
Solução completa para 
tratamento do ar na indústria
Produtos e sistemas para exaustão, filtragem e limpeza industrial.

The Clean Air Company



Uso industrial geral Alta vazão

TELESCÓPICOSTANDARDORIGINAL NEX MD NEX HD

Braços extratores
Captação na fonte de emissão

Braços extratores desenvolvidos para atender cada 
necessidade
O princípio da captação na fonte é simples: capturar os poluentes na origem, antes que possam ser inalados. Deve-se evitar que 
fumos e partículas perigosas se propaguem no ar que as pessoas respiram. 

Para manter o ar limpo no local de trabalho sem interferir nos processos, a Nederman desenvolveu uma gama de braços 
extratores altamente eficazes e de fácil manuseio. Os braços extratores Nederman são dispositivos de captação na fonte 
perfeitamente equilibrados e que podem ser posicionados com alta precisão. 

A linha de braços Nederman cobre uma grande variedade de aplicações, como fumos de solda, manipulação de pós, gases e 
névoas, além de trabalhos em áreas classificadas. 

Braço especialmente 
concebido para 
ambientes de trabalho 
onde o espaço é 
limitado, para captação 
de fumos, vapores e 
poeiras.

Projetado para captação de 
fumos de solda, vapores ou 
onde não há requisito por 
vazões e temperatura 
elevada. Aplicações típicas 
são escolas de solda e 
processos leves.

Solução perfeita para 
exaustão de fumos de 
solda, gases e poeiras. 
Autoportante, flexível e 
com rotação 360°.
Possui alcance de até 4 
metros.

Tem baixa perda de carga e 
grande capacidade de 
extração, sendo ideal para 
vazões mais elevadas de 
fumos de solda pesada ou 
poeiras.

Braço ideal para soldagem pesada, onde há 
necessidade de elevado fluxo de ar e altas 
temperaturas.

Áreas higiênicas 
e classificadas

Laboratórios 
e bancadas

NEX D
Braço extrator para 
poeiras. Adequado 
para indústrias onde a 
higiene é prioritária.

NEX DX
Braço extrator para poeiras 
combustíveis, mangueira 
antiestática com dupla 
ligação à terra para 
prevenção de eletricidade 
estática e faíscas.

NEX S
Braço extrator em aço 
inoxidável. Atende a todas 
as exigências para uso em 
ambientes com poeiras e 
gases combustíveis, e com 
alta demanda por higiene.

FX2
Solução de melhor custo-benefício para aplicações onde captores 
compactos, flexíveis e simples sejam necessários. Com opções FX 50, 75 
e 100 mm e com classificação: ESD, CE, EX.

Fumos de solda  
Sistemas centralizados para vários pontos

Fumos de solda
Instalações individuais com sistema simples

Manipulação de pós
Sistemas individuais e centralizados 

Manipulação de pós
Sistemas de exaustão e filtragem

Laboratórios
Mini-braços extratores para teto e bancadaPara sempre oferecer o melhor para nossos clientes, a Nederman do Brasil 

elevou o seu compromisso com a qualidade e com o meio ambiente e por 
isso possui Certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015

Operações em bancadas 
Kit com captor, exaustor e filtro
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MFSFILTERCART FILTERBOX Linha ATS

Filtros móveis e fixos

Filtros móveis e unidades compactas
O primeiro passo para uma exaustão eficiente e segura é a escolha do captor mais adequado. Os braços extratores Nederman 
são uma opção eficaz e flexível. 

O próximo passo é considerar como esses contaminantes devem ser filtrados e o ar descarregado na atmosfera ou recirculado 
sem impacto negativo ao meio ambiente ou ao local de trabalho. Essas situações normalmente são regulamentadas por rígidas 
normas, tanto ambientais como de segurança no trabalho (NRs). 

Os sistemas de filtragem devem ser escolhidos baseados em diversos requisitos básicos, principalmente quando se trata de 
utilização em ambientes classificados ou com risco de explosão e incêndio.

A Nederman possui uma gA Nederman possui uma grande variedade de filtros: instalação centralizada, móveis, modulares e outros, além de uma linha de 
aspiradores industriais, disponíveis principalmente na versão ATEX. 

