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Endereço: Av. 4 de Fevereiro - Marginal de Luanda
Tel.: (+244) 222 777 237 • 922 016 912 • 914 180 935
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Sobre nós
O Grupo Consulnova foi criada em 2016, seguindo

Consulnova Lda especializada em serviços de

os valores de lealdade e confiança. A nossa missão

contabilidade, elaboração de estudos de viabilidade,

passa por proporcionar aos nossos clientes uma

fiscalidade e formação de profissionais, bem como

gama alargada de serviços, buscando estabelecer

serviços de infraestruturas tais como: Reparação,

uma relação transparente com os nossos clientes,

Instalação,

dando suporte diferenciado e completo.

de Ar Condicionado,

Manutenção

Alvenaria e outros.
Actuamos em (2) sectores de actividade, através
das seguintes empresas, nomeadamente:

Pela experiência que
granjeamos ao longo dos

Consul-Marine que actua no sector petrolífero,

anos, construímos uma

através da venda de diversos produtos/

rede de relações comerciais

equipamentos e prestação de serviços petrolíferos,

fortes e estreitas, oferecendo

sendo que, desenvolvemos concomitantemente

aos clientes serviços rápidos e

o serviço de procurement (onde proporcionamos

confiáveis, produtos de alta qualidade e

soluções em compras, pelos Melhores preços do

preços sempre razoáveis.

mercado, com agilidade na aquisição de bens e
serviços para terceiros).
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Temos o poder de simplicar
a segurança, aliás, um
parceiro de segurança pode
fornecer tudo.
A Consul-Marine é a maior fonte de fornecimento
de equipamentos e serviços de segurança marítima.
Portanto, sabemos que, embora a conformidade com
a segurança seja uma parte menor do orçamento
operacional por parte das empresas, fazer as escolhas
certas pode ser uma grande decisão a ser tomada,
porém escolha o parceiro certo para lhe ajudar com a
sua segurança marítima.
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NOSSO SERVIÇO

Chandling

Procurement

A Consul-Marine pode fornecer ao seu navio e sua

O nosso serviço de procurement tem como objectivo

embarcação uma grande variedade de produtos. Consulte

possibilitar que o cliente tenha tempo para focar seus

e não hesite em contactar-nos para saber mais sobre os

esforços em outros assuntos ligados a sua empresa. Ante

nossos produtos e obter os melhores preços. Oferecemos

a falta de Ferramentas, equipamentos essenciais que a

uma gama completa de produtos frescos, congelados e

sua empresa esteja a necessitar, nós compramos para si

secos. Nosso departamento de compras adquire produtos

dentro e for a de Angola. Podemos cuidar de tudo, desde

de todo o mundo, a fim de garantir que o equilíbrio entre

notificação de serviços, especificações e certificados de

o preço e qualidade seja sempre alcançado. Dispomos de

serviço, monitoramento de faturas de vários fornecedores –

uma vasta gama de produtos especiais para satisfazer os

a preços competitivos e com preços fixos globalmente e a

desejos da tripulação, sejam eles quais forem. Organizamos

partir de um único ponto de contacto.

para estocar itens especiais regularmente necessários,
mediante solicitação.
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NOSSO SERVIÇO

Segurança Offshore

Segurança contra incêndio

Os operadores offshore trabalham constantemente para refinar

A Consul-Marine é líder no fornecimento e serviço de

as melhores práticas para operações seguras e compatíveis,

equipamentos de proteção contra incêndio em Angola e no

aproveitando o treinamento, procedimentos operacionais, padrões

mercado internacional offshor, tornando-se a escolha óbvia

e tecnologia do sector. Equipamentos de segurança e salvamento

para proteger sua equipe, embarcações e outros ativos.

fazem parte desse foco e são essenciais para evitar incidentes
que colocam em risco pessoas e activos de produção. A nossa

Operações seguras e eficientes de resposta ao fogo exigem

ampla gama de produtos garantirá sua segurança enquanto você

a disponibilidade de roupas e equipamentos eficazes e

estiver no mar. A Consul-Marine fornece e mantém equipamentos

de alta qualidade, aprovados de acordo com os padrões

pessoais de sobrevivência e segurança, incluindo uma variedade

marítimos e offshore.

