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STEG’s

FÓRUM RESÍDUOS

COMPACT SYSTEM

Conheça as nossas
soluções para
despoeiramento
industrial

Primeira participação da
SITAPE no Fórum
Nacional Resíduos

Novo equipamento de
grande capacidade
instalado no Mercado de
Alvalade - Lisboa
1º em Portugal

ENGENHARIA DO AMBIENTE - UM PARCEIRO PARA O FUTURO

Um parceiro para o Futuro
A SITAPE é uma metalomecânica fundada há mais de 69 anos, situada em Vale de Cambra,
Portugal. A empresa está integrada no universo de empresas do Grupo Vicaima, uma
referência mundial, dedicado, na sua grande maioria, à transformação e distribuição de
madeira e seus derivados.
A SITAPE está especializada na produção de equipamentos para o setor do Ambiente,
desenvolvendo e produzindo soluções e equipamentos presentes nas nossas cidades desde
sempre.

STEG’s
Sistemas de
Tratamento de
Emissões Gasosas

FCAC
Filtro de Cartucho de Ar Comprimido

Ventilador

Compacto e Robusto. O filtro FCAC é
dimensionado para tratar volumes de
ar, até 15.000 m3/h. Concebido para
reduzir
até
30%
do
espaço,
comparado com filtros semelhantes.
Menos espaço, menos peso e mais
fácil de instalar. Com o filtro FCAC, as
exigências legais estão garantidas.
Projectado
para
obter
elevada
capacidade de filtrar partículas e
poeiras, com reduzido consumo de
energia.

Acesso aos filtros

Características Gerais
•
•
•
•

Limpeza de cartuchos automática
Reservatório para recolha de pó
Aço ST 37, 3 e 4 mm de espessura
Regulador de pressão

Ventiladores
• Ventilador no topo
• Hélice estática e equilibrada

Reservatório

Pés de Fixação

PRIMEIRA
PARTICIPAÇÃO DA
SITAPE NO FÓRUM
O Fórum Nacional dos Resíduos é um evento
de referência, incontornável para todos os
agentes do setor dos resíduos.
Este ano, com o tema “Antecipando o
futuro”, o foco assentou na urgência da
mudança, como forma de preparação dos
anos que se seguem, no que concerne ao
cumprimento das metas estabelecidas pelas
diretivas europeias.
O evento decorreu nos dias 10 e 11 de Abril,
onde a Sitape marcou a sua presença com a
exposição das suas áreas de atuação: Ar, Água
e Resíduos.

COMPACT
SYSTEM
1º EM PORTUGAL

COMPACT SYSTEM
Bi-Compartimentado

Junto ao mercado de Alvalade
entrará brevemente em funções um
contentor/compactador subterrâneo
de resíduos sólidos urbanos, que
permite transportar de uma só vez
cerca de 16 toneladas de papel e lixo
indiferenciado produzidas pelos
vendedores e moradores da zona.
O contentor é bi-compartimentado e
permite o armazenamento de dois
tipos de resíduos, neste caso papel e
indiferenciados, trata-se do tipo de
lixo mais produzido pelos vendedores
do
mercado
e
pelos
estabelecimentos de restauração.

Características Gerais
• Dois marcos de deposição
• Compactador Bi-Compartimentado
• 16 M3 compactados de capacidade
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Contactos
Morada:
Apartado 25 Burgães
São Pedro de Castelões
3730-901 Vale de Cambra
Portugal
Telefone:
+351 256 423 611

E-mail:
sitape@sitape.pt
Horário:
Segunda – Sexta- Feira 08:00h – 12:30h / 13:30h – 17:00h
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