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ALTA TECNOLOGIA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS

TDF Portugal parte do grupo TDF, é especializada em oferecer as melhores soluções na trasfega de produtos 
difíceis para as aplicações e processos mais exigentes do mundo.

Fundada em Setembro de 2000, o crescimento contínuo e estável colocou a TDF Portugal numa posição de 
liderança na fabricação, distribuição, instalação de bombas e produtos relacionados. O Grupo TDF conta 
actualmente com delegações em 13 países: Espanha, Portugal, França, Suíça, Polónia, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia, Roménia, República Checa, Alemanha e Eslováquia.

1. Principais fornecedores internacionais

Trabalhamos com os principais fabricantes de bombas 
e produtos relacionados. Garantindo alta  qualidade 
do produto e fi abilidade, com tempos de entrega 
reduzidos, certifi cações de qualidade e o melhor 
serviço ao cliente.

2. Suporte Técnico

O nosso compromisso é oferecer o melhor suporte 
e serviço ao cliente. A nossa equipa de técnicos 
experientes está envolvida no seu projecto do início ao 
fi m, com o objectivo principal de reduzir o imprevisto 
e maximizar a rentabilidade.

3. Em todos os sectores

Atentos à tecnologia e sempre focados em oferecer 
um serviço completo aos nossos clientes, a nossa 
experiência nas áreas mais importantes da indústria 
permite-nos oferecer um serviço líder em todos os 
sectores.

4. Personalização e SAT

TDF Systems é a nossa divisão especializada 
em sistemas. Fabricamos Skids para processos e 
produção de alta qualidade, apoiados num grande 
suporte técnico que garante fi abilidade e efi ciência.
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Bombas

Instrumentação

Sistema

AcessóriosVálvulas

Filtração

Doseadoras SubmersíveisCentrífugas Helicoidal Bombas de 
Cana

LóbularesEngrenagens Duplo 
Parafuso

Lobulares
Sanitárias

Alta PressãoPeristálticas

Pneumáticas

Skid com bomba
Centrífuga

Dosagem
química

Dosagem 
em armários

Skid de 
filtração

Skid com 
bomba 

Pneumática

Dosagem
gás cloro

Pressão  NívelCaudal Temperatura AcessóriosAnalítica

Permutadores
 de calor

Empanques 
mecânicos

Bolas/
cabeças

 de limpeza

Planos
API

Válvulas
assépticas

Válvulas
no geral

Bolsas CarcaçasCartuchos Filtros 
Autolimpantes

Grupos
Filtração

Filtros 
Especiais

O nosso objetivo é oferecer a mais ampla gama de bombas e produtos relacionados. É por isso que a nossa 
linha de produtos cobre todas as necessidades que o seu projecto possa ter:
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Ampla Gama e Disponibilidade de Stock: Contamos com a mais ampla gama de 
bombas industriais e produtos relacionados. Somos a empresa europeia com maior 
volume de stock.

Conselhos e Formação: Oferecemos consultoria abrangente, desde a seleção de 
equipamentos, soluções de problemas até à planificação e à venda.

Engenharia e Desenho Industrial: Os nossos departamentos técnicos envolvem-
se no seu projeto do princípio até ao fim para maximizar a rentabilidade das suas 
instalações. 

Ferramentas Profi ssionais: Trabalhamos com os equipamentos, meios e ferramentas 
mais avançados do mercado. Dispomos de laboratório de testes e calibração.

Fabricação e Montagens: Realizamos todo o tipo de fabricações e montagens de 
sistemas industriais. Oferecemos soluções completas de alta qualidade para dosagem, 
transferência e filtração.

Serviço SAT e Reparações a Nível Local: O nosso Serviço de Assistência Técnica 
está preparado para realizar qualquer tipo de reparação, arranque de equipamentos e 
manutenção nas instalações do cliente.

Equipamentos de testes para Demonstrações: Contamos com um amplo stock 
de equipamentos de demonstração para garantir o êxito das aplicações. 
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Bombas pneumáticas sanitárias

Bombas pneumáticas de duplo diafragma, série FDA
São bombas sanitárias construídas em materiais não tóxicos e 
certificados pela FDA. Disponíveis em Atex. Tamanho de ½’’ até 
3”.