de coletes salva-vidas, pirotecnia, botes salva-vidas, sinalizadores
e muito mais.
Todo o equipamento de sobrevivência precisa ser verificado e
reparado em intervalos programados para prolongar sua vida
útil. A Consul-Marine pode ajudar a agendar a manutenção e os
serviços de rotina do seu equipamento com técnicos qualificados,
realizando exames detalhados. Nossos serviços de sobrevivência
são um recurso vital para sua segurança.
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A

HELICOPTER AVIATION LIFEJACKET
– PAX (ETSO)

B

HELICOPTER PASSENGER SUIT –
PIONEER (ETSO)

C

COMET HANDFLARE, RED

Exemplo de soluções de
produtos fornecidos
Examples of products and solutions supplied
Ver na página: 8

D

COMET LIGHT SMOKE SIGNAL
(MOB)

Ver na página: 9

I

BRACKET FOR EEBD, M-20.2,
OCENCO

Ver na página: 12

N

CYLINDER, DRÄGER, COMPOSITE,
6.8 LITER 300 BAR, FULL

Ver na página: 12
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E

COMET PARACHUTE SIGNAL ROCKET, RED

Ver na página: 10

J

CARRYING BAG FOR COGO WITH
SHOULD STRAP

Ver na página: 11

O

CYLINDER, SCOTT SAFETY, COMPOSITE, 6,8 LITER 300 BAR, FULL

Ver na página: 13

F

COMET PARACHUTE SIGNAL ROCKET, RED

Ver na página: 10

K

COMMUNICATION SYSTEM FOR
SCBA, DRÄGER

Ver na página: 11

P

CYLINDER, SCOTT SAFETY, STEEL, 6
LITER 300 BAR, EMPTY

Ver na página: 13

Ver na página: 8

G

COMET PARACHUTE SIGNAL ROCKET, RED

Ver na página: 10

L

COMPRESSOR, L&W, LW 100 E,
3-PHASE, 230V, 60 HZ, 330 BAR

Ver na página: 12

Q

DRÄGER PSS® LUNG DEMAND
VALVE (LDV)

Ver na página: 13

Ver na página: 9

H

AIR COMPRESSOR, JUNIOR II-E,3-PHASE, 440 V, 50HZ AND 300 BAR

Ver na página: 11

M

CYLINDER, DRÄGER, COMPOSITE,
6.8 L 300 BAR, EMPTY

Ver na página: 12

R

EEBD, DRÄGER - SAVER CF15, STEEL
CYLINDER, FULL

Ver na página: 14
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EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL

HELICOPTER AVIATION LIFEJACKET – PAX (ETSO)

Características principais:

Sistema de inflação manual Halkey Roberts® (a câmara de
flutuação pode ser inflada manualmente ou oralmente);
Feito de material CORDURA® retardante de fogo;
Ajustadores de fácil acesso;
Sprayhood integrado;
Opção para PLB;
Luz de emergência, apito, linha de amigos e gancho de elevação;
Várias opções de posicionamento de bolso.

www.consulnova.co.ao

HELICOPTER PASSENGER SUIT –
PIONEER (ETSO)
Novo design otimizando o ajuste, o conforto e o desempenho na
água, o Pioneer garante o trânsito mais confortável e seguro de
e para instalações offshore. Certificada para o padrão ETSO e
construída com tecidos e componentes de alta qualidade, a Pioneer
encontra o equilíbrio perfeito entre segurança, conforto, facilidade de
vestir / retirar e durabilidade.
Características principais:
Sistema de revestimento removível que facilita a manutenção;
Válvulas integradas para reduzir o ar preso em caso de
emergência;
Luvas e capuz destacáveis;
Solução Aquaseal J-zip, permitindo fácil colocação.
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PIROTECNIA

COMET HANDFLARE, RED
Especificações:
• Comprimento: 175mm;

• Cor da luz: vermelho

• Comprimento com a alça puxada:

• Ignição: ignitor de fio de tração

280mm;

• Conteúdo explosivo líquido: 61g

• Diâmetro: 28mm;

• Aprovações: Em conformidade com:

• Peso: 160g;

• SOLAS 74/88, conforme alterada,

• Intensidade da luz: 15.000 candela;

resoluções da IMO (MED) 96/98 / EC,

• Tempo de gravação: 60 segundos

SBG 423.006, USCG.

