Paranapanema expõe linha de tubos em cobre na Febrava 2013
Empresa apresenta linha de tubos da marca Eluma para refrigeração, aquecimento solar e
aparelhos de ar condicionado doméstico e industrial

São Paulo, setembro de 2013 – A Paranapanema, empresa líder no setor de cobre no Brasil,
estará presente na Febrava 2013 – Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar que ocorre entre os dias 17 e 20 de setembro,
no Pavilhão de Exposições Imigrantes, em São Paulo. A empresa apresenta sua linha de tubos
em cobre da marca Eluma para aquecimento, refrigeração, ar condicionado e demais
aplicações.

“A Febrava é uma importante oportunidade para mostrarmos o diferencial dos tubos em
cobre da Paranapanema que aumenta a eficiência de troca térmica, permitindo equipamentos
mais econômicos, compactos e eficientes”, afirma o diretor de unidade de negócio da
Paranapanema, Miguel Angelo de Carvalho. “Também vamos aproveitar o evento para
estreitar relacionamento com os nossos clientes e, sobretudo, trocar conhecimentos com os
profissionais da área”,

Fabricados de acordo com rígidos padrões internacionais e em conformidade com as
regulamentações das normas técnicas mais utilizadas para aplicações industriais, os tubos da
linha Groove sem costura com ranhuras internas possuem um acabamento mais compacto
que favorece a economia nos materiais, sendo apropriado para as áreas de climatização e
refrigeração.

Os produtos se sobressaem principalmente por serem de cobre, já que o metal suporta altas
temperaturas, é ecologicamente correto e oferece maior durabilidade e segurança. Os tubos
ranhurados são produzidos pelo processo de extrusão e podem ser fornecidos nos formatos
retos, em rolos, bobinas ou carretéis.

Os tubos ranhurados podem ser encontrados em várias dimensões e espessuras. Dentre as
aplicações, esses modelos são utilizados em centrais de ar condicionado, unidades
condensadoras e evaporadoras e unidades condensadoras e evaporadoras de splits.

Os Tubos de Cobre sem Costura podem ser subdivididos de acordo com a sua superfície
interna e/ou externa. Os Lisos são indicados para os segmentos de refrigeração e ar
condicionado e aplicações gerais. Já os Aletados se dividem entre Tubos Aletados
Externamente (Aleta Baixa/Aleta Média) e Tubos com Ranhuras Internas (inner grooved).
Elaborados com ligas de cobre C110000 e 12200, os produtos podem ser fornecidos em barras,
panquecas, rolos e bobinas.

Serviço
Febrava 2013
Estande da Paranapanema: B40
De 17 a 20 de setembro, das 13h às 20h
Centro de Exposições Imigrantes
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo

Sobre a Paranapanema

Com receita líquida consolidada de R$ 2,56 bilhões no primeiro semestre de 2013, a
Paranapanema atua no segmento de cobre no Brasil, sendo o maior produtor não integrado
de cobre refinado e líder de vendas, com participação de 94% do volume produzido no
mercado doméstico na forma de catodo, vergalhão e fios de cobre, e 42% do volume de
vendas domésticas de cobre eletrolítico. A empresa também é uma das maiores produtoras
brasileira de laminados, barras, tubos, conexões de cobre e suas ligas.

A Paranapanema possui quatro plantas industriais, sendo uma unidade de cobre primário,
localizada no município de Dias D'Ávila (BA), e três plantas de produtos de cobre e suas ligas,
duas localizadas no município de Santo André (SP) e uma no município de Serra (ES), além de
um centro de distribuição localizado em Itatiaia (RJ).
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