Aplicações: transferência de produtos líquidos, semi-
viscosos e viscosos, como cobertura de chocolate, puré, 
molho, ketchup, champô, etc…

Bombas em AISI 316L polidas, série HS
Bombas higiénicas, que se destacam pela sua fácil limpeza.  
São desmontáveis e aptas para CIP/SIP. Tamanhos: 1’’ a 3”. 
Passagem de sólidos até 75 mm. 

Aplicações: produtos sensíveis, lácteos, farmacêuticos, e 
qualquer processo onde seja necessária uma higiene perfeita. 
EHEDG.

Bombas de alta pressão 3:1 polidas, serie H
Pressões até 17 bar, em 2’’ e 3’’, para caudais até 17 m3/h

Aplicações: excelente para produtos viscosos e abrasivos, 
ou em pressões elevadas, com  perda mínima do produto.

Suporte giratório CIP
para limpar e drenar fácilmente

Aspiração

O desenho moderno evita que 
se prenda restos de comida

3 opções diferentes de 
válvulas disponiveis, para 

adaptar-se melhor nas 
aplicações de nicho

Descarga
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BOM ÁREA DE OBSTRUÇÃO 
E ABRASÃO
Área de obstrução entre o pistão 
exterior e o diafragma onde podem 
crescer as bactérias, bem como 
ocorrer pontos de derrame provo-
cados pelo desgaste normal.

PISTÃO EXTERIOR

PISTÃO INTERNO

VEIO

MELHOR

VEIO

PISTÃO INTERNO

PISTÃO INTEGRAL

PISTÃO INTEGRAL E 
VEIO DE CURSO 
COMPLETO:
Maior efi câcia e permite que a 
bomba alcance o dobro da elevação da 
aspiração e caudal, em comparação com 
os outros diafragmas.

Desenho excepcional 
para a capacidade de 
CIP e menores riscos de 
contaminação

DESENHO DE UMA PEÇA
Elimina as áreas de obstrução 
do produto entre o pistão 
exterior e o diafragma 
onde podem abrigar-se as 
bactérias.

DIAFRAGMA STANDARD
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Bombas de diafragma, eléctricas e pneumáticas especiais 
para a distribuição de bebidas em sistemas “Bag in box”. 
Materiais de construção de acordo com o regulamento 
sanitário. Principais aplicações na distribuição de xaropes, 
de bebidas refrescantes (Coca-Cola, Fanta ou Pepsi), com 
bombas pneumáticas, etc...

Versões especiais para a trasfega de sumos com polpa. 

Bombas eléctricas e pneumáticas para a distribuição 
de vinho, vermute e cerveja. Diferentes acessórios e 
montagens especiais para a configuração dos sistemas, 
segundo as necessidades do cliente.

Bombas de diafragma para distribuição de bebidas

Bombas de impulsor flexível

As bombas de impulsor flexível sanitárias são autoferrantes e são utilizadas  
para trasfega de matérias primas, leite, sumos, molhos, etc...

O desenho do impulsor permite a passagem de sólidos suaves e líquidos 
viscosos.

O caudal é contínuo e sem pulsações, respeitando corretamente os produtos 
bombeados.

Execução em monobloco ou pedestal para montagem sobre bancada. 
Os caudais chegam até 30 m3/h, e as pressões até 5 bar.
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Resumo das vantagens HYGHSPIN: 

• Rotações de 50 a 4000 rpm/min. Adaptação óptima ao produto.

• Bombagem de viscosidades de 0,5 até 1.000.000 cSt.

• Elevada capacidade de aspiração. Baixo NPSH requerido. 

• Sentido de fluxo reversivel graças à inversão do sentido de 
rotação.

• Trasfega sem agitação em aplicações com produtos sólidos até 
67 mm de diâmetro. 

• Transporte de produto e limpeza CIP com uma bomba única.

• Apto para CIP e SIP com propriedades de limpeza excelente.

• Reduzidas peças de substituição graças ao princípio modular.

• De fácil manutenção e livre de pulsações.

• Seguro contra funcionamento em seco (com empanques 
mecânicos arrefecidos).

A bomba HYGHSPIN é utilizada  em muitos sectores 
graças a sua versatilidade de construção.
Exemplos:

• Indústria de bebidas (sumos, concentrados, açúcar líquido).

• Cervejarias (lúpulo líquido, xarope, fermento, cerveja).

