APRESENTAÇÃO
Sistemas Completos: Engenharia, Processos, Fabricação, Instalação e Serviços Técnicos.
Controle de Emissões Atmosféricas, Sistemas de Transportes Pneumáticos e Manuseios.

DELTA DUCON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Especialista em controle de emissões atmosféricas e instalações industriais. Mais de 50 anos de
experiência em processos de despoeiramento, lavagem e tratamento de gases com a marca
Ducon. Possui tecnologias de ponta para variada gama de processos e equipamentos. Realiza
fornecimentos de instalações industriais turn key: Projeto, Fabricação, Equipamentos Mecânicos,
Elétrica e Instrumentação, Montagem, Comissionamento e Partida. Qualificada para
fornecimentos complexos e de grande porte, dispõe de centenas de sistemas em funcionamento,
desenvolvidos por equipe de profissionais especializados, com processo de gestão assegurado
ISO 9001.
POWDER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Coligada a DELTA DUCON. Compartilha recursos materiais e técnicos. Atua com expertise
nas áreas de transporte pneumático, mistura, dosagem, injeção de combustíveis, ventilação
industrial, equipamentos para manuseios mecânicos e moagem fina.
Nossas Instalações:
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LINHA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Disponibilizamos as melhores soluções customizadas para seu negócio / aplicação

SISTEMAS DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Projetamos e realizamos fornecimentos de processos / instalações completas para controle de emissões
atmosféricas: despoeiramento de materiais particulados; tratamento e lavagem de gases e abatimento de gases
ácidos.
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SISTEMAS DE MANUSEIOS E TRANSPORTE PNEUMÁTICO
Sistemas de transporte pneumático em fase densa ou diluída, para a automação industrial em sistemas de
movimentação e manuseio de materiais sólidos. Garantimos aos nossos clientes alta qualidade tecnológica,
confiabilidade operacional do sistema, baixo consumo energético, associado ao baixo custo de implantação e
manutenção.

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL
Para ventilação industrial possuímos linha padronizada de Ventiladores Centrífugos, construção robusta,
dimensionada para as mais severas condições de trabalho. Também são desenvolvidos projetos para atender as
mais diversas aplicações como altas temperaturas, gases corrosivos, abrasão, alto teor de pó, garantindo
sempre o melhor desempenho.
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DISPOSITIVOS DE DESCARGA / TRANSPORTADORES MECÂNICOS
Produzimos sistemas de transporte mecânico de materiais e dispositivos de descarga. Desenvolvemos
soluções para manuseios de materiais a granel diversos.

SISTEMAS DE MOAGEM
Para área de moagem fina, nossos moinhos podem atender grandes capacidades, finas granulometrias e ampla
gama de aplicações em diversas áreas industriais, como química, alimentícia, mineração, cosméticos, entre
outros. Nossos moinhos possuem construção robusta com alto grau de eficiência e confiabilidade. Fornecemos
sistemas de moagem completos, compostos pelos dispositivos de alimentação, moinhos, tubulações, filtros de
mangas, exaustores e demais acessórios.

VÁLVULAS / DAMPERS DE PROCESSOS
Os Dampers de Processos têm o objetivo de promover a vedação e/ou a regulagem de vazão de gases. Podem
ser do tipo radiais, venezianas, guilhotinas e borboletas.
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SOBRESSALENTES
Possuímos uma equipe exclusiva para atender a demanda de peças para reposição e sobressalentes originais
para os equipamentos de nossa fabricação e outros, contando com profissionais altamente qualificados e
orientados para atender as necessidades de nossos clientes, buscando sempre a excelência, rapidez no
atendimento e pontualidade nos prazos de entrega.

Disponibilizamos grande variedade de peças de reposição / sobressalentes, com entrega imediata (estoque) ou
sob encomenda, mediante projeto específico.

SERVIÇOS
Conhecendo a importância das instalações em seus processos produtivos, contamos com técnicos e
engenheiros especializados em atividades de campo, nas disciplinas: mecânica, elétrica e de processos, que
estão sempre à disposição para atender as necessidades de nossos clientes, garantindo atendimento adequado e
eficaz.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO E SOLUÇÕES
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PRINCIPAIS CLIENTES
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CERTIFICAÇÕES

Duns Number: 902073014

Apresentamos as melhores soluções para seu negócio, com experiência e reconhecimento pela excelente
qualidade. Estamos certificado em conformidade com as normas ISO 9001:
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS
MATRIZ – CENTRO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO E COMERCIAL
 DELTA DUCON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 02.823.203/0001-03 - Inscrição Estadual: 116.966.815.116
Av. Ipiranga, 324 – 11° Andar – Centro
01046-010 – São Paulo – SP – Brasil.
Tel.: +55 11 3218-6666 | E-mail: comercial@deltaducon.com.br | Site: www.deltaducon.com.br
ESCRITÓRIO COMERCIAL - MG
Av. Contorno, 6437 – Sala 404 – Bairro Savassi
30110-010 – Belo Horizonte – MG – Brasil.
Tel.: +55 31 3225-5999 | E-mail: comercialbh@deltaducon.com.br
MATRIZ – CENTRO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO E COMERCIAL
 POWDER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.063.319/0001-91 - Inscrição Estadual: 286.147.442.119
Av. Ipiranga, 324 – 11° Andar – Centro
01046-010 – São Paulo – SP – Brasil.
Tel.: +55 11 3218-6676 | E-mail: comercial@powder.com.br | Site: www.powder.com.br
UNIDADE FABRIL | SHOW ROOM | PLANTAS PILOTO | FATURAMENTO | ENTREGA
Avenida Hum, 262 – Bairro Sítio Morro Branco
06550-000 – Pirapora do Bom Jesus – SP – Brasil.
Tel.: +55 11 4056-5564
Colocamo-nos a sua disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
ALDO STELLA JUNIOR
Gerente Comercial
+55 11 3218-6650
+55 11 99116-7562
aldo.stella@deltaducon.com.br

www.deltaducon.com.br
www.powder.com.br
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