
O futuro da energia

SOLUÇÕES DE 
CONTROLE 
E TRANSPORTE 
DE HIDROGÊNIO



        Na busca por um futuro sustentável, estamos nos movendo 
cada dia mais na direção de fontes energé�cas renováveis e de 
pouco impacto ambiental. Com o passar dos dias e a evolução 
das tecnologias existentes (ou criação de novas), as fontes de 
energia sustentáveis têm aumentado suas par�cipações na 
matriz energé�ca global, contribuindo cada vez mais para um 
futuro melhor.

Contribuindo fortemente nessa trajetória, o hidrogênio ob�do 
a par�r do uso de outras fontes renováveis como a eólica e a 
solar, chamado de hidrogênio verde, tem se tornado uma 
realidade. Com alto potencial energé�co e de reserva, uma vez 
que sua produção forneça escala suficiente, terá potencial para 
revolucionar a divisão da matriz energé�ca e tornar a energia 
sustentável viável.

Para contribuir com o desenvolvimento desse mercado do 
hidrogênio no Brasil, a Policon, com seu foco em fornecer 
soluções de impacto posi�vo e alto desempenho, traz aos seus 
clientes de vanguarda soluções de transporte e controle para 
serem u�lizadas por toda a cadeia de produção e fornecimento 
de hidrogênio.

Policon 
e a energia do futuro
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Transporte de Hidrogênio 

Os tubos compósitos flexíveis (FCP) SoluForce H2T são cer�ficados para uso em 
transporte de hidrogênio com pressões de até 42 bar de pressão de operação. Consistem 
atualmente numa solução única, própria para uma nova era da energia: são reu�lizáveis e 
produzidos com uma pegada de carbono significa�vamente menor. Solução perfeita para 
os novos tempos de respeito ao ambiente.

Composto por camadas completamente aderidas umas às outras, o tubo SoluForce H2T é 
produzido com uma exclusiva camada de alumínio que garante que o tubo não seja 
permeável ao hidrogênio, o que o torna o único tubo termoplás�co reforçado (RTP) 
estanque ao hidrogênio, eliminando, portanto, riscos ambientais, de segurança e de 
saúde.

A estrutura do SoluForce H2T é reforçada por uma camada de fibra de aramida e as 
camadas interna e externa são feitas em uma versão especial de PEAD, não sofrendo com 
corrosão e não necessitando de tratamentos especiais de super�cie, o que resulta em 
menores custos de instalação e man�mento.

-Cer�ficado para uso em transporte de hidrogênio com pressões de até 42 bar @ 65 °C
-Desenvolvido a par�r de soluções tecnológicas já testadas e aprovadas desenvolvidas 
pela SoluForce
-O único tubo compósito flexível (FCP) estanque ao hidrogênio atualmente disponível
-Disponível em diâmetros de 4” (101,6 mm) e 6” ND (152,4 mm)

Tubos SoluForce H2T estanques
ao hidrogênio

“Reu�lizável e com uma pegada de carbono
significa�vamente menor em comparação 

com as alterna�vas”

Principais vantagens:
-Pressões de operação até 42 bar
-Zero permeabilidade das camadas
-Cer�ficado
-Sistema de conexões não-metálicas

Principais diferenças das tubulações de aço
-Geração de 4x menos CO2 na produção
-Não sofre com a fragilização por 
hidrogênio, nem sofre corrosão
-Flexível
-Fácil e rápida instalação

Solução durável e livre de corrosão

Instalação rápida

Não sofre fragilização por hidrogênio

Reu�lizável

Não requer manutenção corre�va

Bobinas de 400 metros de comprimento

Extremamente robusto

Treinamento profissional da fábrica para 
instalação

O SoluForce H2T
Soluções para transporte 
seguro do hidrogênio
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Válvulas de processo 
para controle de gases

Uma linha completa de válvulas do 
bloqueio e controle proporcional. Válvulas 
manuais, elétricas ou operadas a ar; 
variados materiais  de construção; 
cer�ficadas para uso em área classificada

Reguladores
Uma ampla gama de reguladores. Controle de 
pressão; de contrapressão; para alívio; para 
ven�lação; para uso com hidrogênio.

Conectores e tubes
para instrumentação

As mais diversas soluções de controle e 
condução de fluidos pneumá�cos. Válvulas 
esfera, agulha, retenção, micrométrica; 
conectores de dupla anilha para altas 
pressões.

Sistema de válvulas
Sistemas para automação de válvulas. Com 
disponibilidade para integração de módulos 
fieldbus e I/O. Fácil configuração.

Com a crescente demanda por hidrogênio verde esperada 
para os próximos anos, a produção de eletrolizadores a um 
custo viável precisar crescer em quan�dade e tecnologia 
para atender essa necessidade.

A Policon tem em sua linha produtos as mais diversas 
vertentes de soluções de controle e de transporte para que 
seus clientes da linha de frente do desenvolvimento da 
produção de hidrogênio verde em escala possam ter 
tranquilidade sobre a segurança e a confiabilidade de seus 
sistemas.

Soluções para 
eletrolisadores 
A produção do hidrogênio
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Com a crescente demanda por hidrogênio verde esperada para 
os próximos anos, a produção de eletrolizadores, células 
combus�veis e sistemas de abastecimento a um custo viável 
precisará crescer em quan�dade e tecnologia para atender 
essa necessidade.
A Policon tem em sua linha de produtos as mais diversas 
vertentes de soluções de controle e de transporte para que 
seus clientes da linha de frente do desenvolvimento da 
produção de hidrogênio verde possam ter tranquilidade sobre 
a segurança e a confiabilidade de seus sistemas.

Controle do hidrogênio
Soluções para eletrolisadores, 
células combus�veis e abastecimento



Rua Gonçalo Zarco, 130 | Santo André
Entre em contato (11) 4425 – 0675