• Industria de conservas (óleos e gorduras, sopas e guisados, 
molhos).

• Artigos de padaria (massa, pudim, recheio de creme, ovo inteiro, 
gema, clara do ovo).

• Doces (chocolate, gomas, cobertura de açúcares, recheios).

• Industria láctea (iogurte, manteiga, coalho, natas).

• Produtos de carne (assados, carne picada, carne triturada, 
sangue, massa gorda, pré-triturado, comida para animais de 
estimação).

• Cosmética e farmácia (matéria prima, glicose, glicerina, vaselina, 
Champô, pasta de dentes).

Bombas de duplo parafuso
  
Bomba de duplo parafuso, modelo HYGHSPIN, desenhada segundo os princípios de design higiénico, em aço 
inox 316L electro polido, cujas características singulares permitem bombear fl uidos muito viscosos de um modo 
particularmente cuidadoso e higiénico. Grande capacidade de aspiração, reversível e livre de pulsações.

Rotações desde 50 até 4000 rpm/min. Caudais de 30L/H até 200m3/h. Pressão máxima 25 bar com opção para 
altas pressões até 50bar. Passagem de sólidos até 4,2mm de diâmetro. 

Não é necessário 
bomba de CIP

Não é necessário bypass

100% Caudal

Limpeza CIP 
de uma HYGHSPIN 
bomba helicoidalNão é necessário 

bomba de CIP

Não é necessário bypass

100% Caudal

Limpeza CIP 
de uma HYGHSPIN 
bomba helicoidal
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Bombas centrífugas sanitárias 

Desenhadas para garantir a máxima higiene na transferência de 
produtos lácteos (leite, soro, ovo), refrigerantes, bebidas alcoólicas, 
vinho, fermento, óleo ou salmoura, bem como no transporte de 
vegetais, como milho, batata, grão de bico, etc...

Do mesmo modo, também tem aplicações na indústria 
farmacêutica série PHP, para bombagem de água purificada (WFI, 
CIP / SIP), eletropolimento Ra 0,4 mícrons. Construção em aço 
inoxidável AISI 316 L eletropolido standart. 

Certificação EHEDG. 

Dentro da gama encontramos bombas autoferrantes e CIP de 
retorno, bem como desenhos especiais para o transporte de 
sólidos em suspensão. 

Bombas rotativas lobulares 

As bombas lobulares da Jabsco By Packo estão desenhadas para 
todas as aplicações fundamentalmente de  higiene.

São fácilmente laváveis e esterilizadas, suas principais aplicações 
são de trasfega e doseamento de produtos viscosos como 
maioneses, chocolates e concentrados de frutas.

Os caudais chegam até 125 m3/h. e as pressões até 15 bar.

Série HP & UL : bomba sanitária modular. Para qualquer trasfega 
do produto alimentar.

Série 55: ultra higiénica, para aplicações biotecnológicas ou 
farmacêuticas.

Certificações FDA e EHEDG.

Série CRP

Bombas de retorno do CIP. Com separador de ar integrado. Caudais 
até 180m3/h e pressões até 7 bar. Ideal para descarga de tanques 
e depósitos.

Série PHP2

Construção em aço inox 316L. Caudais até 115m3/h e pressões até 
12 bar. Bomba de processo indicada para a indústria farmacêutica 
e biotech. Água purifi cada, instalações WFI, solventes, etc.
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Bombas   de   quatro diafragmas QUATTROFLOW
Bombas de quatro diafragmas para bombeamento suave dos líquidos na área Biofarma tais como fi ltração de 
vírus, sistemas de cross-fl ow, sistemas de misturas de tampões, fraccionamento de plasma sanguíneo, vacinas, 
soluções enzimáticas, anticorpos, fi ltração de fl uxo tangencial (TFF) e cromatografi a de coluna.

Caudais desde 1 a 20000L/h. Cabeça de uso múltiplo em inox 1.4435/1.4539 e uso unitário em PP para 
eliminação da contaminação cruzada e redução dos custos de descontaminação. Pressão máxima de descarga 
6 bar. Temperatura máxima de trabalho 130ºC. Adaptadas para CIP/SIP.

