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Os modelos de alta pressão do grupo HPE 

- HPE serie e HPE compact - representam o topo 

de gama entre as máquinas de espuma para 

poliuretanos de dois componentes produzidos

e comercializados pela Europoliuretani.

Versatilidade, facilidade de uso, o cuidado 

especial na projeção e escolha por parte dos 

desenhadores técnicos, de materiais de primeira 

qualidade, são as características principais que 

tornam as máquinas do grupo HPE muito fiáveis

e ideais para todo tipo de formação de espuma.

São produzidos em mais modelos e configurações 

(também BASIC) que se diferem entre eles para

a diferente tipologia de reservatórios, de bombas

e de fluxo (kg/min).
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O modelo HPE serie, possui reservatórios de 150 ou 

250 litros, é possível configurar em vários modos: 

dependendo da extensão e tipo de bombas é possível 

escolher entre os modelos HPE G (com bombas com 

engrenagens) ou HPE P (com bombas de pistão);

ou é possível configurar a máquina com reservatórios 

pressurizados (com certificação PED) ou não 

pressurizados (configuração BASIC).

Este modelo de máquina permite o uso de uma ampla 

gama de poliuretanos de dois componentes para 

atender as diferentes necessidades de espuma nos 

vários campos de aplicação, como por exemplo no 

setor de refrigeração, isolamento, náutica, veículos, 

construção, mobiliário e artigos técnicos.
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Além disso, o sistema prevê a possibilidade de montar 

alguns tipos diferentes de braço de suporte das linhas 

químicas, por exemplo “articulados”, “inclinados” 

(como na figura) ou “em bandeira”, e de projetar novos 

suportes para instalações específicas para o cliente.

ASPECTOS TÉCNICOS

Construídos em uma estrutura sólida em aço carbono,

são instalados produtos de alta qualidade e de marcas

reconhecidos em nível internacional como SIEMENS 

(para PLC, motores elétricos e componentes

electromecânicos); REXROTH, RHL, BUCHER

(para bombas e hidráulica); WIKA, KELLER, 

PEPPERL + FUCHS (para sensores vários).

Os reservatórios dos produtos químicos, sào equipados

com cavidades para sistema de aquecimento e 

controlo de nível. Devido ás suas grandes dimensões 

são colocados, numa estrutura que pode ser 

posicionada na mesma estrutura da máquina 

(configuração padrão como na figura) ou destacados 

do sistema de base.
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OS MODELOS PADRÃO CAPACIDADE máx/min
Gr./sec. relação 1:1

COM CAPACIDADE
DE CILINDRADA FIXA
lt./min. relação 1:1

COM CAPACIDADE
DE CILINDRADA VARIÁVEL

lt./min. relação 1:1

POTÊNCIA MOTORES
Kw.

POTÊNCIA NOMINAL 
do sistema Kw.

CAPACIDADE RESERVATÓRIOS
Lt.

HPE G15

HPE G45

HPE G80

HPE G120

HPE P15

HPE P45

HPE P80

HPE P120

Dados referidos aos materiais com viscosidade média de 1000 cps e uma 
temperatura de 24°C, com peso específico de 1,15 kg/l.
Outros modelos com capacidade superior são produzidos mediante pedido.

* Depende da cilindrada da bomba instalada.
   Mediante pedido, as relações entre os componentes são compostas de 1:5 no a 5:1
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CARACTERÍSTICAS HPE SERIE
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Dados referidos aos materiais com viscosidade média de 1000 cps e uma
temperatura de 24°C, com peso específico de 1,15 kg/l.
Outros modelos com capacidade superior são produzidos mediante pedido.

* Depende da cilindrada da bomba instalada.
   Mediante pedido, as relações entre os componentes são compostas de 1:5 no a 5:1
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Também o modelo HPE compact, que possui 

reservatórios de capacidade máxima de 80 litros,

pode ser configurado em vários modos: dependendo 

da extensão e tipo de bombas é possível escolher entre 

os modelos HPE G  (com bombas com engrenagens)

ou HPE P (com bombas de pistão); ou é possível 

configurar a máquina com reservatórios pressurizados 

(com certificação PED) ou não pressurizados 

(configuração BASIC).

Como para o modelo série HPE, este sistema também 

permite o uso de uma ampla gama de poliuretanos 

de dois componentes para atender as diferentes 

necessidades de espuma nos vários

campos de aplicação.
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CARACTERÍSTICAS HPE COMPACT

C O M PAC T

O sistema também prevê, neste caso, a possibilidade de 

montar alguns tipos diferentes de braço de suporte das 

linhas químicas, como “articulados”, “inclinados” (como na 

figura) ou “em bandeira”, e de projetar novos suportes para 

instalações específicas para o cliente.