COMET LIGHT SMOKE SIGNAL (MOB)
Especificações:

www.consulnova.co.ao

• Altura: 375mm

• Tempo de gravação: 15 minutos

• Diâmetro: 183mm

• Cor da luz: branco

• Peso: 3.3kg

• Duração: 2 candelas por 2 horas

• Peso – incluindo suporte e ângulos:

• Use com bóia salva-vidas pesando:

3,85 kg

4,0 kg

• Conteúdo líquido explosivo: 1.287kg

• Anexar à bóia salva-vidas com linha:

• Lâmpadas (lâmpadas): 2 x 3.6v 2.0A

4 m de comprimento, 9,5 mm de diâ-

• Faixa de temperatura: -30 ° C a + 65 °C

metro.
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PIROTECNIA

COMET PARACHUTE SIGNAL ROCKET, RED
Especificações:

• Intensidade da luz: 30.000 candela

• Comprimento: 295 mm

• Tempo de gravação: 40 segundos

• Diâmetro no punho: 38 mm

• Cor da luz: vermelho

• Diâmetro: 32 mm

• Ignição: ignitor de fio de tração

• Peso: 235g

• Altitude: 300 m

• Conteúdo explosivo líquido: 84g

• Aprovações: SOLAS 74/88, Resolução
96/98 / CE da IMO. SBG 425.005 e USCG
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COMET PARACHUTE
SIGNAL ROCKET, RED

COMET PARACHUTE
SIGNAL ROCKET, RED

Especificações:

Especificações:

• Altura: 100 mm

• Projeta uma linha com alcance no-

• Diâmetro: 84 mm

minal de 250m em condições calmas.

• Peso: 340 g

• Comprimento: 33 cm

• NEC: 200 g

• Altura: 31,3 cm

• Tempo de gravação: mínimo de

• Diâmetro: 20,5 cm

3minutos

• Peso: 4,4 kg

• Cor da fumaça: laranja

• Peso máximo do foguete: 472g

• Ignição: ignitor de fio de tração com

• Conteúdo explosivo Max.:118g

atraso de segurança de 2 segundos

• Tensão de quebra de linha:> 2 kn
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RESPIRAÇÃO E RESPIRATÓRIO

AIR COMPRESSOR,
JUNIOR II-E,3-PHASE, 440
V, 50HZ AND
300 BAR

CARRYING BAG
FOR COGO WITH
SHOULD STRAP

Especificações:
Bolsa montada em cinto para facilitar
o transporte do exaustor de fumaça
CoGo.
Peso: 500 g

Especificações:
• Tipo: JUNIOR II – E
• RPM: 2300
• Quantidade de enchimento: 100 l / m
• Pressão de enchimento: 330 bar
• Bloco de compressor durável e de longa vida útil usando
cilindros temperados
• Anéis de pistão feitos de material sintético de alta
tecnologia
• Equipados com ” Minicomputador B-TIMER “, indicando as
necessidades de uso e manutenção
• Dimensões: C 660 x L 360 x A 420 mm
• Peso: 46 kg
www.consulnova.co.ao

COMMUNICATION
SYSTEM FOR SCBA,
DRÄGER
Especificações:
Entregue em conjunto completo:
• Modelo: FPS-COM
• Versão selecionada (sem máscara)
• Diafragma de fala eletrônico incl.
anel de fixação
• 2x pilhas AAA
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RESPIRAÇÃO E RESPIRATÓRIO

BRACKET FOR
EEBD, M-20.2,
OCENCO

COMPRESSOR, L&W, LW
100 E, 3-PHASE, 230V, 60
HZ, 330 BAR

Especificações:

Especificações:

Material: Aço

Compressor para respirar ar, motor trifásico Ele

Dimensões: H 24,9 x L

foi projetado para uso móvel e impressiona com

24,8 x D 12 cm

baixos requisitos de manutenção e custos de ma-

Peso: 362 g

nutenção. É resistente à água do mar, devido ao
bloco pintado e à estrutura de aço inoxidável.