Vantagens:

Melhores índices de êxito dos lotes, menor risco 
de contaminação cruzada, menores necessidades 
de água e águas residuais, levando a uma menor 
duração e custos dos projetos. As cabeças single use 
permitem reduzir o tempo e os custos de validação 
do equipamento. 

Bombas Single use

Características:

• Cabeça da Bomba completamente descartável.
(SINGLE-USE )

• Todas as peças em contato com produto são 
substituídas por uma nova cabeça.

Bombas de quatro diafragmas combinadas 
com um veio excêntrico sem empanque, de 
elevada efi ciência, permitindo bombear fl uidos 
de forma delicada com baixas pulsações e baixo 
cisalhamento. É auto-ferrante e permite um 
doseamento muito preciso e constante a baixas 
velocidades. Indicada para as áreas de alimentos e 
bebidas (concentrados, fl avors, proteína, aromas, 
corantes, enzimas, leveduras, ingredientes), 
alimentação, perfumes, higiene pessoal e 
cosmética (extractos, soros, fragrâncias), diluição 
em linha, transferências, misturas proporcionais, 
caudal contínuo ou doseamento.
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As bombas de princípio peristáltico representam uma solução ideal para a Indústria Farmacêutica e de 
Biotecnologia, de fácil validação, possibilidade de CIP/SIP, elimina contaminação cruzada e facilita troca de 
produtos.

Neste âmbito, a TDF Portugal é o fornecedor ideal de bombas peristálticas, dispondo da mais ampla gama de 
equipamentos do mercado graças à distribuição da Hygiaflex e da sua linha completa, desde bombas OEM, 
dispensadoras digitais e industriais.

Bombas altamente fiáveis, com 3 anos de garantia . Aptas para todo tipo de fluidos, permite níveis muito 
diferentes  de caudais (desde 0,0002ml até 28l/min), volumes ou o uso de diversas cabeças, mantendo a 
precisão original. 

Ecrã tátil de fácil acesso e muito intuitivo

17 tipos de cabeças diferentes

Compact Series
Hygiaflex Compact permite a transferência 
desde 0.004ml/ min até 1500ml/min.

As bombas peristálticas Hygiaflex 
oferecem detalhes que tornam mais 
práticas para o seu uso diário.

Porta de entrada 
externa

LCD touch penFácil transporte

Interface de 
controle externo
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Bombas peristálticas multicanal
Graças à nossa ampla gama de produtos Hygiaflex, 
podemos oferecer o equipamento certo para cada 
aplicação.

A série HF-LAB V foi desenhada para a transferência 
de fluidos com microtubo em laboratório com a opção 
de poder adaptar até 48 canais de doseamento.

Faixa de caudais: desde 0.000166 até 2280ml/min.

A série HF-V6 trabalha com caudais de 0.211 
ml/min até 12l/min para aplicações de 
transferência e doseamento.

Hygiaflex apresenta equipamentos com 
motores passo a passo e servo motor, 
com opções de cabeças especialmente 
desenhadas para baixas pulsações e 
adaptadas para encherem frascos com a 
máxima precisão. 

Existem a possibilidade de adaptarem 
vários modelos de cabeças com seus 
respectivos controladores aos nossos 
sistemas de enchimento integrados. 

Disponibilidades em materiais PPS e 
INOX.

Bombas Distribuição de baixa pulsação



Bombas sanitár ias

14CATÁLOGO SANITÁRIO TDF

Bombas Pneumáticas de Duplo Diafragma

Bombas pneumáticas de duplo diafragma com uma moderna tecnologia de controlo preciso do sistema de 
distribuição do ar, PERSWING®, de elevada efi ciência e baixa manutenção. Proteção contra funcionamento a 
seco, excelente capacidade de aspiração, fácil arranque, sem empanques ou partes rotativas em contacto com 
o produto e permitindo a passagem de sólidos.

