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Balmoral Tanks  
A Balmoral Tanks é uma empresa líder em design e fabricação que fornece 
serviços exclusivos, prontos para uso, abrangendo trabalhos de construção 
civil, projeto e fabricação de reservatórios, instalação, tubulação, 
comissionamento e serviços técnicos de pós‐venda.  
Produzindo o que se acredita ser a linha mais abrangente de produtos de 
reservatórios de uma única fonte, engenharia civil, combate a incêndios, água 
potável/não potável, digestão anaeróbica, águas residuais, dessalinização e 
drenagem são setores‐chave para a empresa. 
 

Confiável. Inovadora. Colaborativa.  
Nosso histórico global de décadas se baseia em excelentes níveis de 
atendimento ao cliente. Impulsionamos continuamente a eficiência e 
agregamos valor à nossa valiosa base de clientes por meio de nossa oferta de 
mercado de começo a fim, desde o projeto até a instalação, comissionamentoe 
atendimento pós‐venda.  
Desde 2018, investimos mais de US$ 25 milhões em nossas instalações de 
design e fabricação de última geração de 150.000 pés quadrados (14.000 m²), 
bem como em um programa de aprendizado contínuo para todos os 
funcionários. Acreditamos que temos as instalações de produção tecnicamente 
mais avançadas do setor, apoiadas por níveis incomparáveis de experiência em 
toda a operação.  
Nossa longevidade é a prova de nosso sucesso; estamos aqui para o longo prazo. 
 

US$ 25 MILHÕES  
DE INVESTIMENTOS 
EM INSTALAÇÕES 
DE FABRICAÇÃO

Nossa promessa  
A Balmoral Tanks se beneficia de fazer 
parte do Balmoral Group Holdings Ltd 
e da enorme infraestrutura de 
suporte que oferece. É essa 
profundidade de conhecimento que 
nos diferencia de qualquer outro 
fabricante de reservatórios do 
mundo.  
Com mais de 40 anos de experiência 
na gestão do projeto, fabricação e 
instalação de produtos de 
armazenamento e tratamento de 
líquidos, faremos tudo o que for 
humanamente possível para garantir 
a entrega do seu projeto dentro do 
orçamento, no prazo, com cuidado e 
profissionalismo desde a consulta 
atéa instalação. 
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Com uma reputação inigualável de qualidade e serviço, a 
Balmoral oferece tanques modulares, que podem ser pré‐
isolados, variando de 1m³ a 10.000m³ de capacidade e 
erigidos a uma altura máxima de 4m em incrementos de 
1m e 0,5m. 

Esses tanques são projetados e fabricados de acordo com os 
padrões BSEN 13280 e possuem a aprovação WRAS para 
armazenamento de água potável. Todos os painéis são 
totalmente testados para resistir a pressões superiores a 
seis vezes a pressão de trabalho.

Design
O design de cada painel de tanque modular é modelado 
usando o software AEF (Análise de Elementos Finitos). Isso 
permite que os detalhes finos sejam cuidadosamente 
investigados e melhorados antes de proceder à fabricação e 
produção de moldes. 

Materiais
Todos os materiais utilizados na produção e montagem dos 
tanques Balmoral GRP são rigorosamente testados para 
compatibilidade com água potável. Isso inclui propriedades 
de desempenho do material e mecânica 

de longo prazo, componentes não metálicos, adesivos, etc. 
Combinadas, essas análises formam a base dos extensos 
procedimentos de controle de qualidade da empresa. 

Processo de fabricação 
Os painéis de tanques modulares da Balmoral são moldados 
com prensa quente em plástico reforçado com fibra de vidro 
(GRP) usando resinas de poliéster insaturadas isoftálicas com 
reforço em fibra de vidro. 

Os painéis são moldados em temperaturas de até 150°C sob 
rigorosas disciplinas de controle de qualidade. O processo 
resulta em painéis fortes e consistentes, que são totalmente 
curados, dimensionalmente precisos com perfis nitidamente 
definidos e superfícies lisas em ambas as faces. 

