M O T O R E S E Q U I PA D O S C O M P I S T O N S D E A R

ARMAK Ltd
Fabricante Britânico da ATEX Air Motors
A Armak Ltd foi fundada em 2007 em parceria com a Krisch-Dienst GmbH e a The
Water Hydraulics Co. Ltd. A Armak Ltd faz o design, produz, monta e testa Motores de
Ar, Gás e Vapor nas suas instalações em Hull, East Yorkshire, RU.
Atualmente, a Armak Ltd fabrica Motores de Ar de 2kW a 16kW, Motores patenteados a
Gás e a Vapor de 2kW a 30kw. A gama completa de motores pode ser fornecida
juntamente com válvulas patenteadas e sistemas de controlo, permitindo um controlo
preciso e a operação em todos os ambientes. Os Motores de Ar podem ser fornecidos
de acordo com a Diretiva ATEX 94/4/EC, para utilizações em ambientes potencialmente
explosivos, por exemplo no estrangeiro, ou na indústria mineira.
Os engenheiros da Armak Ltd possuem mais de 30 anos de experiência no
fornecimento complete de soluções completas para uma fonte única. Todos os produtos
são fornecidos ao nível global, de acordo com as necessidades precisas dos clientes e
da legislação mundial.

MOTORES EQUIPADOS COM PISTONS DE AR
A última tecnologia de motores de ar…
A Armak Ltd tem desenvolvido de forma continua um design pistão rotativo livre de contacto
para os motores equipados com pistões. O design simples e compacto do motor confere-lhe
um prazo de vida mais longo com custos de manutenção e funcionamento baixos. A gama
de motores da Armak cobre uma vasta variedade de aplicações, estas podem também
substituir de forma direta o motor de pisões radiais RM, oferecendo uma maior saída de
energia.
A rotação é desenvolvida através de um pistão energético que é transferido para o eixo de
saída por um segundo pistão rotativo livre de contacto através da sincronização precisa do
trem de engrenagem. Ambos os pistões rodam sem contacto físico, resultando num
funcionamento quase livre de fricção, produzindo um excesso de produção do aperto em
98%. O resultado é um longo período livre de manutenções e sem tempo de espera. O
compartimento totalmente fechado do motor sem respiradores permite aplicações em
ambientes molhados ou com sujidade sem corrosão no interior do motor.
O design de blocos de construção da Armak permite configurações simples que se adequam
aos critérios de aplicação individual. As válvulas de controlo, incluindo a de Paragem
Remota, da Manete e da Paragem de Emergência são bastante arrojadas, também se
encontram disponíveis os Travões padrão da Indústria, a Direcção e os Silenciadores.

Características da nova tecnologia…
・Funcionamento sem vibração, mesmo a alta velocidade.

・ Alcance Motor AGP-F com chave e com eixo codificado
para os cintos ou correia e montagem de travões.

・ Pistão rotativo livre de contacto, resultando num período de
vida mais longo com ma manutenção reduzida.

・ Alcance Motor AGP-V com saída interna dividida e com a

・ O revestimento do motor ajuda a prevenir a corrosão
interna. Sem necessidade da utilização de um reservatório
de óleo interno.

・ Extensões para montagem direta em série de caixas de

opção de condução flexível.

velocidades e outros equipamentos
・ Controlo variável sem limites da manete ou das válvulas de

・ Design compacto com uma liberdade total de instalação.

controlo remoto da Armak incluindo a válvula de
encerramento para paragem de emergência.

・ As configurações podem ser montadas em todas as
orientações do eixo vertical ou horizontal
・ ATEX II cat. 2 GDcT5 padrão, ATEX I M2 pode ser

・ Alcance de velocidade útil de 75 rpm, arranque de elevada
rotação.

fornecido, válido Segundo os paramêtros de funcionamento

・ Configuração de flange métrica IEC B5 para caixa de
velocidades padrão. Flange SAE flange para montagem da
bomba sob pedido.

・ Manutenção minima com um funcionamento excepcional e

da ATEX.

selado para a construção vital.

Motores Equipados com Pistões GP
Saída

Motor

Controlo

Acessórios

Todos os motores anteriormente mencionados foram produzidos com configurações de montagem de
motores com flanges elétricas IEC B5. Isto garante a facilidade de instalação na indústria de
equipamento de transmissão padrão.
Também se encontra disponível uma variedade adicional de interfaces de motores assegura a troca total
com pistão radial da Globe. (ver tabela abaixo)

M O TO R E S A G Á S E A VA P O R
O objetivo dos painéis fotovoltaícos é a geração de eletricidade. Os sistemas de energia solar térmica
(coletores ou espelhos) irão produzir calor. Os motores de combustão CPH produzem calor e eletricidade.
Os sistemas ORC convertem o desperdício energético em eletricidade e são uma tecnologia
comprovada, usando turbinas como condutoras do gerador com uma saída total muitas vezes ao nível
MW. OS sistemas IRC com saída elétrica de 3 a 30 kW são muito raros hoje em dia. Neste rendimento
energético, coloca-se em questão a utilização de turbinas e as outras drives dos geradores são difíceis
de enecontrar, a gama de procutos da Armak é ideal para este tipo de saída.
A gama de motores energéticos da Armak possuiu muitos produtos. Por exemplo os motores de
combustão de Energia Combinada ou das Centrais Térmicas com a tipica energia da drive, de 100 a 500
kW. Estes motores possuem uma eficiência abaixo dos 40%. O resto é desperdiçado na expulsão de
gases e no arrefecimento da água. A maior vantagem é a conversão de parte da energia em eletricidade.
Os Motores de Gás da Armak podem ser conduzidos por meios gasosos não-corrosivos a temperaturas
abaixo dos 150ºC, com uma pressão máxima até aos 15 bar. Os detalhes técnicos e as vantagens do
produto são:
– rotação quase livre de fricção produzindo peças de motores
que resultam num período de vida longo e livre de manutenção
– compartimento do motor totalmente fechado
–design compacto e liberdade de instalação
–pode ser fornecido com acoplamento magnético
–flange métrica+ eixo

M O TO R E S A G Á S E A VA P O R

APLICAÇÕES COMUNS
Guindastes
Condutores pricipais
Minas
Misturadores e mistura de tinta etc.
Drives de apoio
Conjuntos de drives de energia Hidráulica
ORC– Drives do gerador
Aplicações da drive ATEX