Certifi cações:

Série MM
Versão Sanitária/Alimentar

Fabricadas em 3 tamanhos de 
1/2” a 1 1/2” 

Série Biocor
Versão Sanitária/Alimentar

Fabricadas em 2 tamanhos de
DN20 a DN32

Série Futur
Versão Industrial

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 3/8”a 1 1/4”

Série E
Versão Industrial

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 1/4 “a 3”

Série AH
Versão Alta Pressão

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 1/2 “ a 1 1/2” e pressões 

até 16 bar

Série Chemicor
Versão Industrial/Alimentar

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 3/4 “ a 2”diferentes de 3/4 “ a 2

Certifi cações:Certifi cações:Certifi cações:

Série Chemicor

1/2” a 1 1/2” DN20 a DN32

Série Futur



15

Válvulas e acessórios sanitár ios

15 CATÁLOGO SANITÁRIOTDF

Bolas e cabeças de limpeza

As cabeças de limpeza Kieselmann não dão oportunidade aos 
germes e a contaminação em tanques e recipientes. Estão 
disponíveis limpadores estáticos, rotativos e orbitais adaptados às 
diferentes formas de contaminação e ao recipiente a ser limpo. 

KIESELMANN FLUID PROCESS GROUP produz e desenvolve 
componentes de processo e instalações de processo para meios líquidos 
para as indústrias alimentares, química e farmacêutica. Entre esses 
produtos encontram-se sistemas de limpeza ideais para evitar germes e 
contaminação em equipamentos que necessitam de limpeza máxima. 

Válvulas e acessórios sanitários

• Válvulas  de borboleta

• Válvulas e acessórios sanitários

• Válvulas assépticas de diafragma radial

• Válvulas de assento simples e duplo assento

• Válvulas  de segurança , anti-vácuo e sobrepressão

• Válvulas de amostra

• Filtros e visores

Tecnologia Pigging 

É um processo rápido, fácil, absolutamente confiável e 
acessível. É ideal para os casos em que pequenos lotes 
devem ser separados no mesmo tubo, ou se um produto 
de valor deve ser retirado e recuperado efetivamente 
antes da limpeza, e o produto não pode drenar por si  
mesmo fora do tubo a ser limpo.
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Linha reguladora de pressão

Reguladores de pressão e contrapressão tipo mola que são regulados com precisão 
e sensibilidade, podendo ser modificados para se adaptarem completamente às 
necessidades de cada cliente.

Variam desde o vácuo até 1200 bar e Cv desde 0,01 até 10.

Materiais em AISI 316L, latão, monel, hastelloy, titânio.

A série especial de Pharma e Biotech dispõe de certificado FDA.

Possibilidade do certificado ATEX, versão limpa e micro instalações. 

Válvulas de retenção de Ygros
Desenho, materiais e superfícies totalmente higiénicas. 
Não necessita de manutenção. Adequado para instalações 
horizontais, verticais  (inclusive em tubos verticais com fluxo 
para baixo). Também é apta para fluidos e vapor. Uma solução 
inteligente e limpa para as suas aplicações farmacêuticas.

A tecnologia patenteada da YGROS define novos standard 
no mundo do desenho de instalações, graças a um princípio 
magnético patenteado que substitui a mola convencional nas 
válvulas de anti retorno.
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EXERGY é um fabricante de permutadores de calor 
tubulares da mais alta qualidade, especializados 
em aplicações farmacêuticas a partir de água de 
qualidade WFI.

Equipamentos desenhados de maneira mais 
compacta possivel, sempre a partir do cálculo do 
rendimento térmico requerido pelo utilizador.

Sondex, empresa especializada em desenvolvimento, produção 
e comercialização de permutadores de calor, de placas para 
aplicações até 8000 m3/h, 200ºC e 30 bar de pressão.

Gama de produtos:

• S- Permutadores de placas standard

• SL- Permutadores de placas soldadas por fio de cobre

• SLS- Permutadores de placas soldadas todas em inox

• SF - Permutadores de placas “Free Flow”

• SW - Permutadores de placas semi-soldadas

• SS- Permutadores Sonder Safe
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STUR FILL, marca exclusiva de máquinas de enchimento do Grupo TDF, oferecem total garantia de 
funcionamento e fiabilidade. Operam com as bombas HygiaFlex.

Enchimento automático de frascos desde 1ml até 200 ml.

Sistema de bombagem peristáltico de máxima precisão.

Não requer habilitações ou formações especiais.

Painel frontal de fácil acesso e muito intuitivo.

Fácil limpeza e desmontagem dos diferentes 
componentes.

Componentes normalizados que facilitam à sua 
manutenção.

Requer apenas de tensão elétrica.

Aplicações típicasCaracterísticas

Enchimento por lote

Indústria de diagnóstico

Farmácias e hospitais

Departamentos de I+D

Fabricantes de óleos essenciais

Indústrias cosméticas

Acessórios de enchimento



Filtros

LENZING TECHNIK, especializada na fabricação de fi ltros autolimpantes 
contra a corrente.