CYLINDER, DRÄGER,
COMPOSITE, 6.8 L/300
BAR, EMPT
Especificações:

CYLINDER, DRÄGER, COMPOSITE, 6.8 LITER/300
BAR, FULL

• Capacidade de água: 6.8 l

Especificações:

• Pressão de serviço: 300 bar

• Capacidade de água: 6,8 litros

• Rosca: M18 x 1,5

• Pressão de serviço: 300 bar

• Dimensões: L 549 x

• Material: Aço

diâmetro 154 mm

• Capacidade de ar livre: 1854

• Peso preenchido:

litros

4,09 kg

• Duração: 46 minutos

• Aprovação: de acordo

• Vida do projeto: 20 anos

com a EN12245: 2009

• Resistente a choques e
produtos químicos
• Capaz de ser alterado
rapidamente
• Peso: 4,09 kg
• Diâmetro: 152.5 / 154 mm
• Comprimento: 546/549 mm
www.consulnova.co.ao
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RESPIRAÇÃO E RESPIRATÓRIO

CYLINDER, SCOTT SAFETY, COMPOSITE, 6,8
LITER/300 BAR, FULL

CYLINDER, SCOTT
SAFETY, STEEL, 6 LITER/300 BAR, EMPTY

Especificações:

Especificações:

Material: Composto, liga / fibra de carbono

Material: aço

Conteúdo: Pressão: 6,8 ltr / 300 bar

Peso: 10 kg

Rosca: R cilíndrica R 5/8 ”

Dimensões: Ø14 x H 61 cm

Dimensões: L 650 x diam. 156 mm

Aprovação: Nenhuma

Peso preenchido: 6,8 kg
De acordo com: CE e de acordo com PED

www.consulnova.co.ao

ESCAPE HOOD PARAT 5510 SINGLE
PACK

DRÄGER PSS® LUNG
DEMAND VALVE
(LDV)

Especificações:
Tipo: Parat 5510

Especificações:
Peso: 0,2 kg

Duração: 15 min

Dimensão (embalada): ~ 100 x 100

Proteção: Contra gases, vapores e

mm

partículas tóxicos relacionados ao

Material: composto com capa de

fogo

borracha de silicone

Tipo de filtro: CO-P2

Características: botão vermelho de

Dimensões: L190 x W135 x H90 mm

pressão positiva ‘desligar’
geral@consulnova.co.ao | 13

RESPIRAÇÃO E RESPIRATÓRIO

EEBD, DRAGER –
SAVER CF15, STEEL
CYLINDER, FUL

audível

Especificações:

pescoço de longa vida

• Proteção respiratória: 15 min

• Classe: 2.2

• Cilindro de material: aço

• ONU-não. : 1002 (ar comprimido)

• Conteúdo / pressão / cilindro:

• Dimensões: L510 x L 190 x A 260 mm no total

3litros / 200 bar

• Peso: 5,2 kg

• Aviso de baixo conteúdo: sim,

• Aprovações: MED

• Transporte: saco
• Cor: laranja
• Características: ativação automática, vedação no

MASK F. SCBA, SCOTT SAFETY – PROMASK LQF/REQF
M/L MK2, RUBBER HARNES

www.consulnova.co.ao

Especificações:
• Máscara exterior: Borracha

• Viseira: Policarbonato

butílica (ProcompTM)

• Carcaça da válvula de expiração: Poliamida

• Máscara interna: Silicone

• Mola da válvula de expiração: Aço inoxidável

• Arnês para a cabeça: Neoprene

• Parafusos: Aço inoxidável

de 5 pontos, arnês líquido em

• Fivelas: Poliamida

poliéster ou material Kevlar

• Porta da válvula de demanda: Poliamida cheia de vidro

• Inspire as abas das válvulas:

• Sistema de fixação (opcional): suportes de aço inoxidável,

Silicone

mecanismo de fixação de plástico

• Retalhos de válvula de expiração:

• Especificação da embalagem: 23 x 17 x 13 CM

Borracha de poliisopreno

• Peso: 1kg
geral@consulnova.co.ao | 14

Feito de tecido GORE-TEX impermeável,
altamente durável e batível, a nova geração de
roupa de imersão e anti-exposição altamente
flexível para uso constante permite que você
trabalhe duro e fique seguro em condições
marítimas extremas.