ASPECTOS TÉCNICOS

Diferente do modelo série HPE, o modelo HPE Compact 

foi estudado para fornecer ao cliente uma máquina 

de reduzidas dimensões e fácil movimento dentro da 

instalação, sendo os reservatórios montados em uma 

única estrutura. 

Além da compacticidade da máquina, especial atenção 

foi dedicada também a manutenção da mesma:

todos os componentes são facilmente acessiveis

pelo operador, especialmente a unidade de potência 

hidráulica que, montada sobre algumas guias, é 

facilmente removível (como na figura).

Os componentes instalados, assim como para todo 

o grupo HPE, são de alta qualidade e de marcas 

reconhecidas em nível internacional como SIEMENS (para 

PLC, motores elétricos e componentes electromecânicos); 

REXROTH, RHL, BUCHER (para bombas e hidráulica); 

WIKA, KELLER, PEPPERL + FUCHS (para sensores vários). 

OS MODELOS PADRÃO CAPACIDADE máx/min
Gr./sec. relação 1:1

COM CAPACIDADE
DE CILINDRADA FIXA
lt./min. relação 1:1

COM CAPACIDADE
DE CILINDRADA VARIÁVEL

lt./min. relação 1:1

POTÊNCIA MOTORES
Kw.

POTÊNCIA NOMINAL 
do sistema Kw.
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CABEÇA DE MISTURA

A cabeça de mistura de alta pressão da série EPL 

montada de série, é construída com o conhecido 

sistema “câmera em L”, e garante qualidade e 

repetibilidade na formação de espuma. 

A cabeça pode ser montada na vertical ou horizontal,

e a injeção pode ser realizada tanto em moldes

abertos como fechados. 

A calibração dos componentes ocorre diretamente na 

cabeça através do ajuste dos bocais.

A cabeça é equipada com duas câmeras cilíndricas: 

a câmera de mistura, dentro da qual dois injetores 

pulverizam os dois componentes de alta velocidade

e os misturam, e uma câmera de defluxo através da 

qual, o poliuretano em fase de reação deflui no molde.

A cabeça de mistura, além disso, é equipada de um 

sistema inovador e patentado de lubrificação forçada 

para evitar eventuais bloqueios. 

Podem ser instalados vários tipos de cabeças conforme a 

extensão desejada e do tipo de material a ser distribuído.

PAINÉIS DE CONTROLE

A linha HPE prevsê, de base, um sistema eletrônico

de controle PLC SIEMENS S7 1200, com um painel

de interface touch screen de 4” com gráfica intuitiva

posicionada sobre a cabeça de mistura, graças aos

quais são facilmente configurados e visualizados

os vários parâmetros de trabalho:

· as temperaturas dos componentes;

· as pressões dos componentes A e B;

· relação de componentes A:B efetivamente injetados;

· quantidade de produto distribuído em kg;

· número de programa (100 células de memória padrão);

· configuração da extensão em kg/min;

· eventuais alarmes de indicação sobre como e onde intervir.

Entre os opcionais oferecidos e em substituição do sistema

de interface touch screen de 4”, existe a possibilidade

de adotar um painel de interface touch screen de 7”,

montado sobre o quadro elétrico e equipado de gráfica

evoluída e de fácil leitura, esquema gráfico da instalação

e com visualização dos sensores presentes.

Também está previsto um painel  de comandos LCD de 4” 

montado na cabeça, onde são visualizados os seguintes 

parâmetros:

· as temperaturas dos componentes;

· as pressões dos componentes A e B;

· número de programa (100 células de memória padrão)

  e relativa quantidade configurada.

No teclado, estão presentes o botão de formação de espuma, 

a tecla de emergência, a tecla de aumento/diminuição de 

programas (células de memória) e o botão up-down para

o movimento do braço de sustentação de linhas químicas.

EPL 2 (Gaveta dupla para 4 componentes)Relação de 1: 1 - viscosidade max 1000 cps

CABEÇA DE INJECÇÃO EPL

CAPACIDADE
gr/sec

30 ÷ 200

50 ÷ 260

90 ÷ 300

90 ÷ 600

180 ÷ 1100

180 ÷ 2000

OS MODELOS

EPL 08.05

EPL 10.08

EPL 12.10

EPL 14.10

EPL 18.12

EPL 24.15

CARACTERÍSTICAS HPE

Painel de Comandos LCD de 4”

MÁQUINAS DE ESPUMA DE ALTA PRESSÃO

Painel de interface touch screen de 7”

INTEGRAÇÃO AO SISTEMA (OPCIONAL)

FLOW METER (controlos de extensão), que asseguram a correta 

relação estequiométrica entre os componentes, também em caso 

de desgaste das bombas.

