FÁBRICA

Em nossa fábrica em Uitgeest dispomos de máquinas modernas com a qual
nossos filtros são feitos utilizando as mais recentes tecnologias. Temos uma vasta
gama de poliéster, polipropileno, celulose e mídia para filtros de telas metálicas.
Fabricamos produtos para atender às rigorosas exigências agora impostas aos
produtos para filtração. Temos certificação ISO 9001 e oferecemos garantia para
produtos da mais alta qualidade.

Todos os anos a Twin Filter organiza diversas atividades. Tais como formação de equipes com o time completo da Twin Filter, um dia
de passeio da empresa, um churrasco para a família e vários encontros sociais. Além disso, a Twin Filter é muito esportiva e participa
de várias atividades esportivas como: ‘am tot Damrun (corrida anual holandesa), Maratona de Amsterdã, Zaanse Schansloop e corrida
de barcos do Dragão. A Twin Filter também patrocinou instituições de caridade através destas atividades esportivas como o Fundo de
Câncer, Pink Ribbon e Kika. Como resultado de todas essas atividades, formamos uma equipe sólida, esportiva e saudável.

Há um forte enfoque na qualidade da organização, meio ambiente
e nas as condições de trabalho. A atenção com a qualidade levou à
introdução do Sistema Interno de Cuidados da Qualidade da Twin Filter,
uma iniciativa que recebeu o altamente recomendado Certificado ISO e o
Certificado VCA.
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for Filtration

A NOSSA EQUIPE

A Twin Filter B.V., fundada em 1985, projeta e fabrica uma gama
completa de equipamentos para filtração e consumíveis. Nossos produtos
e serviços de apoio são utilizados globalmente em mais de 80 países
por toda variedade de indústrias. A Twin Filter tem suas instalações
de fabricação própria que produz consumíveis padrão de filtros para
aplicativos de líquido, ar e gás, bem como produtos customizados para
OEMs. Para garantir atendimento imediato aos nossos clientes em todo
o mundo e garantir conteúdo local, temos vendas e produção na América
do Sul (São Paulo), Austrália (Perth) e América do Norte (Houston). A
Twin Filter atende indústrias, tais como do campo petrolífero, química,
eletrônica, farmacêutica, enxofre, amina, alimentos e bebidas.

Passion

PRODUÇÃO

Passion for Filtration

Nosso fabricante tem mais de 50 anos
de experiência no projeto e produção de
elementos filtrantes para diversas aplicações.

PERFIL DA EMPRESA

O NOSSO PERFIL

DIVISÃO DE PROCESSOS
PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Desde 2011 a Twin Filter é 100% proprietária do Processo Duplo de Filtração e, portanto o
Processo Duplo de Filtração tornou-se o Setor de Processos da Twin Filter.

FILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS
Somos especializados na purificação e
clarificação de água e outros líquidos.
Isto vai desde remoção de partículas em
geral até aplicações críticas de submicrons.
EXPERIÊNCIA/COMPETÊNCIAS

EXPERIÊNCIA/COMPETÊNCIAS
Você pode contar com a assessoria profissional e o apoio de profissionais
em tecnologia de filtração industrial. Temos um objetivo comum:
encontrar soluções que irão melhorar o seu processo de produção e
consequentemente aumentar os lucros da sua empresa. Soluções efetivas,
eficientes e duráveis que irão provar-se a longo prazo por meio de melhor
desempenho, realizações, menor utilização de materiais e redução de custos
desnecessários.

A Twin Filter fabrica sistemas de filtragem e cartuchos para aplicações com
água e processos fluidos. Podemos oferecer equipamentos de série, bem como
equipamentos customizados para atender as suas necessidades e aplicações,
quer seja um recipiente de cartucho, um sistema auto-limpável automático, um
filtro de meio ambiente ou um sistema de separação com tecnologia de ponta.
Temos experiência em normas e regulamentos locais, como U-stamp [selo
de aprovação de vasos de pressão pela ASME [Sociedade dos Engenheiros
Mecânicos dos Estados Unidos], Australian Standard (normas australianas) e
muitos outros. Para seus trabalhos temporários temos várias unidades para
alugar que podemos lhe oferecer. Nossos cartuchos vão desde cartuchos
filtrantes de profundidade nominal até filtros absolutos plissados e cartuchos
de elevado fluxo.

