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BOLETIM TÉCNICO

Gerador de Oxigênio JPO

O Oxigênio é um gás fundamental para a vida no nosso planeta, empregado na respiração dos seres vivos.
Pode ser utilizado de duas maneiras distintas, Medicinal ou Industrial.
O Oxigênio Medicinal representa um dos maiores custos para os hospitais. Sua importância no tratamento
adequado dos pacientes é inquestionável, tornando-se um item de consumo obrigatório por parte dos hospitais.
Já o Oxigênio Industrial é utilizado para otimizar a produtividade de alguns processos na indústria.
Os Geradores de Oxigênio da Janus & Pergher atendem integralmente a Resolução 1355/92 – CFM e NBR
13587 – ABNT, garantindo uma utilização segura e eﬁciente.
Quais as aplicações do Oxigênio?
•
•
•
•
•

Oxigênio Hospitalar:
Gasoterapia usada em enfermarias, apartamentos e pronto-socorro
Ventilação assistida para UTI
Anestesia
Pronto atendimento em UPAs
Produção para envase e distribuição (necessário compressor adicional).

•
•

Oxigênio Industrial:
Metalurgia e siderurgia: processos de soldagem, corte e fundição do aço
Cervejaria: usado para o processo de fermentação do mosto.

Porque utilizar um Gerador de Oxigênio JPO?
•
•
•
•
•
•
•
•

Redução de custos signiﬁcativa
Rápido retorno sobre o investimento
Segurança estratégica diante do desabastecimento de gás
Independência de longos contratos com fornecedoras
Eliminação do controle de consumo
Reserva de oxigênio para picos de consumo
Fabricação totalmente nacional
Garantia de 01 ano e assistência técnica em todo o país.

Funcionamento
Os Geradores de Nitrogênio JPO são baseados na tecnologia P.S.A (Pressure Swing
Adsorption), na qual a separação dos gases ocorre através da troca de pressão, obtendo
Oxigênio gasoso com concentração de até 94% de pureza a partir do ar comprimido.
Os equipamentos são projetados para serem instalados em espaço físico reduzido.
Principais componentes do Sistema de Geração de Oxigênio
• Compressor de Ar dimensionado ao consumo
• Central de tratamento de ar comprimido medicinal
• Secador de ar comprimido por refrigeração
• Adsorvedor de oxigênio P.S.A
• Analisador de gás
• Reservatório de O2.

Sistema de
Geração de
Oxigênio J&P
MODELOS DE GERADORES DE OXIGÊNIO

JANUS & PERGHER
Soluções em Gases Industriais,
Medicinais e Biometano

(51) 3330.4745
www.januspergher.com.br
facebook.com/januspergher/
linkedin.com/company/janus-pergher-ltda/
januspergher@januspergher.com.br
Rua Miguel Tostes, 647 / 202 - Porto Alegre / RS

*Valores baseados no custo de R$0,50/Kwh.