Fatos anti-exposição

Anti-exposure Suits

Os trajes anti-exposição com aprovação dupla, ajustados e ergonomicamente aprimorados
são projetados para desempenho em desgaste constante em várias aplicações pesadas de
trabalho offshore e marítimo. Além da excelente proteção, oferecem grande conforto, flexibilidade e liberdade de movimentos.

Consul-marine - Série Furacão, Roupa antiexposição, SOLAS / MED / RMRS CE / ISO
• Projetado especificamente para aplicações de
trabalho marítimo.
• Disponível com (PS4191) ou sem (PS4190)
flutuabilidade inflável ergonomicamente aprimorada e
totalmente integrada.
• SOLAS e CE homologados como fato anti-exposição
e imersão.
• Ideal para operações em climas frios e quentes
com uma escolha ou sistemas de revestimento
destacáveis para

1 ou 6 horas de proteção térmica
contra hipotermia e choque frio.
• Feito de GORE-TEX NARVIK à prova d’água e
respirável com painéis facbri elásticos para maior

www.consulnova.co.ao

Variantes para
uso com ou
sem colete
salva-vidas

ergonomia, conforto e liberdade de movimento.
• Joelhos reforçados com DuPont Kevlar.
• Escolha de luvas e capuz, botas de borracha de
segurança com gorros e sola de aço.
• Becket de levantamento, linha de amigo, luz de
emergência e apito.
• Host de extras de design, ou seja, impressão no
verso, patches de embroidere etc.
• Ajuste e aparência visual aprimorados.
• O amarelo de alta visibilidade aumenta sua
chance de ser avistado por equipes de SAR em
caso de emergência MOB.
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Equipamento de
salva-vidas

Lifeboat equipment
A Consul-marine pode fornecer uma
Item nº

Descrição

1

1048027

Short handled firefighter axe

2
3

1000346
1024212

Plastic bailer

4

1046608

Bucket, plastic 10 ltr.

5

1032470

Compass, type Silva

6
7

1048278
1000345

Plastic bailer
Short handled firefighter axe

9

1056105
1056106
1003682

SOLAS First Aid Kit I and Kit Il
according to regulations
Fishing tackle, SOLAS

10

1001206

Lightstick 6, 30 minutes, yellow

11

1000320

Handflare signal

12

1000326

Signalling mirror

13

1048289

14

1026653

8

ampla variedade de equipamentos de

Item nº

Descrição

19

1022628

Floating line 30 M

20

1036251

Radar reflector

cumprir a resolução do Código LSA da

21

1000315

Food rations

IMO MSC 48 (66).

22

1000313

Water

Consul-marine can supply a comprehensive range of

23

1000321

Parashot rocket

lifeboat equipment and spares to comply with the IMO

24

1056776

Sea anchor

LSA Code resolution MSC 48 (66)

25

1004132

Search light

26

1000349

Seasickness bags

27

1048027

Seasickness tablets

28

1065696

2 kg. fire extinguisher

29

1005824

Table of life-saving signals

Jack Knife

30

1000333

Sponge

Floating knife

31

1065885

Therminal Protective Aid

1000314

Tin opener

Boat grab hook

15

1000321

Smoke signal

32

16

1000341

Storm matches

33

1066814

Signal lamp incl. batteries and bulb

17

1003023

Paddles

34

1058946

Whistle

18

1003809

Rescue quoit

35

1005823

Survival instructions

www.consulnova.co.ao

salva-vidas e peças sobressalentes para
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Equipamento
de salva-vidas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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FIRE SAFETY EQUIPMENT

Pacote de bombeiro
offshore
Existem requisitos específicos SOLAS / MED
para combate a incêndios marítimos, bem como
requisitos de aprovação do estado de bandeira.
A Consul-marine pode fornecer um pacote
completo de produtos aprovados conforme
necessário para sua frota.