e estações de tratamento de água potável. Estes sistemas podem ser
automaticamente laváveis até 10 mícron ou sistemas de filtro de cartucho até
1 mícron ou mesmo inferiores.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO,
PROCESSAMENTO OU ÁGUA DO MAR
Para evitar a contaminação em seus sistemas, podemos fornecer filtros de
captação de água do mar e água doce para a contaminação orgânica e de
sólidos, tais como sementes de mexilhões e algas

OFERECEMOS SOLUÇÕES PARA:
• Pré-filtração para Osmose Reversa e Ultra filtração
• Captação De Água Para Resfriamento, Processamento, Ou Água Do Mar
• Remoção de Óleos
• Tratamento de Águas Residuais
• Processamento de Filtração de Líquidos
• Proteção de Bocal

SETOR PETROLÍFERO
PETRÓLEO E GÁS
O Setor Petrolífero da Twin Filter é um líder de mercado e reconhecido pela sua competência em filtros na indústria de petróleo e gás. A Twin Filter fornece sistemas e consumíveis para mais de 80 países.
EXPERIÊNCIA / COMPETÊNCIA
Nós projetamos e fabricamos soluções de filtração para o setor petrolífero e
indústrias petroquímicas, em terra e offshore. Nossos experientes engenheiros
de campo estão constantemente melhorando e projetando equipamentos para
lidar com novas soluções de filtração.

FILTRAÇÃO DE FLUÍDOS DE COMPLETAÇÃO

Fornecemos sistemas de pré-filtração que vão desde sistemas compactos para
fornecimento local de água até sistemas completos para a dessalinização

Fluidos de completação limpos são essenciais para uma completação bem
sucedida de um poço produtor de petróleo ou gás. A Twin Filter projeta e
fabrica uma gama completa de equipamentos para um serviço de filtragem
confiável e eficaz, tais como: filtro de folha de pressão vertical (VPL), filtro
prensa, slurry skid, cartucho duplo de unidade de filtro, unidades de bomba
e tratamento de poeiras “DE”. Nossos classificados cartuchos absolutos e
nominais irão completar o escopo total de produtos.

FILTRAÇÃO DE ENXOFRE

FILTRAÇÃO DO AR

INJEÇÃO DE ÁGUA

O principal objetivo da Filtração de Enxofre Líquido da Twin Filter é para remover
contaminantes, tais como cinzas e betume que podem bloquear a massa de
catalisador. A remoção de contaminantes sólidos reduz os custos de manutenção
e melhora as operações dos queimadores. A redução de contaminação também
reduz a acidez do enxofre.

Especializamos em purificação do ar e outros gases em uma ampla variedade de mercados.

Para o aumento da produção de petróleo; água do mar, aqüíferos, ou água
produzida podem ser injetadas no reservatório. Esta água precisa de ser livre
de sólidos, oxigênio, bactérias e outras impurezas. A Twin Filter fornece pacotes
para injeção permanente e temporária de água, tais como Bombas de Elevação,
Injeções Químicas, Filtros de Auto-Limpeza Automática, Filtros de Multimídia,
Filtros de Cartucho, Bombas de Alta Pressão e Filtros de Alta Pressão de Boca de
Poços.

Oferecemos soluções completas, podemos testá-las em sua empresa e
assegurar que juntos podemos chegar a um sistema customizado. Nossos
engenheiros de projeto profissional controlam o processo total desde as
especificações do equipamento, projeto de filtros e execução do projeto até a
entrega e início de operações.

FILTRAÇÃO DA AMINA

PRE-FILTRAÇÃO POR OSMOSE REVERSA

EXPERIÊNCIA / COMPETÊNCIA

Instalação de um bom sistema de filtração tornou-se um dos componentes
chaves do projeto do sistema de amina. Quanto mais limpa está a amina, o
sistema de amina opera melhor, nitração tem provado ser o sistema mais eficaz
para a remoção dos contaminantes, tais como sólidos, hidrocarbonetos líquidos e
sais de calor estável.