A perfuração e o acabamento dos painéis são realizados em 
uma área controlada construída para esse fim, onde 
equipamentos de perfuração automatizados de alta 
tecnologia são usados para concluir a produção com níveis 
de tolerância exatas.. 

  RESERVATÓRIOS MODULARES DE ÁGUA DE PRFV

Recurso                                                Benefício 

Design  
Fabricação  
Acabamento automatizado  
Materiais de alta qualidade 

Materiais estabilizados por UV 
100% de opacidade 
Cobertura resistente 

Isolamento integrado 

Selante exclusivo 

Suporte 

CQ 

Propriedade mecânica          Valor de desempenho 

Método de fabricação  

Gravidade específica 
Resistência a tração  
Resistência a flexão  
Módulo de flexão 
Força de impacto 
Dureza Barcol 
Tensão de cisalhamento 
Teor de vidro 
Expansão térmica 
Condutividade térmica  
Transmissão total de calor 
Absorção de água 
Transmissão de luz 
Espessura do isolamento 
Cobertura de isolamento

Projetado para BS EN 13280 (2001) 
Produto consistente que oferece estabilidade 
dimensional Oferece altos níveis de precisão 
Melhor resistência ao crescimento bacteriano, 
maior resistência à água, risco reduzido de 
ataque osmótico. Cor RAL 7004 
Adequado para condições climáticas globais 
Evita o crescimento de algas 
Baixa manutenção, resiste ao vento e a cargas de 
neve. BS 6399 Pt1 (1996) 
Fornece valor U de 0,6W/m2K. Livre de CFC e 
HCFC. Adequado para armazenamento de água 
até 38ºC (Não padrão ‐ preço sob consulta) 
Aprovado pela WRAS, fornece ótimo 
desempenho sob condições climáticas variadas 
Projetado para BS 6700:1997 para limitar a 
deformação da Estrutura 
Certificado para BS EN ISO 9001:2015 

Moldado com  
prensa quente  
1.8 
110 MPa 
220 MPa 
Detalhe 
180 Kj/m2

90 
107,8 MPa 
> 30% 
2,0 x 10‐5/°C 
0,15 Kcal/m h°C 
0,6 W/m2 K 
< 0,1% 
Zero 
EPS de 40 mm 
ABS 



BFE     Base flangeada externamente, 
           lados externamente flangeados 

BFI      Base flangeada internamente, 
           lados externamente flangeados 

TCI      Base flangeada internamente, 
          lados internamente flangeados 

Requisitos de espaço 
Todas as instalações requerem um espaço de 500 
mm acima da passagem. É necessário um espaço 
mínimo de 350 mm acima do tanque para 
cumprir os regulamentos de água.

= 210mm sobre as dimensões internas para cada lado

= 190mm nas dimensões internas para cada lado

= 80mm sobre as dimensões internas para cada lado

Seção de caixa

Suporte de �rante

Tipos de flange

Detalhe do flange

mínimo de 350mm
Acesso à válvula 
de boiaAcesso para 

inspeção

mínimo de 500mm

•     As dimensões mostradas acima se aplicam a tanques em que o topo do tanque está a menos de 2,5 m acima do nível do acabamento do chão. Onde o topo do 
tanque for superior a 2,5 m acima do nível do acabamento do chão, o equipamento de trabalho em altura deve ser fornecido. 

•     As dimensões aumentam para DE+750mm para andaime fixo e DE+850mm para torre móvel 
•     Os tanques TCI devem ser encostados apenas a duas paredes adjacentes 
•     500 mm necessários sob o tanque BFE para instalação 
•     Altura máxima dos tanques TCI: 3m

Tamanhos de planos externos (apenas BFI/BFE)

A linha de tanques Balmoral do PRFV modulares pode ser 
especificada como base com flange externo (BFE) ou base 
com flange interno (BFI). Isso permite o uso de bases 
contínuas planas, vigas centrais aproximadas (500mm), 
paredes de pilares ou vigas de suporte (1000mm), 
dependendo do tipo de base necessária. O tanque 
construído internamente (TCI) deve ser suportado como 
padrão em uma fundação BFI. 