Em conformidade
com o regulamento
imo solas II-2/10

www.consulnova.co.ao
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Venda, aluguer
e manutenção de
Balsas salva vidas

A manutenção anual, além de ser obrigatória, também aumentará
a vida útil do seu equipamento e, portando a sua segurança. As
balsas são mantidas em ambientes agressivos e expostas à
umidade, calor, água doce, água salgada, mudanças drásticas
de temperatura e a manipulação indevida que irão acelerar o
processo natural de envelhecimento do equipamento e de seus
componentes.

Graças à ampla rede de serviços da Consul-marine, estamos
preparados para atender todo o tipo de embarcações e fornecer
soluções para todos os aspectos relacionados com a segurança
marítima.

www.consulnova.co.ao

A consul-marine é o seu agente de segurança marítima que poderá
coordenar qualquer actividade relacionada com este aspecto.
Temos melhores profissionais para cada função, assegurando
todos os trabalhos de segurança marítima.
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Viking Life Raft’s Servicing
Designation
Opening/WP test/closing/cleaning/marking Life Raft 04/06/08/10/12 places
Opening/WP test/closing/cleaning/marking Life Raft 16/20/25/35 places
Opening/WP test/closing/cleaning/marking Life Raft 50 places
Container painting
Life raft washing/cleaning
Necessary additional pressure test (NAP)
Floor seam test (FS)
Gas inflation test (GI)
D/L test
Extra works (per hour)
Cylinder refilling (after GI test)
Hydrotest of cylinder (refilling not included)

www.consulnova.co.ao
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Manutenção de SCBA’S
(aparelhos respiratórios)
A protecção respiratória, nomeadamente os equipamentos
respiratórios - são instrumentos vitais para o suporte de vida do
usuário. Protegem-nos nas atmosferas contaminadas onde é
necessário realizar intervenções quer sejam de emergência ou de
trabalhos de manutenção periódicas.
A consul-marine efectua serviços de manutenção e testes a
estes equipamentos, de acordo com o Plano de Manutenção
recomendado pelo fabricante. As manutenções são efectuadas
por técnicos devidamente habilitados, que garantem a fiabilidade
e rigor na manutenção e reparação.
Normalmente, SCBA’s (equipamento de proteção respiratória)
necessitam manutenções periódicas, mesmo sem utilizar, ou
seja, se você comprar e guardar no gabinete e não usar, terá que,
ainda assim, realizar as manutenções preventivas nos mesmos.
Proteção respiratória em incêndios é um fator primordial para o
combate e para salvar vidas. Os gases e fumaça provenientes da
combustão de diversos produtos são perigosos porque aumentam
a concentração de dióxido de carbono, reduzem o oxigênio e na
maioria das vezes são tóxicos.
www.consulnova.co.ao
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SCBA servicing
Designation

Inspection of SCBA including dynamic test
AIRPACK trolley inspection
Clean-up and disinfection BA mask
Extra works (per hour)
External visual inspection*
Internal inspection*
Threading*
Refilling air
Supply of breathing air (per m3)
hydrostatic test (including third party certificate, threading, external and
internal inspection)
Sandblasting & painting
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Se esses pequenos focos fossem combatidos de início, enquanto
o fogo estava pequeno, de fácil controle e extinção, certamente o
pavoroso incêndio não ocorreria e infelizmente por falta de atenção
muitas empresas esquecem de fazer manutenção periódica nos
seus extintores afim de evitar danos maiores.
A utilização correta de um extintor de incêndio pode fazer a
diferença entre a vida e a morte, extinguir um incêndio ou controlálo até à chegada da corporação de bombeiros.
Sendo assim, deve garantir-se que estes equipamentos se
encontram sempre funcionais, pois são determinantes em caso
de incêndio.
A consulmarine dispõe de uma equipa de técnicos certificados

Manutenção e Inspecção
de Extintores de incêndio

que lhe oferecem a totalidade destes serviços, com garantia de
qualidade.

Designação

A consulmarine tem como o objetivo de conscientizar a
importância da prevenção no combate a incêndio. Estatísticas
mostram que cerca de 95% dos incêndios se desenvolvem a partir

Servicing of extinguisher, including sticker and seal
Refilling CO2 (product) – per kg

de minúsculos fogos, tais como aqueles originados de curto

ABC Powder – per kg

circuitos, pontas de cigarro jogadas inadvertidamente e outros.