Além de filtros padrão de partículas, a Twin Filter especializa em remoção de
gases e contaminação microbiológica do ar e outros gases. Temos mais de 20
de experiência no fornecimento de lavadores químicos a seco para extração
de gases tóxicos corrosivos e/ou gases odorosos. Também produzimos o
“Futura Electro Potential Filter” que é o único filtro compacto que retira
fungos e esporas sem o risco de introduzir ozônio.

OFERECEMOS SOLUÇÕES DE FILTRAGEM PARA:

OFERECEMOS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO PARA:

• Soluções de Amina
• Soluções de Amina (edulcorantes de gás)
• Filtração de Glicol
• Filtração de Salmoura
• Dióxido de Titânio
• Recuperação de Catalisador
• Remoção de Carbono Ativado
• Filtração de Enxofre Líquido
• Aplicativos de Mineração
• Filtragem de Óleo Comestível
• Filtragem de Resinas
• Filtragem de Bebidas

• Preservação preventiva em museus e arquivos
• Controle odorífico em sistemas de esgoto e de odores industriais
• Controle de corrosão para compressores e automatização de processos
• Remoção de contaminação de partículas de ar comprimido e gás nitrogênio
• Remoção de H2S e contaminação de partículas de biogás e gás natural

Somos uma empresa com a licença da Sparkler Filters International.

ASSISTÊNCIA
A Twin Filter oferece contratos de manutenção total. Podemos fornecer
substituir e descartar seus filtros e mídia de filtros o que resulta em uso
descomplicado do seu sistema de filtros. A Twin Filter está certificada pela
VCA.

TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA E
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
As atuais leis ambientais estão se tornando mais rigorosas e limites impostos
às descargas estão ficando menores a cada ano. As nossas soluções:
Hidrociclones, Unidades (compactas) de Flutuação, Sistemas “Coaleser”,
Separador Voraxial, Filtros “Walnut Shell”, Cartucho e Absorção de Mídia para
polimento de resíduos e água produzida.

UNIDADES DE FILTROS DE AUTO-LIMPEZA
AUTOMÁTICA
A nossa gama de unidades de filtros de auto-limpeza automática são utilizadas
em várias aplicações. Sistemas montados sobre plataformas para lavagem
de oleoduto e Filtragem de Resfriamento de Água. Os conjuntos completos
podem ser fabricados em diferentes materiais de construção desde aço-carbono
revestido a super duplex. Taxas de fluxo de água de 5000 m3/hr podem ser
tratados com uma única unidade. Sólidos até 10 micron podem ser removidos
totalmente automático, sem quaisquer consumíveis.

OUTRAS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO PARA CAMPOS
PETROLÍFEROS
A Twin Filter fabrica uma gama completa de produtos para filtração e
separação de Gás. Filtração de Amina e Glicol, filtros de Diesel, unidades de
água potável, sistemas de Osmose Reversa, pré-filtração de Osmose Reversa
e muitas outras soluções de filtração e tratamento.

SUPORTE MUNDIAL
Nossa força e a reputação é construida no serviço ao cliente, confiabilidade,
experiência, conhecimento da indústria e pós-vendas. Em qualquer lugar do
mundo, você pode contar com nosso apoio 24 horas por dia. Temos estoque
em todo o mundo. Além de nosso escopo de fornecimento padrão, também
mantemos uma grande frota de aluguel de equipamento.

DIVISÃO DE PROCESSOS
PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Desde 2011 a Twin Filter é 100% proprietária do Processo Duplo de Filtração e, portanto o
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geral até aplicações críticas de submicrons.
EXPERIÊNCIA/COMPETÊNCIAS

EXPERIÊNCIA/COMPETÊNCIAS
Você pode contar com a assessoria profissional e o apoio de profissionais
em tecnologia de filtração industrial. Temos um objetivo comum:
encontrar soluções que irão melhorar o seu processo de produção e
consequentemente aumentar os lucros da sua empresa. Soluções efetivas,
eficientes e duráveis que irão provar-se a longo prazo por meio de melhor
desempenho, realizações, menor utilização de materiais e redução de custos
desnecessários.