A especificação BFE é totalmente autodrenante, permitindo 
facilidade de manutenção e limpeza. 

•   A flexibilidade dos tamanhos dos painéis permite que as conexões 
sejam acordadas no local para se adequar à localização real do tanque 

•   O design modular oferece facilidade de transporte e flexibilidade de 
montagem em uma fundação de concreto plana e nivelada preparada, 
paredes de suporte ou vigas de suporte 

•   Os painéis são rigidamente suportados por uma combinação de 
tirantes de aço inoxidável internamente e seções de caixa galvanizada 
externamente 

•   A instalação é realizada por instaladores aprovados pela Balmoral, 
totalmente treinados para fornecer total responsabilidade unificada 

  CONSTRUÇÃO DE TANQUE

  

Altura até 1m                adicione 80mm para flanges

Altura até 1,5m            adicione 80mm para flanges 
                                         adicione 80mm para seções de caixa galvanizada  
                                         adicione 50mm para suportes de tirante 

Altura de 2 a 4m           adicione 80mm para flanges 
                                         adicione 60mm para seções de caixa galvanizada  
                                         adicione 50mm para suportes de tirante 
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Nível do solo

500mm centros

Opção 2 ‐ Feche as vigas centrais 
Os tanques BFI e TCI também podem ser 
suportados por vigas centrais aproximadas 
(500mm) de aço.

Opção 1 ‐ Fundação plana 
Para tanques BFI e TCI. Fundação de concreto plana 
na qual deve estar nivelada e não variar mais que 
2mm/m ou 6mm/6m, medidos lateralmente ou 
diagonalmente. 

Aços de nivelamento são recomendados devido às 
dificuldades em atingir +/‐ 2mm por metro em toda a 
área da base. 

Suportes de base Nível do solo

Vãos internos
1000mm
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Isolamento livre 
de HCFC

Pele estabilizada contra UV cobrindo a área 
de superfície máxima do painel

Opção 3 ‐ Paredes do cais 
Para tanques BFE podem ser suportados por paredes de 
pilares ou vigas de suporte (1000mm).

Observação: A configuração do tanque, 
painéis e componentes são mostrados 
apenas para fins de ilustração.

Isolamento térmico 
A Balmoral Tanks usa materiais de poliestireno expandido (PE) 
em seus painéis isolados termicamente. Isso é feito usando um 
agente de expansão de pentano que é livre de CFC e HCFC e 
pode ser reciclado sendo derretido e reformado.
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        Corrimões e suportes 

        Câmara da válvula flutuante  
        (disponíveis entreferros tipo AB e AF) 

        Fechos e fixações internas de aço  
        inoxidável A4 

        Placa de ventilação de ar blindada 

        Placa de chute 

        Suportes de teto 

        Inibidor de vórtice Balmoral FireFlowTM

        Painel de acesso de entrada lateral  

        Braçadeira externa de aço galvanizado 

        Painéis GRP moldados por prensagem a  
        quente BS EN 13280 (2001) 

        Painel moldado por pressão quente  
        de 0,5 x 1m  

        Suportes de partição de aço  
        inoxidável 316 

        Tirantes internos de aço inoxidável de  
        grau 316 

        Painéis de partição 

        Seção de canto de GRP moldado por  
        prensa quente 

        Aços de nivelamento galvanizados  
        100x50mm de altura centrados 500mm 

        Escada com portão de alumínio ou aço  
        galvanizado (BS 4211) 

        Fechos e fixações externas em aço  
        galvanizado ou inox 

        Fita de selo “BALSEAL” aprovada  
        pela WRAS 
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CONFIÁVEL 
INOVADORA 
COLABORATIVA



