Posicionador de válvula Neles NDX®

Excelente desempenho

Posicionador de válvula Neles NDX®

Economia
Segurança
Confiabilidade
A tecnologia e o projeto existem para facilitar a vida e torná-la mais eficiente.
O posicionador de válvula Neles NDX foi desenvolvido com foco na
experiência do usuário. Esta é uma solução para todas as marcas de válvula
de várias aplicações, independentemente de cliente ou setor. Este produto
oferece toda a resistência e segurança esperadas de um posicionador de
válvula fornecido pela Metso. Sua instalação e uso são extremamente fáceis.

A precisão de controle do Neles NDX reduz
a variabilidade do processo. Assim, a rentabilidade de seu processo aumenta com
estas melhorias diretas. A precisão no controle assegura a qualidade da produção e
minimiza a quantidade de perdas na produção. Este produto também permite otimizar o consumo de matérias-primas, pro-

dutos químicos e energia. Mais de 50 anos
de experiência e milhões de dispositivos
fornecidos estabelecem a base para a
segurança e confiabilidade destes robustos
posicionadores inteligente de válvulas. Eles
são construídos para manter o desempenho mesmo nas condições mais exigentes
do processo operacional.

Excelente desempenho e segurança do processo
Facilidade
• Instalação intuitiva, fácil e
rápida

Confiabilidade
• Instalação simples para
eliminar a falha humana

• Fácil comissionamento com
tela sensível ao toque ou
remotamente

• Alta confiabilidade com
comprovada tecnologia e
testes
• Eliminação de vínculos
de montagem
externos

• Simples seleção de
produtos
Economia operacional
• Eliminação de
instrumentação adicional
• Economia com o
gerenciamento de estoque
• Redução de custos com
ar de abastecimento
• Eficiência e redução de
custos na manutenção
de válvulas
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• Diagnósticos
descomplicados com
ações recomendadas

Visão total do
desempenho
do processo
Diagnósticos eficientes
O diagnóstico do posicionador Neles NDX o mantém
atualizado com relação ao desempenho da válvula de
controle, permitindo a melhoria na eficiência do processo da fábrica. A facilidade de uso da Visão do
desempenho sintetiza a condição e o desempenho
da válvula de controle. Também estão disponíveis
informações sobre o histórico de uso da válvula.
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Assim, é possível identificar quais válvulas
realmente precisam de manutenção ou
substituição. A manutenção torna-se eficiente
com os equipamentos necessários, materiais e
recursos de mão de obra disponíveis
no momento.
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Parceiro confiável
Na Metso, estamos comprometidos em fazer a
grande diferença para nossos clientes. Nossas
soluções especializadas, como o Neles NDX,
oferecem liberdade de escolha a nossos clientes.
Este produto foi desenvolvido para ser compatível
com praticamente todas as válvulas e qualquer
sistema de controle DCS. Todos os benefícios do
NDX estão disponíveis sem investimentos adicionais.
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O Neles NDX, assim como todas as nossas ofertas de
válvulas para esse fim, conta com o suporte de
nossos especialistas, entregando serviços de válvula
especializados onde você estiver. A Metso tem mais
de 40 centros de serviço para atender seus clientes
de controle de vazão no mundo inteiro.

Metso Flow Control Inc.
Vanha Porvoontie 229, P.O.Box 304 FI-01301 Vantaa Finland, tel. +358 20 483 150, fax +358 20 483 151, www.metso.com/ndx

