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A tecnologia empregada pela PCI Gases é a melhor disponível no mercado mundial, 
proporcionando a geração de oxigênio no local de uso, conforme a demanda, com 
eficiência energética média de até 0,60Kw/m³, resultando na eliminação do envase, 
transporte, manipulação e outras etapas que elevam os custos dos sistemas 
convencionais de abastecimento.
Os equipamentos são seguros e de fácil manutenção, utilizam o ar disponível na 
atmosfera terrestre como fonte principal para a separação e produção de oxigênio. 
Todo o processo funcionaautomaticamente e atende todas as normas e resoluções e 
resoluções vigentes do mercado.

4 ~ 6.9 bar
ajustável C 193cm

    L 302cm
        A 207cm

14m²0,63  Kw/m³500  LPM
30m³/hora 18,9  Kw ~ 25HP

21.900m³/mês
1. Parâmetros de produção estabelecido em condição padrão: 15 °C, 14.7 PSI, 1 ATM, 0% UR;
  2. Eficiencia energética considerando produção de oxigênio com pressão de saida de 100 psi / 6.9 Bar;
    3. Dísponivel em configuração compátivel com CE.
       * Para obter mais informações 
            consulte a PCI Gases do Brasil.

TECNOLOGIA  AMERICANA  FABRICADA  NO  BRASIL

Voltagem 380V / Trifásico;

Atividade regulamentada;

Menor custo de implementação e 
operacional da classe;

Controle automático, 
não necessita de operador;

BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA PCI GASES

MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO

Economia de energia 
com a variação de velocidade;

Sistema confiável e seguro,
compacto e silencioso;

Produção de oxigênio 
conforme a demanda;

Não utiliza óleo,
elimina os riscos de contaminação;

Equipamento modular,
flexibilidade para ampliações;

Robusto, custo operacional e
de manutenção reduzido;

Peso bruto 2.702 Kg;

Temperatura de operação -18ºC a 49ºC;

Garantia de 10 anos na peneira molecular;

Vida útil do equipamento estimado de 15 a 20 anos.
(desde que feita a manutenção preventiva conforme orientações do fabricante)


