
Despoeiramento industrial
Ventilação  •  Ecologia  •  Recuperação de energia  • Pintura e Acabamento



A Empresa

Sediada na Trofa há mais de 25 anos, somos uma empresa dinâmica que oferece uma gama de soluções que contribuem para a melhoria das condições no local de trabalho e para 
o bom funcionamento dos equipamentos produtivos, nomeadamente soluções de Despoeiramento industrial, Ventilação, Eficiência energética e Ecologia, Pintura e Acabamento, 
para diversos setores industriais.

Estudamos e desenvolvemos produtos capazes de solucionar uma vasta gama de situações nas áreas de sistemas de despoeiramento, tratamento de ar, ensilagem, climatização 
industrial, transportes pneumáticos, pintura e acabamento, etc.

Uma estrutura sólida, reflexo da experiência que nos compete, permite-nos um acompanhamento contínuo desde o estudo à assistência técnica, passando pela produção,  
montagem e manutenção, no objetivo de manter uma relação de satisfação e confiança.

www.jmatos.com  





Despoeiramento
Industrial

Sistemas de despoeiramento industrial, com construção modular e robusta, projetados e desenvolvidos para aplicação nos mais diversos setores 
industriais. Apresentam diferentes tipos de filtragem, diferentes sistemas de limpeza e de descarga consoante o propósito.

    • Indústria da Madeira
    • Indústria Metalomecânica
    • Indústria do Calçado
    • Indústria da Cortiça
    • Indústria Náutica 
    • Indústria Têxtil
    • Indústria Produtos Químicos
    • Indústria dos Plásticos
    • Indústria Automóvel
    • Indústria Alimentar e Farmacêutica
    • Outras Indústrias

• Silos
• Filtros de mangas/cartuchos
• Filtros húmidos
• Filtros vapores de óleo
• Filtros carvão ativo
• Filtros para fumos de soldadura
• Ciclones separadores
• Cabines de pintura

• Ventiladores
• Extratores e válvulas
• Braços articulados de aspiração
• Insonorização
• Secadores de madeira
• Tubagens e acessórios
• Chaminés industriais

>







Energia e Aquecimento
Disponibilizamos uma vasta gama de caldeiras, sistemas de 
descarga automática, válvulas rotativas, sem-fim de descarga e 
transporte, aquecimento de naves industriais e secadores de 
madeira.

As caldeiras verticais são utilizadas em sistemas de produção de 
energia térmica – água quente. Os nossos secadores de madeiras 
utilizam como sistema de aquecimento a água quente 
produzida nas nossas caldeiras, o óleo ou o vapor.
Tantos as caldeiras como os secadores de madeira trabalham de 
forma automática e controlada.



Pintura e Acabamento

Projetamos, construímos e instalamos cabinas de pintura pressurizadas com cortinas de água ou cortinas a seco, para a Indústria da Madeira e Mobiliário, Metalomecânica, 
Indústria Automóvel e Náutica, entre outras.

Integradas num ambiente controlado formado por painéis térmicos tipo “sandwich”, um tecto filtrante para circulação do ar, grupo de pressurização, unidade geradora de 
aquecimento e quadro elétrico para controlar os ventiladores, a temperatura e a iluminação.

A zona de pintura está, habitualmente, ligada à zona de secagem por meio de portas de correr equipadas com janelas de inspeção e/ou a zonas de lixagem. O ar pressurizado é 
injetado a temperaturas constantes e controladas, perfeitamente filtrado.





Ventilação Adiabática
• Baixo consumo energético
• Temperaturas confortáveis -5/10 ºC com menos de 2€/dia
• Limpeza do ar
• Maior produtividade
• Melhores condições de trabalho nos meses quentes
• Melhor preservação de equipamentos e máquinas
• Natural: utiliza apenas água, ar e pouca energia
• Sem impacto ambiental
• Sem manutenção especializada

Torres de Arrefecimento de Água
Os processos de refrigeração industrial põem em jogo quantidades de água cada vez mais 
importantes.
Por outro lado, a água tornou-se um bem precioso e o seu consumo deverá ser reservado a usos 
prioritários. As Torres de Arrefecimento de Água permitem evitar gastos crescentes de água, 
reutilizando-a em circuito fechado. São um refrigerador atmosférico de água sendo utilizado como 
economizador e arrefecedor de água em todos os processos de dissipação de calor que utilizem 
fluido. Têm lugar em todos os processos de refrigeração industrial que utilizem água particularmente 
adaptada para: Indústria do Açúcar, Petroquímica, Química, Plásticos, Alimentar, Vidro, Siderurgias, 
AVAC, Metalomecânica, etc.

Insonorização
As cabines de insonorização são ideais para 
melhorar as condições de trabalho, insonorizando 
máquinas e equipamentos cujo funcionamento é 
de grande ruído.



Injectores 

Ventiladores Destroçadores

Separadores por Gravidade

Filtros para Poeiras

Eliminação de Detritos
Ventiladores destroçadores para papel, cartão, plástico e outros desperdícios.
Separadores por gravidade para papel, cartão, plástico e outros desperdícios.
Filtros para poeiras de papel, cartão, plástico e outros desperdícios.
Injetores Transporte de apara contínua para papel, cartão, plástico e outros desperdícios



ATEX e Anti Incêndio

A norma ATEX tem de ser aplicada sempre que os equipamentos operam em locais com 
atmosferas potencialmente explosivas. Possuímos uma gama com certificação ATEX desde os 
filtros de mangas/cartuchos, ventiladores, braços articulados de aspiração, assim como todos 
os elementos e acessórios como os painéis anti-explosão, válvulas anti-retorno, etc.

Desenvolvemos sistemas de deteção e extinção de fontes de ignição para linhas de aspiração.



Sistema de detecção e extinção de incêndio - Detecção e extinção de fontes de ignição

Porta de manutenção
reforçada

Pontos de soldadura
segundo a norma
EN288/4

Programador
cíclico

Multi-sensor de
medição de pressão

Filtro para poeiras e fumos com normas ATEX
Atmosferas explosivas

Braço articulado ATEX



Ventiladores

De construção robusta e muito silenciosa e disponíveis 
numa gama de fabrico abrangente (baixa, média e alta 
pressão) os nossos ventiladores podem ser utilizados 
em linhas de despoeiramento industrial, transportes 
pneumáticos e renovação de ar, em todo o tipo de 
indústrias.



Estudos e Projetos
Assistência Técnica
Manutenção

Estudamos e desenvolvemos produtos capazes de 
solucionar a especificidade das necessidades de cada 
cliente em diversos setores industriais. 

Disponibilizamos serviços de assistência técnica e de 
manutenção de sistemas de despoeiramento industrial, 
ventilação, cabines de pintura, etc.

Contacte-nos para mais informações.



www.jmatos.com

Rua das Novas Empresas
Pavilhão 20, Lantemil
4785-640 Trofa

Portugal, EU

T. +351 252 491 545  •  F. +351 252 415 304