IMPRESSORA DE DADOS, que fornece a impressão em etiqueta de:

· peso definido;

· peso real emitido;

· relação de emprego entre os componentes;

· data;

· identificação da peça e/ou do cliente.

 

LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, que lendo um código cálcula 

automaticamente a quantidade a ser distribuída.

ASSISTÊNCIA REMOTA: através de um Router ASEM oferece 

a possibilidade de assistência técnica, de efetuar novas 

programações ou simples controles via Internet-Modem.
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PRODUTOS 
QUÍMICOS

SISTEMA
DE POLIURETANO
RÍGIDO E FLEXÍVEL 

Europoliuretani, além de realizar instalações de formação 

de espuma, propõe com uma ampla gama de espumas 

de poliuretano produzidas e comercializadas pela 

mesma, com o objetivo de oferecer aos próprios clientes 

um serviço completo, fornecido por máquinas fiáveis, 

produtos inovadores e assistência técnica pós-venda 

qualificada.

Os sistemas de poliuretano propostos pela Europoliuretani 

são o “produto” de longos anos de experiência, de 

colaboração direta com as empresas, o emprego na 

pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras 

sempre a passo com o tempo.

Além disso, graças a experiência de trinta anos dos 

nossos engenheiros químicos, somos capazes de estudar 

produtos, para satisfazer as necessidades específicas de 

nossos clientes.

ALGUNS EXEMPLOS DO QUE É POSSÍVEL 
OBTER COM OS NOSSOS SISTEMAS DE 
POLIURETANO

Os sistemas de poliuretano produzidos pela Europoliuretani - que 

podem ser divididos em rígido, flexível, integral, viscoelástico 

e elastômero – representam a “matéria-prima” na cadeia de 

produção de muitas realidades industriais.

SISTEMAS RÍGIDOS DE BAIXA
OU MÉDIA-ALTA DENSIDADE

Muitos anos de experiência nos permitiu oferecer sistemas 

de poliuretano com características elevadas de fluidez, alta 

estabilidade dimensional, excelente aderência a vários suportes e, 

quando solicitado, também uma boa condutividade térmica. 

São sistemas adaptados para várias aplicações:

· refrigeração (células, mesas, frigoríficos, etc.)

· náutica (bóias marinhas, anulares de resgate, etc.)

· termosanitário (aquecedores de água, caldeiras, etc.)

· ferragens (persianas, perfis, etc.)

· construção (painéis sanduíche para prefabricados)

· aplicações especiais (tubulações, formulários, manequins, etc.)

Todos os sistemas produzidos são conformes as diretivas 

europeias sobre a poluição atmosférica: produtos de expansão 

HFC 365, HFC 245, HFA 134 e expansão por água. Além disso, 

há alguns anos, Europoliuretani está comercializando no mercado 

sistemas com os novos expansores HFO de quarta geração, 

inovadores para as suas características de espuma com GWP 

igual a zero (Potencial de Aquecimento Global).

OS NOSSOS PRODUTOS 
QUÍMICOS
Podem ser fornecidos em:

· cubos de 1000/1250 kg

· tambores de 200/250 kg

· tambores de 50 kg

· cisternas de 10.000/20.000 kg

 



PRODUTOS 
QUÍMICOS

A SEDE
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Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
europoliuretani.com

SISTEMAS FLEXÍVEIS, INTEGRAIS, 
VISCOELÁSTICOS E ELASTOMÉRICOS

Realizam-se sistemas de poliuretano em Pele Integral e 

Elastoméricos, Sistemas flexíveis, Viscoelásticos e Isocianatos para 

aplicações especiais, produzidos com expansores físicos (ODP=0) 

ou químicos que podem apresentar características de elevada 

dureza, seja de extrema suavidade que, sob pedido, também 

características de auto-extinção (classe 1IM, British Standard). 

Sendo o poliuretano um material muito versátil, pode ser usado 

para várias aplicações em diversos setores:

· decoração (apoios de braços, cadeiras, sofás, etc.)

· carros (apoios de braços, volantes, assentos, etc.)

· produtos memory foam (travesseiros, colchões, etc.)

· aplicações especiais (solas, aglomerações de borracha

  para pavimentações, etc.)

Todos os sistemas produzidos são conformes as diretivas 

europeias sobre a poluição atmosférica: produtos de expansão 

HFC 365, HFC 245, HFA 134 e expansão por água. Além 

disso, logo a Europoliuretani irá propor sistemas de poliuretano 

expansíveis HFO.
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