  SISTEMAS DE ASPERSORES DE COMBATE A INCÊNDIO

4|5

Inibidor de vórtice dos Tanques Balmoral passando por procedimentos de teste Esta imagem é tirada de uma análise computacional de dinâmica de fluidos do 
Balmoral Inibidor de vórtice FireFlow que mostra claramente um fluxo suave e 
uniforme levando à redução de arrasto e uma diminuição nos requisitos de sucção 

Os sistemas automáticos de extinção de incêndios são instalados por 
dois motivos principais; proteção da propriedade ou segurança da 
vida. Em ambos os casos, sua eficiência no controle e extinção de 
incêndios protege há mais de cento e vinte anos vidas e o meio 
ambiente e deve‐se aceitar que todos os sistemas de sprinklers 
protegerão vidas, restringindo a propagação do fogo e protegendo 
as rotas de fuga. 

Os sistemas de proteção de propriedade são frequentemente 
instalados a pedido da seguradora do ocupante do edifício para 
proteger o negócio, garantindo que o edifício e o conteúdo estejam 
protegidos contra incêndio. 

Alguns sistemas são instalados para cumprir os regulamentos de 
construção ou incêndio, principalmente para proteger os 
funcionários, o público e os bombeiros dos riscos de incêndio. Este 
tipo de sistema deve ser referido com mais precisão como sistemas 
de sprinklers de 'disponibilidade aprimorada', mas são mais 
chamados de sistemas de sprinklers de 'segurança de vida' e 
incluem uma variedade de recursos adicionais que reduzem a 
possibilidade de que o sistema fique inoperante devido a serviço 
programado e manutenção sendo executados. 

Em ambos os casos, uma parte essencial do sistema é o 
abastecimento de água. Isso pode assumir a forma de um 
abastecimento direto da rede local de água com ou sem uma bomba 
auxiliar ou, de forma mais confiável, ter água armazenada em um 
tanque com uma bomba ou bombas para fornecer a água ao 
sistema de aspersão. 

A disposição mais comum é um único tanque de armazenamento de 
água com duas bombas de incêndio, cada uma capaz de atender às 
necessidades do sistema de sprinklers. 

Para maior confiabilidade, o tanque de armazenamento de água 
pode ser dividido em dois tanques de meia capacidade. Isso garante 
que haja sempre um abastecimento de água disponível para o 
sistema de sprinklers, mesmo quando um tanque (ou qualquer um 
de seus equipamentos) estiver passando por manutenção. 

Inibidor de vórtice Balmoral FireFlow™ 
Os tanques de água de combate a incêndio requerem um volume 
grande e de fluxo rápido de água com um inibidor de vórtice 
desempenhando um papel fundamental para evitar que o ar seja 
aspirado para o sistema e para reduzir o fluxo. Os inibidores de vórtice 
são instalados no tubo de saída do sistema de água bombeada. 

Os padrões exigem que o nível de água utilizável não seja inferior a 
100 mm acima do ponto de sucção mais baixo. A altura do inibidor de 
vórtice também afeta a capacidade efetiva dentro de um tanque de 
aspersão. 

Os inibidores de vórtice simples estão disponíveis comercialmente; no 
entanto, o inibidor de vórtice Balmoral FireFlow fornece um projeto 
significativamente aprimorado que otimiza a capacidade do tanque e 
a taxa de fluxo. 

O inibidor de vórtice da Balmoral foi projetado usando dinâmica de 
fluido computacional para remover áreas turbulentas que, de outra 
forma, reduziriam a taxa de fluxo. 

O design exclusivo da Balmoral atende totalmente aos requisitos dos 
padrões BS EN 12845, incluindo dimensões do tubo, taxa de fluxo e 
resistência mecânica, mas com a vantagem de aumentar a capacidade 
efetiva do tanque e diminuir a perda de sucção através do inibidor de 
vórtice por um líder da indústria 30 %. 