O modelo OptiFil é o único fi ltro autolimpante do mercado capaz de 
atingir uma fi ltragem de 1 mícron. O desenho é patenteado e alcança 
ótimos resultados com um fl uxo mínimo de rejeição durante os ciclos de 
limpeza em contracorrente.

As principais aplicações são a fi ltragem de água de alimentação para 
caldeiras a vapor, fi ltragem de banhos de vedação de alumínio, água do 
rio, óleos de cozinha usados, banhos de cataforese, etc. O modelo CanFil 
tem uma faixa de fi ltragem de 50 mícrons a 5 mm. O desenho com o 
motor montado na parte inferior facilita a inspeção do interior do fi ltro e 
dos elementos do fi ltro.

Disponível em aço inoxidável ou aço carbono. A principal aplicação é a 
fi ltragem de água de processo, água de arrefecimento e efl uentes.

Filtros

HiFlux é uma empresa dinamarquesa, fundada há mais de 60
anos e especializada no fornecimento de soluções de fi ltração 
para todos os tipos de indústrias.

A empresa oferece uma ampla gama de fi ltros padrão, bem 
como soluções mais específi cas para as necessidades do 
cliente, incluindo fi ltros para aplicações alimentares com todas 
as certifi cações necessárias.

Desde a sua criação em 1959, a HiFlux tem aumentado 
continuamente a sua produção, oferecendo hoje mais de 20.000
combinações possíveis apenas entre os seus fi ltros standard.

anos e especializada no fornecimento de soluções de fi ltração 

A empresa oferece uma ampla gama de fi ltros padrão, bem 
como soluções mais específi cas para as necessidades do 
cliente, incluindo fi ltros para aplicações alimentares com todas 

, a HiFlux tem aumentado 
20.000

Filtros sanitár ios
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Filtros sanitár ios
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Soluções de Filtração
Asco Filtri é uma empresa especializada no design e fabrico de soluções de fi ltração de pro-
cesso para os mercados de Oil & gás, petroquímica, tratamento de água, quimicos, alimen-
tação e bebidas, cosmética e farmacêutica. 

Filtros de Bolsas

Filtros de bolsas nos quatro tamanhos padrão no mercado. Os fi ltros têm dois sistemas de 
fecho diferentes, V-Clamp ou Rathman. Disponibilidade de fi ltros multicomponente de saco 4, 
6 ou mais unidades, de acordo com o caudal a fi ltrar. Carcaças fabricadas em aço inoxidável  
AISI-316L; outros materiais a pedido (Hastelloy, AISI-304, Inconel 600, etc.). Todos os fi ltros são 
projetados de acordo com a Diretiva 94/9 / CE “ATEX”, com nível de proteção II 2 GD-X.

Filtros de Cartuchos

Cartuchos de malha metálica, fi bra sinterizada ou sinterizada em aço inoxidável 316L. Eles 
podem ser fabricados tanto planos quanto plissados, com tampas grampeadas ou soldadas 
e com várias terminações a serem alojadas em fi ltros diferentes. Cartuchos de fi ltro de 
polipropileno soprado ou plissado, com diferentes construções e terminações, e com graus de 
fi ltragem Absoluto.

Aplicações

Filtragem de resinas, vernizes, ácidos orgânicos e inorgânicos, tintas, revestimentos, látex, 
soluções galvânicas, águas de retirada, aminas, benzinas, óleos lubrifi cantes, aditivos, fl uidos 
de processo, champô, perfumes, enxaguantes bucais, detergentes, solventes.
Fluidos de alta temperatura e alta viscosidade, fl uidos tóxicos ou perigosos, fl uidos criogênicos.

Elemento Filtrante

Cartuchos de malha metálica, fi bra sinterizada ou sinterizada em aço inoxidável 316L. Eles 
podem ser fabricados lisos e com pregas, com as tampas grampeadas ou soldadas e com 
várias terminações para serem alojados em diferentes fi ltros. Cartuchos de fi ltro de polipropileno 
soprado ou fundido, com diferentes construções e terminações, e com graus absolutos de 
fi ltragem.

