KW a 10MW ( 7.000 BTU/h a 35.000.000 BTU/hr)
•Comprimentos de tubos personalizados disponíveis em incrementos de 10 cm
•Aceita vários combustíveis, incluindo gás natural, gás de coqueria, propano/butano ou gás de processo, de
acordo com a preferência e análise do cliente.
•Chama piloto extremamente longa e firme – normalmente não necessita sistema de retratação automática
•Ignitores classe 1,2 ou 3, de acordo com NFPA, também estão disponíveis
•Também disponível com tubo de ignição flexível para queimadores basculantes.

C2E Brasil - Refinaria

Câmera do Forno - DURAG
Juntamente com o Sensor de Forno, o software fornece
distribuições de temperatura online diretamente da câmara
de combustão.
O intervalo de temperatura e a resolução dependem do
sensor do forno.
Dependendo da aplicação, diferentes módulos de software
de análise estão disponíveis.
Vantagens:
• Excelentes características óticas que possibilitam
identificação de detalhes do processo e de mudanças a
serem seguidas;
• Aplicação geral: processos com temperaturas até 1,800°
C com abertura de lente extremamente pequenas;
• Sistema modular: que pode ser facilmente atualizado com
sistema de termografia;
• Alta disponibilidade: porque a imagem de vídeo é transmitida
entre os componentes de campo e o monitor através de
fibra ótica fazendo com que fique insensível a distâncias e
imune a ruídos;
• Mínimo de manutenção: o sensor não tem partes móveis.
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Segmentação de Mercado

Ignitor de Flare - SMITSVONK

O sistema de ignição de alta tensão de baixa tensão da Smitsvonk é projetado para atender aos requisitos de
ignição confiável para muitas aplicações industriais.
O sistema baseia-se no princípio da descarga de capacitor superfície especial de descarga. Esta superfície
consiste em um isolador com propriedades semicondutoras. O isolador e os eletrodos positivos e negativos
são integrados em uma vela de ignição resistente a altas temperaturas. Quando um capacitor carregado é
conectado, ele será descarregado através da faísca, produzindo faíscas, mesmo sob condições úmidas ou sujas.

Medidores de Particulado - DURAG

C2E Brasil - Refinaria

A DURAG é um reconhecido como tradicional fornecedor
de medidores de material particulado mundialmente.
Os medidores mensuram baixas e médias
concentrações de particulado em gases secos ou úmidos.
Versões para área classificada também estão
disponíveis.
Características:
• Medição contínua e in-situ;
• Pode também ser instalado em chaminés ou dutos
com isolação ou de alvenaria;
• Eletrônica hermeticamente selada impossibilitando
contato com os gases de processo;
• Verificações e correções automáticas com correção de
sujeira no sistema ótico;
• Autocalibração automatica.
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CONTATO
Paulo Setúbal, 2144, Curitiba - PR, Brasil.
CEP 81670-130
+55 41 3016-5137
carlos@c2ebrasil.com.br
www.c2ebrasil.com.br