A Twin Filter fabrica sistemas de filtragem e cartuchos para aplicações com
água e processos fluidos. Podemos oferecer equipamentos de série, bem como
equipamentos customizados para atender as suas necessidades e aplicações,
quer seja um recipiente de cartucho, um sistema auto-limpável automático, um
filtro de meio ambiente ou um sistema de separação com tecnologia de ponta.
Temos experiência em normas e regulamentos locais, como U-stamp [selo
de aprovação de vasos de pressão pela ASME [Sociedade dos Engenheiros
Mecânicos dos Estados Unidos], Australian Standard (normas australianas) e
muitos outros. Para seus trabalhos temporários temos várias unidades para
alugar que podemos lhe oferecer. Nossos cartuchos vão desde cartuchos
filtrantes de profundidade nominal até filtros absolutos plissados e cartuchos
de elevado fluxo.

e estações de tratamento de água potável. Estes sistemas podem ser
automaticamente laváveis até 10 mícron ou sistemas de filtro de cartucho até
1 mícron ou mesmo inferiores.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO,
PROCESSAMENTO OU ÁGUA DO MAR
Para evitar a contaminação em seus sistemas, podemos fornecer filtros de
captação de água do mar e água doce para a contaminação orgânica e de
sólidos, tais como sementes de mexilhões e algas

OFERECEMOS SOLUÇÕES PARA:
• Pré-filtração para Osmose Reversa e Ultra filtração
• Captação De Água Para Resfriamento, Processamento, Ou Água Do Mar
• Remoção de Óleos
• Tratamento de Águas Residuais
• Processamento de Filtração de Líquidos
• Proteção de Bocal

SETOR PETROLÍFERO
PETRÓLEO E GÁS
O Setor Petrolífero da Twin Filter é um líder de mercado e reconhecido pela sua competência em filtros na indústria de petróleo e gás. A Twin Filter fornece sistemas e consumíveis para mais de 80 países.
EXPERIÊNCIA / COMPETÊNCIA
Nós projetamos e fabricamos soluções de filtração para o setor petrolífero e
indústrias petroquímicas, em terra e offshore. Nossos experientes engenheiros
de campo estão constantemente melhorando e projetando equipamentos para
lidar com novas soluções de filtração.

FILTRAÇÃO DE FLUÍDOS DE COMPLETAÇÃO

Fornecemos sistemas de pré-filtração que vão desde sistemas compactos para
fornecimento local de água até sistemas completos para a dessalinização

Fluidos de completação limpos são essenciais para uma completação bem
sucedida de um poço produtor de petróleo ou gás. A Twin Filter projeta e
fabrica uma gama completa de equipamentos para um serviço de filtragem
confiável e eficaz, tais como: filtro de folha de pressão vertical (VPL), filtro
prensa, slurry skid, cartucho duplo de unidade de filtro, unidades de bomba
e tratamento de poeiras “DE”. Nossos classificados cartuchos absolutos e
nominais irão completar o escopo total de produtos.

FILTRAÇÃO DE ENXOFRE

FILTRAÇÃO DO AR

INJEÇÃO DE ÁGUA

O principal objetivo da Filtração de Enxofre Líquido da Twin Filter é para remover
contaminantes, tais como cinzas e betume que podem bloquear a massa de
catalisador. A remoção de contaminantes sólidos reduz os custos de manutenção
e melhora as operações dos queimadores. A redução de contaminação também
reduz a acidez do enxofre.

Especializamos em purificação do ar e outros gases em uma ampla variedade de mercados.

Para o aumento da produção de petróleo; água do mar, aqüíferos, ou água
produzida podem ser injetadas no reservatório. Esta água precisa de ser livre
de sólidos, oxigênio, bactérias e outras impurezas. A Twin Filter fornece pacotes
para injeção permanente e temporária de água, tais como Bombas de Elevação,
Injeções Químicas, Filtros de Auto-Limpeza Automática, Filtros de Multimídia,
Filtros de Cartucho, Bombas de Alta Pressão e Filtros de Alta Pressão de Boca de
Poços.

Oferecemos soluções completas, podemos testá-las em sua empresa e
assegurar que juntos podemos chegar a um sistema customizado. Nossos
engenheiros de projeto profissional controlam o processo total desde as
especificações do equipamento, projeto de filtros e execução do projeto até a
entrega e início de operações.