Dentre os filtros móveis e as unidades compactas estão:

Filtro cartucho  
modular descartável

ASPIRADORES ATEX
Aspiradores industrias de alto 
vácuo com certificação ATEX

Filtro móvel para fumos e 
gases

Filtro autolimpante, 
versões fixa e móvel

Exaustor e insuflador de ar 
para espaços confinados

Fumos de solda
Sistemas com filtragem fixos e móveis 

Sistema integrado 
Filtros cartuchos MFS em linha

Aspiradores industriais de alto vácuo 
Modelos ATEX disponíveis 

FMC FMCZ FMK

Filtros fixos
Complementando a vasta linha de filtros da Nederman, os filtros fixos modulares FMC, FMCZ e FMK atendem vazões mais altas e 
são adequados para captação de pós finos, higroscópicos, pegajosos, metálicos, fumos de solda e uma infinidade de particulados 
em suspensão gerados nos mais diversos processos industriais. Devido à construção modular, a capacidade de
vazão é virtualmente ilimitada. A linha de filtros modulares da Nederman também está disponível na versão em aço inoxidável.

A Nederman possui também a mais alta A Nederman possui também a mais alta tecnologia para exaustão e filtragem de névoa de óleo, que atende indústrias que 
atuam principalmente na usinagem de metais. No portfólio, estão a família de filtros NOM e FibreDrain. Ambos fazem a diferença 
no processo produtivo, trazendo mais eficiência e segurança ao meio ambiente e redução significativa nos custos de operação 
devido à alta durabilidade de seus elementos filtrantes.

Filtro tipo cassete modular, utilizado para pó 
grosso, higroscópico, pegajoso ou quando a 
quantidade é elevada.

Filtro cartucho compacto para coleta de 
particulados e poeiras combustíveis, em diversos 
segmentos industriais.

Filtro cartucho compacto para solucionar 
problemas de poeira em uma ampla gama de 
indústrias. Utilizado para particulado fino e fumos.

FIBREDRAIN
Filtro autodrenante, que atende operações contínuas 24 horas por dia. 
Excepcional capacidade de drenagem, assegurando máxima recuperação de 
óleo refrigerante para reaproveitamento. Especialmente indicado para óleo 
integral. Longa vida útil, podendo chegar até 2 anos de uso.

NOM
Coletores de névoa de óleo para aplicações de baixa a média concentração em 
operações de um turno. O design compacto torna as unidades adequadas para 
instalação próxima ou em cima da máquina-ferramenta. Filtros autodrenantes.
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Tecnologias exclusivas 
Nederman

Todos sabem dos perigos envolvidos na inalação de gases emitidos por automóveis e caminhões. Em um local fechado ou sem 
ventilação apropriada, em poucos minutos um motor em funcionamento contamina o ar com altas concentrações de monóxido 
de carbono e outros gases tóxicos. 

O trabalho nestas condições é insalubre e perigoso, podendo causar acidentes ou sérios danos à saúde a longo prazo. A 
exaustão de gases de escapamento direto no tubo de escape é a melhor solução para este problema. A Nederman possui a 
melhor e mais variada linha de equipamentos disponíveis no mercado para estas aplicações.

SÉRIE H20/H30
Enrolador de mangueira 
seguro e funcional para 
ferramentas pneumáticas e 
outros dispositivos.

SÉRIE C20/C30
Enrolador de cabo elétrico 
funcional e simples de usar, 
indicado para ferramentas 
elétricas.

SÉRIE 886
Enrolador de mangueira de 
aço inoxidável para 
aplicações com alta 
demanda de higiene.

Exaustão de gases de escapamento

Manter mangueiras e cabos recolhidos é, antes de tudo, uma questão de segurança. Muitos acidentes podem ser evitados se o 
local de trabalho estiver limpo e organizado. Isso também permite um aumento na produtividade e reduz o desgaste de 
mangueiras e cabos. A linha de enroladores autorretráteis da Nederman atende exatamente esta necessidade de segurança e 
organização do posto de trabalho, evitando que as mangueiras e cabos fiquem espalhados pelo piso aumentando, assim, sua 
vida útil e a produtividade do trabalhador.

Enroladores de cabos e mangueiras

Veículos pesados 
Extração de gases de escape

Veículos parados
Sistemas centralizado com carretéis e extratores

Veículos em movimento
Sistemas com trilhos de exaustão

As centrais de alto vácuo Nederman atendem simultaneamente às diferentes necessidades em toda área de produção, 
resolvendo os problemas de captação de particulado gerado em atividades, tais como lixamento, esmerilhamento e soldagem.

Além disso, são largamente utilizadas para limpeza geral e pesada do local de trabalho, e em mais uma série de diferentes 
aplicações.

A Nederman oferece ainda uma vasta linha de captores e bocais de extração para limpeza nas mais diversas situações.

