REDUTOR DE CONSUMO DE GÁS - GASPLUS

Colar redutor de consumo de gás -

ECONOMIA
Reduz a fatura do gás, aumentando o lucro
de sua empresa.

PRODUTIVIDADE
Aumenta a eficiência energética do
equipamento, que passa a produzir mais
consumindo menos.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Gera uma combustão mais completa e de
maior eficiência.

A Gas Service Industrial é a distribuidora
exclusiva no Brasil do Colar Redutor de
Consumo de Gás, fabricado pela empresa
Kallistone France.
Essa parceria foi firmada durante a Feira
Pollutec 2016 na cidade de Lyon, na França.
Consiste em um acessório que gera
aumento de poder calorífico do gás natural
ou GLP.

BAIXAS EMISSÕES

É
instalado
facilmente,
acoplado
externamente à tubulação de gás do
queimador.

Reduz a quantidade de emissões de
monóxido de carbono e outros gases
poluentes;

Reduz o consumo de gás de sua utilidade
industrial de 6 à 14%.

REDUTOR DE CONSUMO DE GÁS - GASPLUS

COMO ACONTECE
O aumento do potencial elétrico gerado
com a utilização do colar magnético ocorre
porque os módulos de polarização mudam
as afinidades elétricas dos componentes
moleculares do gás com o oxigênio. Isso
otimiza o equilíbrio do balanço energético
da reação.
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CARACTERÍSTICAS
• Retorno sobre o investimento de 3 à 24 meses;
• Economia média comprovada de 6 à 14%;
• Diâmetros de tubulação até 150 mm;
• Opcional para comunicação em tempo real;
• Garantia de 5 anos, com tempo de vida útil maior que 35 anos;

APLICAÇÕES
• Caldeiras a vapor e de água quente;
• Fornos de tratamento térmico e fusão;
• Cogeração (motores e geradores a gás);
• Make-up e geradores de ar quente;
• Sistemas de secagem (estufas e secadores);
• Crematórios e incineradores;
• Painéis infravermelhos a gás;
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