Aplicações

Filtragem de resinas, vernizes, ácidos orgânicos e inorgânicos, tintas, revestimentos, látex, 
soluções galvânicas, águas de retirada, aminas, benzinas, óleos lubrifi cantes, aditivos, fl uidos 
de processo.
Champô, perfumes, enxaguantes bucais, detergentes, solventes. Fluidos de alta temperatura 
e alta viscosidade. Fluidos tóxicos ou perigosos Fluidos criogênicos.

CATÁLOGO SANITÁRIO TDF



Desenhos TDF Systems

SISTEMAS E MONTAGENS À MEDIDA

O departamento de sistemas, TDF Systems, especializa-se  na concepção, desenvolvimento e instalação 
de skids. Oferecendo soluções completas de alta qualidade na dosagem, transferência e filtração, os quais 
proporcionam inúmeras vantagens ao cliente, desde a simplicidade de ter um único fornecedor, a eliminação de 
trabalhos de montagem com os seus problemas de ligação, até à segurança de ter um equipamento sem fugas, 
testado e montado por técnicos qualificados.

Skids de Dosagem Química no Quadro

Dependendo dos requerimentos do cliente, da dosagem química, 
podem  ser apresentados num quadro de estrutura ligeira. São 
construídos à medida e podem incluir depósitos, quadros eléctricos e 
depósitos de contenção. 

Skids de Filtração

TDF Systems em colaboração com o departamento de Filtração oferece 
uma grande variedade de soluções de Bombagem e Filtração, móveis ou 
fixas.

De acordo com as propriedades físicas dos líquidos a filtrar e o grau de 
filtração, é indicado o filtro ou os filtros adequados, os elementos filtrantes, 
os materiais e a instrumentação necessária e requerida.

Skids de Dosagem Química no Armário

Oferece a possibilidade de inserir os sistemas de dosificação 
química dentro de armários em PP, PE com portas em PVC 
transparentes. Este tipo de sistemas permitem trabalhar com 
total segurança em face de eventuais situações de fugas de 
pressão.As medidas são de acordo com  as especificações 
dadas pelo cliente e podem incluir uma grande variedade de 
acessórios. 
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Desenhos TDF Systems

TDF

Skids com Bombas Pneumáticas

A versatilidade da bomba pneumática faz com que possa ser 
fornecido skids pré-montados para uma grande variedade de 
aplicações em diferentes materiais.

Skids com Bomba Centrífuga

TDF Systems oferece sistemas de bombagem com bombas 
centrífugas com acessórios tanto móveis como fixos. Oferece 
sistemas em plástico para químicos corrosivos, em aço 
inoxidável para águas industriais e versões sanitárias para a 
indústria alimentar. 

Sistemas com Bombas de Duplo 
Parafuso Jung

TDF Systems oferece a possibilidade de configurar o 
sistema de bombagem à medida da sua aplicação, com 
a capacidade de fabricar unidades móveis e em bastidor 
com os elementos mais críticos do seu processo. 

Adaptamos instrumentos de medição de caudal e de 
pressão, válvulas de segurança, interruptores de fluxo; 
todos eles sanitários. Oferecemos também a possibilidade 
de deixar as unidades totalmente autónomas e 
automatizadas podendo adaptar armários com 
manuseamento configurável.
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TDF Portugal SAT

Após mais de 20 anos no mercado industrial, a TDF Portugal - Técnica de Fluidos,lda. desenvolveu uma grande 
especialização na montagem, arranque e manutenção de todos os tipos de sistemas industriais.  

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

• Assessória Técnica

• Arranque de equipamentos

• Formação

• Montagem

• Manutenção

• Garantia

TDF Portugal SAT é um serviço exclusivo que proporciona uma atenção técnica integral aos seus clientes. 
O objetivo é otimizar a fiabilidade e a eficiência em todas as instalações e, em consequência, maximizar a 
rentabilidade do cliente. Com esse fim a TDF Portugal oferece, através da SAT, os seguintes serviços: 

Consulte-nos sobre a possibilidade de planos 
personalizados  SAT.

Tel.: 219 737 580 (chamada para a rede fi xa nacional)

Email: geral@tdfportugal.pt

Reparações na ofi cina.

Atualizações prioritárias.

Desconto em peças.

Recolhas e entregas nas instalações do cliente.

Serviço de assistência técnica integral.