Sistemas de limpeza industrial e captação por alto vácuo

Limpeza de equipamentos
Resíduos leves e pesados

Aplicações no segmento: 
farmacêutico, alimentício e químico

Limpeza geral
Resíduos leves e pesados
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Soluções Nederman

A manipulação e o processamento de diferentes substâncias e materiais na indústria podem, em vários casos, envolver riscos 
de explosão e incêndio que comprometem a segurança dos trabalhadores e do patrimônio das empresas. 

Normalmente associam-se estes riscos a gases inflamáveis, combustíveis, produtos petroquímicos, solventes e similares. 
Porém, outra categoria de substâncias também pode apresentar um alto grau de risco: as poeiras  combustíveis, como 
alumínio, madeira, poliéster, pó farmacêutico, pós alimentícios, açúcar, entre outras substâncias com risco de explosão.

A Nederman possui uma A Nederman possui uma vasta experiência e soluções confiáveis para atender plenamente as demandas de exaustão e 
filtragem de poeiras combustíveis e housekeeping. Com base na avaliação de risco feita junto ao cliente, recomendamos 
soluções adequadas para cada aplicação, desenvolvidas por técnicos qualificados. 

Área classificada? Somos especialistas!
A Nederman é uma empresa líder em tecnologia ambiental e oferece soluções que filtram, limpam e reciclam para criar uma 
produção eficiente em ambientes industriais exigentes. Ao escolher uma solução de filtragem de ar da Nederman, você adquire 
um sistema completo, projetado e desenvolvido por uma equipe extremamente capacitada e experiente. Os sistemas 
comtemplam todos os equipamentos para captação do poluente, filtragem e tratamento, rede de dutos e parte elétrica.

Os projetos são desenvolvidos de maneira cuidadosa e customizados de acordo com cada demanda, passando pelas etapas de 
levantamento de necessidade, projeto detalhado, especificação, supervisão de montagem e start up. 

A Nederman A Nederman oferece uma série de benefícios aos seus clientes, como garantia de qualidade, performance e patrimonial e toda 
sua estrutura de assistência técnica, suporte e peças de reposição. Tudo isso para assegurar o melhor atendimento e evitar 
interrupções em suas operações.

Entrega da solução completa

Soldagem e corte de metais
Pós alimentícios, farmacêuticos e químicos

Névoa de óleo em usinagem
Líquidos voláteis, gases e odores

Qual sua necessidade? A Nederman tem a solução ideal 
para exaustão e filtragem industrial.

Solução para odores com filtro MFS ou 
FMC Carbon

Solução para filtragem de fumos de solda 
com filtro FMCSolução para laboratórios com filtro MFS

A Nederman está habilitada a emitir a declaração de conformidade de seus 
produtos de acordo com a diretiva 2014/34//EU (ATEX).
Embora as diretivas ATEX não tenham força legal no Brasil, tem sido 
largamente utilizadas pela indústria local até que normas específicas da 
família NBR estejam disponíveis.

Solução com FibreDrain para névoa de óleoSolução de alto vácuo para limpeza 
industrial pesada e captação na fonte.Solução com filtro FMC para captação de pó 

Sistema FlexPAK – Captação por alto vácuo ATEX

Solução em filtragem centralizada FMCZ para ambiente ATEX

Válvulas de isolamento de explosão ATEX
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A Nederman é líder mundial em tecnologia ambiental. Filtramos, 
limpamos e reciclamos para criar uma produção ecoeficiente em 
ambientes industriais exigentes.  

Há mais de 75 anos, a Nederman desenvolve, fabrica e instala 
produtos e soluções para reduzir a pressão sobre o meio 
ambiente e melhorar as condições de trabalho em diversas 
indústrias.  

Nossos produtos e sistemas vêm sendo pioneiros em indústrias 
do segmento de usinagem, fabricação de metais, mineração, 
automotivo, fabricação de compósitos, alimentos, produtos 
farmacêuticos, dentre muitos outros.  

Presente no Brasil desde 1996, conta com profissionais 
altamente qualificados, produção local de diversos produtos da 
linha, estoque local de produtos acabados, peças de reposição e 
equipe própria de assistência técnica.

nederman.com.br

atendimento@nederman.com.br
Av. José Alves de Oliveira, 710 - Condomínio Majestic 
Galpão B1 - Jundiaí - SP - 13213-105
(11) 4750-2812

Para mais informações sobre soluções 

Nederman acesse via QR Code ou pelo 

link: http://bit.ly/nederman_brasil