FILTRAÇÃO DA AMINA

PRE-FILTRAÇÃO POR OSMOSE REVERSA

EXPERIÊNCIA / COMPETÊNCIA

Instalação de um bom sistema de filtração tornou-se um dos componentes
chaves do projeto do sistema de amina. Quanto mais limpa está a amina, o
sistema de amina opera melhor, nitração tem provado ser o sistema mais eficaz
para a remoção dos contaminantes, tais como sólidos, hidrocarbonetos líquidos e
sais de calor estável.

Além de filtros padrão de partículas, a Twin Filter especializa em remoção de
gases e contaminação microbiológica do ar e outros gases. Temos mais de 20
de experiência no fornecimento de lavadores químicos a seco para extração
de gases tóxicos corrosivos e/ou gases odorosos. Também produzimos o
“Futura Electro Potential Filter” que é o único filtro compacto que retira
fungos e esporas sem o risco de introduzir ozônio.

OFERECEMOS SOLUÇÕES DE FILTRAGEM PARA:

OFERECEMOS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO PARA:

• Soluções de Amina
• Soluções de Amina (edulcorantes de gás)
• Filtração de Glicol
• Filtração de Salmoura
• Dióxido de Titânio
• Recuperação de Catalisador
• Remoção de Carbono Ativado
• Filtração de Enxofre Líquido
• Aplicativos de Mineração
• Filtragem de Óleo Comestível
• Filtragem de Resinas
• Filtragem de Bebidas

• Preservação preventiva em museus e arquivos
• Controle odorífico em sistemas de esgoto e de odores industriais
• Controle de corrosão para compressores e automatização de processos
• Remoção de contaminação de partículas de ar comprimido e gás nitrogênio
• Remoção de H2S e contaminação de partículas de biogás e gás natural

Somos uma empresa com a licença da Sparkler Filters International.

ASSISTÊNCIA
A Twin Filter oferece contratos de manutenção total. Podemos fornecer
substituir e descartar seus filtros e mídia de filtros o que resulta em uso
descomplicado do seu sistema de filtros. A Twin Filter está certificada pela
VCA.

TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA E
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
As atuais leis ambientais estão se tornando mais rigorosas e limites impostos
às descargas estão ficando menores a cada ano. As nossas soluções:
Hidrociclones, Unidades (compactas) de Flutuação, Sistemas “Coaleser”,
Separador Voraxial, Filtros “Walnut Shell”, Cartucho e Absorção de Mídia para
polimento de resíduos e água produzida.

UNIDADES DE FILTROS DE AUTO-LIMPEZA
AUTOMÁTICA
A nossa gama de unidades de filtros de auto-limpeza automática são utilizadas
em várias aplicações. Sistemas montados sobre plataformas para lavagem
de oleoduto e Filtragem de Resfriamento de Água. Os conjuntos completos
podem ser fabricados em diferentes materiais de construção desde aço-carbono
revestido a super duplex. Taxas de fluxo de água de 5000 m3/hr podem ser
tratados com uma única unidade. Sólidos até 10 micron podem ser removidos
totalmente automático, sem quaisquer consumíveis.

OUTRAS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO PARA CAMPOS
PETROLÍFEROS
A Twin Filter fabrica uma gama completa de produtos para filtração e
separação de Gás. Filtração de Amina e Glicol, filtros de Diesel, unidades de
água potável, sistemas de Osmose Reversa, pré-filtração de Osmose Reversa
e muitas outras soluções de filtração e tratamento.

SUPORTE MUNDIAL
Nossa força e a reputação é construida no serviço ao cliente, confiabilidade,
experiência, conhecimento da indústria e pós-vendas. Em qualquer lugar do
mundo, você pode contar com nosso apoio 24 horas por dia. Temos estoque
em todo o mundo. Além de nosso escopo de fornecimento padrão, também
mantemos uma grande frota de aluguel de equipamento.

DIVISÃO DE PROCESSOS
PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Desde 2011 a Twin Filter é 100% proprietária do Processo Duplo de Filtração e, portanto o
Processo Duplo de Filtração tornou-se o Setor de Processos da Twin Filter.

FILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS
Somos especializados na purificação e
clarificação de água e outros líquidos.
Isto vai desde remoção de partículas em
geral até aplicações críticas de submicrons.
EXPERIÊNCIA/COMPETÊNCIAS

EXPERIÊNCIA/COMPETÊNCIAS
Você pode contar com a assessoria profissional e o apoio de profissionais
em tecnologia de filtração industrial. Temos um objetivo comum:
encontrar soluções que irão melhorar o seu processo de produção e
consequentemente aumentar os lucros da sua empresa. Soluções efetivas,
eficientes e duráveis que irão provar-se a longo prazo por meio de melhor
desempenho, realizações, menor utilização de materiais e redução de custos
desnecessários.

A Twin Filter fabrica sistemas de filtragem e cartuchos para aplicações com
água e processos fluidos. Podemos oferecer equipamentos de série, bem como
equipamentos customizados para atender as suas necessidades e aplicações,
quer seja um recipiente de cartucho, um sistema auto-limpável automático, um
filtro de meio ambiente ou um sistema de separação com tecnologia de ponta.
Temos experiência em normas e regulamentos locais, como U-stamp [selo
de aprovação de vasos de pressão pela ASME [Sociedade dos Engenheiros
Mecânicos dos Estados Unidos], Australian Standard (normas australianas) e
muitos outros. Para seus trabalhos temporários temos várias unidades para
alugar que podemos lhe oferecer. Nossos cartuchos vão desde cartuchos
filtrantes de profundidade nominal até filtros absolutos plissados e cartuchos
de elevado fluxo.

e estações de tratamento de água potável. Estes sistemas podem ser
automaticamente laváveis até 10 mícron ou sistemas de filtro de cartucho até
1 mícron ou mesmo inferiores.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO,
PROCESSAMENTO OU ÁGUA DO MAR
Para evitar a contaminação em seus sistemas, podemos fornecer filtros de
captação de água do mar e água doce para a contaminação orgânica e de
sólidos, tais como sementes de mexilhões e algas

OFERECEMOS SOLUÇÕES PARA:
• Pré-filtração para Osmose Reversa e Ultra filtração
• Captação De Água Para Resfriamento, Processamento, Ou Água Do Mar
• Remoção de Óleos
• Tratamento de Águas Residuais
• Processamento de Filtração de Líquidos
• Proteção de Bocal

SETOR PETROLÍFERO
PETRÓLEO E GÁS
O Setor Petrolífero da Twin Filter é um líder de mercado e reconhecido pela sua competência em filtros na indústria de petróleo e gás. A Twin Filter fornece sistemas e consumíveis para mais de 80 países.
EXPERIÊNCIA / COMPETÊNCIA
Nós projetamos e fabricamos soluções de filtração para o setor petrolífero e
indústrias petroquímicas, em terra e offshore. Nossos experientes engenheiros
de campo estão constantemente melhorando e projetando equipamentos para
lidar com novas soluções de filtração.

FILTRAÇÃO DE FLUÍDOS DE COMPLETAÇÃO

Fornecemos sistemas de pré-filtração que vão desde sistemas compactos para
fornecimento local de água até sistemas completos para a dessalinização

Fluidos de completação limpos são essenciais para uma completação bem
sucedida de um poço produtor de petróleo ou gás. A Twin Filter projeta e
fabrica uma gama completa de equipamentos para um serviço de filtragem
confiável e eficaz, tais como: filtro de folha de pressão vertical (VPL), filtro
prensa, slurry skid, cartucho duplo de unidade de filtro, unidades de bomba
e tratamento de poeiras “DE”. Nossos classificados cartuchos absolutos e
nominais irão completar o escopo total de produtos.

FILTRAÇÃO DE ENXOFRE

FILTRAÇÃO DO AR

INJEÇÃO DE ÁGUA

O principal objetivo da Filtração de Enxofre Líquido da Twin Filter é para remover
contaminantes, tais como cinzas e betume que podem bloquear a massa de
catalisador. A remoção de contaminantes sólidos reduz os custos de manutenção
e melhora as operações dos queimadores. A redução de contaminação também
reduz a acidez do enxofre.