Compromisso de tempo máximo.

Reparação nas instalações do cliente.

Manutenção preventiva programada.

Compromisso de stock em peças de reposição 

estipuladas.

Nível A

Nível B

Nível C

NÍVEIS DE SERVIÇO

Acreditamos no seu projeto e garantimos que nada o impede.
                  A sua rentabilidade é o nosso objetivo
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* chamada para a rede fi xa nacional
** chamada para a rede fi xa internacional
*** chamada para a rede móvel internacional

FERMELÃ - DELEGAÇÃO
Rua da Amoladeira Nº17

3865-102 Fermelã Portugal
T: (+351) 234 092 617*

geral@tdfportugal.pt
www.tdfportugal.pt

POLÓNIA 
ul. Gidziñskiego 4, 
02-293 - Varsóvia

T: (+48) (22) 743 60 77**
F: (+48) (22) 743 60 78**

info@tajfunpoland.pl
www.tajfunpoland.pl 

SUIÇA
Rebgasse 2, 

4314 - Zeiningen
T: (+41) 61 666 69 00**
F: (+41) 61 666 69 09**

info@tdf-schweiz.ch
www.tdf-schweiz.ch

ROMÉNIA
Strada Panduri 131-133, 
Sat Rudeni, Judetul Ilfov, 

077041 - Bucareste
T: (+40) 725 591 389**

M: (+40) 729 958 856***
offi  ce@tdfpompe.ro
www.tdfpompe.ro 

ARGENTINA
Tandil, 5930, CABA

Buenos Aires
T: (+54) 11 4635 0745**
F: (+54) 11 4635 3477**

info@tecnicadefl uidos.com
www.tecnicadefl uidos.com

URUGUAI
Mariscala 1950 esq. Av. Italia

Montevideu
T: (+598) 2 613 1365**

uruguay@tecnicadefl uidos.com

www.tecnicadefl uidos.com

PARAGUAI
San Jorge 2378 - Esq. Santa Cruz

Assunção
T: (+595) 21 328 2601**

paraguay@tecnicadefl uidos.com
www.tecnicadefl uidos.com

BOLÍVIA
Ballivian Nº 1456

Ed. Cervantes M.2 - Ofi c. 2
La Paz

T: (+591) 2 214 5194**
bolivia@tecnicadefl uidos.com

www.tecnicadefl uidos.com

REPÚBLICA CHECA
Emilie Dvořákové 1630, 

415 01 - Teplice
T: (+420) 725 141 848.**

 info@tdfczech.cz 
www.tdfczech.cz

FRANÇA
7, Rue de la Fosse aux Loups

95100 Argenteuil
T: (+33) 01 34 11 13 73**
tdf@techniquesfl uides.fr
www.techniquesfl uides.fr 

ALEMANHA
Tiedenkamp 20, 24558 

Henstedt-Ulzburg
T: (+49) 4193 88037 50**
  info@tdf-deutschland.de
www.tdf-deutschland.de

BARCELONA
C/Botánica. 29, 08908 

L´Hospitalet de Llobregat
Tel.: (+34) 933 940 300**

tdf@tecnicafl uidos.es
www.tecnicafl uidos.es

BILBAU
Polígono Industrial de 
Santelices,9, 48550 

Muskiz - Biscaia
Tel.:  (+34) 946 489 002**
tdfnorte@tecnicafl uidos.es

www.tecnicafl uidos.es

MADRID
Avenida las Palmeras, 18, 

Naves A-7, 28350
Ciempozuelos 

Tel.: (+34) 918 757 656**
tdfmadrid@tecnicafl uidos.es

www.tecnicafl uidos.es

TARRAGONA
Polígono Industrial Riu Clar, 

C/ Coure, 37  43006
Tel.:  (+34) 977 206 113**

tdftarragona@tecnicafl uidos.es
www.tecnicafl uidos.es

ESLOVÁQUIA
Emilie Dvořákové 1630, 

415 01 - Teplice
T: (+420) 725 141 848.**

 info@tdfczech.cz 
www.tdfczech.cz

SINTRA - SEDE
Rua São João Nº33 Armazém 

C e D, A-DOS RALHADOS
2710-006 Sintra Portugal
T: (+351) 219 737 580*

geral@tdfportugal.pt
www.tdfportugal.pt