Decommissioning of extinguisher
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Manutenção de Sistema
Fixo CO2
Locais que possuem dutos de exaustão em cozinhas precisam
de uma forma de combate a incêndio por causa do acúmulo de
gordura, evitando que o fogo se espalhe para outras áreas do
edifício.
O sistema fixo CO2 é considerado uma instalação fixa de combate
a incêndio que utiliza como agente extintor o gás carbônico.
O sistema funciona de forma automática após detecção da
presença de fumaça no ambiente. O sistema de CO2 é indicado
para proteção de espaços confinados como:
Centrais de computadores, centrais de comandos elétricos, casa
de máquinas de embarcações e plataformas de petróleo. O CO2
extingue o fogo pelo processo de abafamento e tem como principal
vantagem a característica de não danificar os equipamentos
elétricos e eletrônicos.
O sistema fixo CO (dióxido de carbono) é o método mais indicado
para controlar problemas com fogo nesses lugares, porque age
de maneira rápida e pelo seu acesso restrito.
Para o bom funcionamento do sistema fixo CO2, é necessário a
www.consulnova.co.ao
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realização das devidas manutenções.
A

consul-marine

tem

especialistas

capacitados

e

treinados em serviços e soluções no combate a incêndio.
O serviço de manutenção sistema fixo CO2 é fundamental
para garantir a efetividade do sistema, mantendo-o
preparado para acionamentos emergenciais sempre que
sejam detectados indícios de incêndio.

Manutenção de
equipamentos de
Emergência de
Respiração para Fuga
(EEBD)
O equipamento de emergência respiratória (EEBD) é essencial
para emergência de uma fuga segura, eficaz e descomplicada de
ambientes perigosos.
De fácil colocação e com operação automática, este equipamento
proteção respiratória com capuz de fluxo constante pode ser
utilizado com treinamento básico.
Os EEBD não deve ser usado para combater incêndios com baixo
índice de oxigênio, este equipamento deve ser usado somente
para fuga.
As manutenções nesses equipamentos são imprescindíveis para
segurança do usuário do equipamento, porém, a Consul-marine
tem técnicos especializado para a manutenção e revisão de
equipamentos EEBD’s.
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EEBD Servicing
Designation

Inspection of EEBD
Refilling air
Supply of breathing air (per m3)
External visual inspection cylinder
Internal inspection
Threading
Hydrostatic test (including third party certificate, threading,
external and
internal inspection)
Extra works (per hour)
Logistics and transportation
Spare parts
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Teste de pressão do fato de
imersão
No mergulho, o papel do fato é garantir calor para poder praticar
mergulho sem sofrer com o frio. A consul-marine é uma
empresa altamente experiente que conta com profissionais
altamente capacitados para a manutenção e testes de pressão
de equipamentos para testes de vazamento com excelência,
oferecendo qualidade, eficiência e comprometimento com seus
clientes. Temos o objetivo de oferecer os melhores resultados do
teste de pressão por imersão.
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Alguns dos nossos
procedimentos essenciais
para manutenção:
A Consul-marine dispõe de todo o material e instrumentos de
ensaio para podermos garantir a melhor qualidade e serviço
nos testes de revisão dos seus fatos de imersão:
• Testes comuns dos fatos de imersão não isolantes e
isolantes e dos fatos de protecção contra intempérie;
• Testes para determinar a protecção térmica;
• Estanqueidade do fato;
• Comprovação do fecho de correr;
• Flexibilidade do tecido;
• Comprovação do gretamento por secagem do tecido.
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Para mais informações pode sempre entrar em contacto com nosso suporte de atendimento ao cliente
através do e-mail: geral@consulnova.co.ao ou atráves dos terminais telefónicos: (+244) 222 777 237 •
922 016 912 • 914 180 935
For more information you can always contact
our customer service support via email:
geral@consulnova.co.ao or through the
telephone terminals: (+244) 222 777 237 •
922 016 912 • 914 180 935
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