Especializamos em purificação do ar e outros gases em uma ampla variedade de mercados.

Para o aumento da produção de petróleo; água do mar, aqüíferos, ou água
produzida podem ser injetadas no reservatório. Esta água precisa de ser livre
de sólidos, oxigênio, bactérias e outras impurezas. A Twin Filter fornece pacotes
para injeção permanente e temporária de água, tais como Bombas de Elevação,
Injeções Químicas, Filtros de Auto-Limpeza Automática, Filtros de Multimídia,
Filtros de Cartucho, Bombas de Alta Pressão e Filtros de Alta Pressão de Boca de
Poços.

Oferecemos soluções completas, podemos testá-las em sua empresa e
assegurar que juntos podemos chegar a um sistema customizado. Nossos
engenheiros de projeto profissional controlam o processo total desde as
especificações do equipamento, projeto de filtros e execução do projeto até a
entrega e início de operações.

FILTRAÇÃO DA AMINA

PRE-FILTRAÇÃO POR OSMOSE REVERSA

EXPERIÊNCIA / COMPETÊNCIA

Instalação de um bom sistema de filtração tornou-se um dos componentes
chaves do projeto do sistema de amina. Quanto mais limpa está a amina, o
sistema de amina opera melhor, nitração tem provado ser o sistema mais eficaz
para a remoção dos contaminantes, tais como sólidos, hidrocarbonetos líquidos e
sais de calor estável.

Além de filtros padrão de partículas, a Twin Filter especializa em remoção de
gases e contaminação microbiológica do ar e outros gases. Temos mais de 20
de experiência no fornecimento de lavadores químicos a seco para extração
de gases tóxicos corrosivos e/ou gases odorosos. Também produzimos o
“Futura Electro Potential Filter” que é o único filtro compacto que retira
fungos e esporas sem o risco de introduzir ozônio.

OFERECEMOS SOLUÇÕES DE FILTRAGEM PARA:

OFERECEMOS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO PARA:

• Soluções de Amina
• Soluções de Amina (edulcorantes de gás)
• Filtração de Glicol
• Filtração de Salmoura
• Dióxido de Titânio
• Recuperação de Catalisador
• Remoção de Carbono Ativado
• Filtração de Enxofre Líquido
• Aplicativos de Mineração
• Filtragem de Óleo Comestível
• Filtragem de Resinas
• Filtragem de Bebidas

• Preservação preventiva em museus e arquivos
• Controle odorífico em sistemas de esgoto e de odores industriais
• Controle de corrosão para compressores e automatização de processos
• Remoção de contaminação de partículas de ar comprimido e gás nitrogênio
• Remoção de H2S e contaminação de partículas de biogás e gás natural

Somos uma empresa com a licença da Sparkler Filters International.

ASSISTÊNCIA
A Twin Filter oferece contratos de manutenção total. Podemos fornecer
substituir e descartar seus filtros e mídia de filtros o que resulta em uso
descomplicado do seu sistema de filtros. A Twin Filter está certificada pela
VCA.

TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA E
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
As atuais leis ambientais estão se tornando mais rigorosas e limites impostos
às descargas estão ficando menores a cada ano. As nossas soluções:
Hidrociclones, Unidades (compactas) de Flutuação, Sistemas “Coaleser”,
Separador Voraxial, Filtros “Walnut Shell”, Cartucho e Absorção de Mídia para
polimento de resíduos e água produzida.

UNIDADES DE FILTROS DE AUTO-LIMPEZA
AUTOMÁTICA
A nossa gama de unidades de filtros de auto-limpeza automática são utilizadas
em várias aplicações. Sistemas montados sobre plataformas para lavagem
de oleoduto e Filtragem de Resfriamento de Água. Os conjuntos completos
podem ser fabricados em diferentes materiais de construção desde aço-carbono
revestido a super duplex. Taxas de fluxo de água de 5000 m3/hr podem ser
tratados com uma única unidade. Sólidos até 10 micron podem ser removidos
totalmente automático, sem quaisquer consumíveis.

