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FILTROS DE MANGAS

Os Filtros de Mangas Inspire são proje-
tados para trabalho contínuo, sem inter-
venção humana no processo de filtra-
gem e dotados com sistema de limpeza 
totalmente automático.

Os elementos filtrantes são seleciona-
dos para atender as necessidades espe-
cíficas de cada cliente proporcionando 
uma eficiência de 99,9% da remoção 
do particulado.

Os Filtros de Mangas de limpeza manu-
al são ideais para exaustão localizada, 
aliando baixo peso, menor área ocupa-
da e custos de manutenção reduzidos.
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Os Filtros Multiciclones (Axiais ou Ra-
diais) são construídos com elementos fil-
trantes em chapa USI SAC 300 ou Ferro 
Fundido. Os Filtros Multiciclones Inspire 
não possuem partes móveis, tornando-
-se uma solução econômica e eficiente, 
apresentando baixo custo de manuten-
ção, grande capacidade de filtração e 
pouco espaço ocupado.

FILTROS MULTICICLONE
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Os projetos dos Exaustores Inspire são 
desenvolvidos para atender as mais di-
versas aplicações. De construção robus-
ta, os nossos exaustores industriais ga-
rantem o melhor desempenho e aten-
dem integralmente as necessidades do 
cliente. 

EXAUSTORES
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LAVADORES DE GASES

De construção robusta em aço tratado, 
aço inox ou polipropileno, os Lavado-
res de Gases Inspire garantem desem-
penho nos processos de separação e 
purificação de misturas gasosas e con-
centração de gases.
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SISTEMAS DE EXAUSTÃO

ACESSÓRIOS

Projetos e fornecimento completo de sistemas de 
exaustão para os mais diversos setores da indústria.

INDÚSTRIA

VÁLVULAS DE EXTRAÇÃO
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exaustão para os mais diversos setores da indústria.



PROJETOS CUSTOMIZADOS

A Inspire cria soluções customizadas para atender as mais diversas 
necessidades. Nossos produtos são desenvolvidos aplicando as me-
lhores práticas e normas técnicas nacionais e internacionais.
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QUEM SOMOS

Com sede em Joinville e atuando em todo o território 
nacional desde 2012, a Inspire Engenharia projeta e 
fabrica equipamentos para controle de poluição at-
mosférica, conforto térmico e projetos especiais. Espe-
cializada em sistemas de exaustão industrial, nossos 
produtos são fabricados com matérias primas de qua-
lidade e alta tecnologia de manufatura.

VISÃO

Tornar-se referência na fabricação de equipamentos 
para controle de poluição atmosférica, transporte de 
gases e desenvolvimento de soluções customizadas 
para a indústria.

MISSÃO

Desenvolver, produzir e comercializar soluções em 
engenharia para manter o desenvolvimento sustentá-
vel da indústria, com ênfase em novas tecnologias e 
relação custo benefício atrativo para os clientes.

VALORES

Qualidade, conhecimento técnico, responsabilidade 
social, transparência e ética.
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Rua Gerhard Barkemeyer, 260
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CONTATOS COMERCIAIS:

47 3029 1201        47 99283 9483


