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Serviços Offshore
Inspeção de Linhas de Instrumentação de Processo e Sistemas de Gases, 

Soluções e Consultoria para Aplicações e Treinamentos Técnicos



Reconhecida mundialmente por sua 
qualidade em Sistemas de Fluidos, 
a Swagelok® oferece uma ampla 
variedade de Serviços Especializados 
para o mercado Offshore, que tem 
como objetivo aumentar a segurança 
dos sistemas instalados, bem como 
melhorar a eficiência operacional.

Inspeções Especializadas por Profissionais Certificados pela Swagelok

Os Serviços Offshore da Swagelok Brasil trarão 
diversos benefícios ao seu sistema, como:

  •  Aumento da produtividade

  •  Aumento da confiabilidade dos sistemas

  •  Redução de emissões fugitivas

  •  Instalações mais seguras

  •  Melhor rastreabilidade

A Swagelok Brasil lhe proporcionará um método 
proativo e inovador de gerenciar seus ativos, 
aumentando a integridade dos seus sistemas de 
fluidos. 

Nosso objetivo é fortalecer a segurança do seu 
processo e das pessoas e garantir a eficiência e 
a durabilidade dos seus equipamentos.

Fornecemos um relatório técnico de fácil 
interpretação e alto valor agregado, que lhe 
ajudará no planejamento e rastreabilidade de 
manutenções preventivas, propondo melhorias 
que entregam performance e redução dos 
custos totais da operação. 



Inspeção de Linhas de Instrumentação de Processo
  •   Verificação de aperto de conexões dupla anilha Swagelok

  •   Diminuição de paradas inesperadas por falhas operacionais

  •   Identificação das oportunidades de melhoria e otimização do sistema

  •   Orientação da equipe para o uso correto das ferramentas

  •   Revisão da instalação, identificando aplicações incorretas de produtos e 
escolhas de materiais

  •   Identificação de boas práticas de dobras e montagem de Tubing:

- trecho mínimo reto

- tubing com suportação adequada

- tensionamento de linhas

Inspeção em Sistemas de Gases
  •   Redução de emissões fugitivas

  •   Aumento de segurança operacional dos equipamentos e linhas instaladas

  •   Identificação das conexões que necessitam reaperto ou substituição

  •   Qualificação dos resultados, reduzindo os custos gerais do sistema e 
aumento da lucratividade

  •   Estabelecimento de um programa eficiente de detecção e reparo de 
vazamentos para sistemas de gases

Condicionamento e Sistemas de Amostra
Consultoria em projetos de padronização de Coletores 
de Amostra manual e Painéis de Condicionamento de 
Amostra, fabricação e montagens, acompanhamento e 
comissionamento dos painéis.

Sistemas Auxiliares para Planos de Selagem
Oferecemos soluções e consultoria para os Sistemas 
Auxiliares com a finalidade de facilitar a manutenção, 
reduzir tamanho, peso e custo, de acordo com as normas 
API682 para os planos de selagem.
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Treinamentos Técnicos
  •   Otimização de tempo e disponibilidade das equipes a 
serem treinadas

  •   Realização de atividades práticas e manuseio das 
ferramentas Swagelok

  •   Instrutores qualificados pela Swagelok e devidamente 
certificados para embarques em unidades marítimas

  •   Acompanhamento da equipe em campo na 
montagem e manutenção dos sistemas, evidenciando as 
aplicações práticas do treinamento

  •   Treinamentos técnicos especializados da Swagelok:

- Montagem de Conexões Dupla Anilha

- Dobras de Tubo para Instrumentação

- Cone e Rosca (média e alta pressão)

- Seleção de Válvulas

- Seleção, Inspeção e Avaliação de Mangueiras

Problemas categorizados por grau de criticidade

Locais identificados dentro da sua planta

Emissão de tags identificados e ordenados numericamente

Problemas rapidamente identificados

Informações também classificadas por categoria e áreas da planta

Serviços em HPUs (Unidades Hidraulicas)
Inspeção, testes e retrofittings para unidades até 60.000 
psig.

Relatório Técnico de Fácil Interpretação e Alto Valor Agregado
Os nossos Especialistas visitam a sua instalação, avaliam os seus sistemas de fluidos e entregam um relatório detalhado, 
com informações específicas para o serviço realizado.

Antes Depois

Entre em contato com a Swagelok Brasil e conheça mais sobre como os nossos Serviços Offshore podem ajudar a 
melhorar a eficiência da sua operação.
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