OUTRAS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO PARA CAMPOS
PETROLÍFEROS
A Twin Filter fabrica uma gama completa de produtos para filtração e
separação de Gás. Filtração de Amina e Glicol, filtros de Diesel, unidades de
água potável, sistemas de Osmose Reversa, pré-filtração de Osmose Reversa
e muitas outras soluções de filtração e tratamento.

SUPORTE MUNDIAL
Nossa força e a reputação é construida no serviço ao cliente, confiabilidade,
experiência, conhecimento da indústria e pós-vendas. Em qualquer lugar do
mundo, você pode contar com nosso apoio 24 horas por dia. Temos estoque
em todo o mundo. Além de nosso escopo de fornecimento padrão, também
mantemos uma grande frota de aluguel de equipamento.

FÁBRICA

Em nossa fábrica em Uitgeest dispomos de máquinas modernas com a qual
nossos filtros são feitos utilizando as mais recentes tecnologias. Temos uma vasta
gama de poliéster, polipropileno, celulose e mídia para filtros de telas metálicas.
Fabricamos produtos para atender às rigorosas exigências agora impostas aos
produtos para filtração. Temos certificação ISO 9001 e oferecemos garantia para
produtos da mais alta qualidade.

Todos os anos a Twin Filter organiza diversas atividades. Tais como formação de equipes com o time completo da Twin Filter, um dia
de passeio da empresa, um churrasco para a família e vários encontros sociais. Além disso, a Twin Filter é muito esportiva e participa
de várias atividades esportivas como: ‘am tot Damrun (corrida anual holandesa), Maratona de Amsterdã, Zaanse Schansloop e corrida
de barcos do Dragão. A Twin Filter também patrocinou instituições de caridade através destas atividades esportivas como o Fundo de
Câncer, Pink Ribbon e Kika. Como resultado de todas essas atividades, formamos uma equipe sólida, esportiva e saudável.

Há um forte enfoque na qualidade da organização, meio ambiente
e nas as condições de trabalho. A atenção com a qualidade levou à
introdução do Sistema Interno de Cuidados da Qualidade da Twin Filter,
uma iniciativa que recebeu o altamente recomendado Certificado ISO e o
Certificado VCA.

em parceria com

Matriz

Twin Filter BV
Zuiddijk 398
1505 HE Zaandam
The Netherlands
Tel: +31(0)75 - 655 50 00
Fax: +31(0)75 - 655 50 15
Email: info@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com
Chamber of Commerce:
Reg. 35026329
VAT reg.no.:
NL803795191801

Escritórios
Regionais

Twin Filter North America
10646 West Little York Suite 310
Houston, TX 77041, USA
Tel: +1 713 691 2800
Fax:+1 713 691 8444
Email: info.usa@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com
Twin Filter South America Ltda
Av. Bernardino de Campos 98,14th floor
Paraiso 04004-040 Sao Paulo, Brazil
Tel:+55 11 3052-1826
Cel: +55 11 6583-5699
Email: dbal@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com.br
Twin Filter Australia
267 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel: +61 8 9261 7760
Fax: +61 8 9261 7700
Email: grussel@twinfilter.com
Internet: www.twinfilter.com.au

for Filtration

A NOSSA EQUIPE

A Twin Filter B.V., fundada em 1985, projeta e fabrica uma gama
completa de equipamentos para filtração e consumíveis. Nossos produtos
e serviços de apoio são utilizados globalmente em mais de 80 países
por toda variedade de indústrias. A Twin Filter tem suas instalações
de fabricação própria que produz consumíveis padrão de filtros para
aplicativos de líquido, ar e gás, bem como produtos customizados para
OEMs. Para garantir atendimento imediato aos nossos clientes em todo
o mundo e garantir conteúdo local, temos vendas e produção na América
do Sul (São Paulo), Austrália (Perth) e América do Norte (Houston). A
Twin Filter atende indústrias, tais como do campo petrolífero, química,
eletrônica, farmacêutica, enxofre, amina, alimentos e bebidas.

Passion

PRODUÇÃO

Passion for Filtration

Nosso fabricante tem mais de 50 anos
de experiência no projeto e produção de
elementos filtrantes para diversas aplicações.

PERFIL DA EMPRESA

O NOSSO PERFIL
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