Os inibidores de vórtice moldados por injeção são feitos de 
poliuretano termoendurecível estrutural, são totalmente resistentes à 
corrosão e variam de 80 a 450 mm de diâmetro. Esses materiais de PU 
são usados pela divisão offshore da Balmoral em profundidades de 
água de 2.000 m e além. 



  ACESSÓRIOS
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Válvula de boia 
Estas são instaladas no final do tubo de abastecimento de água de entrada e 
mantém automaticamente o tanque cheio. 

Conexões de tubulação 
Os clientes são solicitados a fornecer detalhes completos ao fazer o pedido. O tipo 
de conexão do tubo deve ser especificado junto com o padrão relevante para quais 
os flanges de acoplamento são perfurados ou os tubos aparafusados. Para ajudar 
com a entrega, o tamanho e a posição de cada conexão também devem ser 
especificados na hora de fazer o pedido. Válvulas de esfera e gaveta e toda a 
tubulação, incluindo curvas e flanges, podem ser fornecidas se especificado no 
momento do pedido. 

As conexões podem ser fornecidas como suportes flangeados de acordo com os 
padrões BS4504, ASA ou DIN ou, para tubulações pequenas, soquetes aparafusados 
de acordo com BS1387. As conexões são encaixadas nas placas nas posições 
acordadas no momento do pedido. 
  
Configuração da tubulação 
A entrada ou tubo de entrega pode entrar no tanque através da parede lateral no 
topo do tanque ou em uma câmara elevada. O fluxo pode ser controlado através de 
uma válvula de esfera, válvula de boia de equilíbrio ou chave de boia automática. 

Os transbordamentos devem ser posicionados de acordo com o entreferro 
necessário, sendo que todas as saídas (sucção), ralos e transbordamentos sairão 
pelas paredes laterais dos tanques. 

Transbordamentos e tubos de alerta terminam em nível alto, horizontalmente, e 
podem ser estendidos até o chão, se necessário. 

  SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE
A Balmoral Tanks fornece um serviço completo de substituição 
de tanques e concluiu um número significativo de projetos de 
serviço completo nos últimos anos. 

Atuando como empreiteiros principais, a Balmoral Tanks é 
apoiada pela saúde e segurança interna, design e 
gerenciamento de contratos, ao mesmo tempo em que fornece 
orientação sobre ACOP L8 e CDM. 

Projeto completo e serviço de instalação 
•   Projeto e instalação de aço de base secundária 
•   Projeto de tanque (ISO9001) e instalação 
•   Remoção do tanque e descarte responsável 
•   Estabelecimento de abastecimento temporário 
•   Reencaminhamento de tubagens 
•   Atualização/substituição de sistemas de válvulas 
•   Experiência em saúde e segurança e MDL 
•   ACOP L8 

Escada fixa 
Disposição típica de uma escada 
fixa de acordo com BS4211



NÃO É APENAS 
MAIS UMA   
EMPRESA DE 
RESERVATORIOS
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  TANQUES DE PEÇA ÚNICA GRP
Os tanques de peça única Balmoral são fabricados de acordo com o padrão BS 
13280:2001 usando resinas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP) de alta 
qualidade. Os tanques estão em conformidade com os Regulamentos de Abastecimento 
de Água do Reino Unido de 1999 e foram testados e aprovados pela WRAS.

Modelo             Comprimento       Largura             Altura         Comprimento      Largura              Altura        Capacidade em  Capacidade em   
                                 interno              interna             interna              externo            externa             externa                Litres                 Gallons 

BOP40‐I                680                    510                   510                   790                    600                    540                    180                    40 
BOP50‐I                737                    559                   559                   812                    634                    580                    230                    50 
BOP70‐I                910                    610                   585                   985                    685                    606                    320                    70 
BOP70LP‐I            1524                  457                   457                   1599                 532                    503                    320                    70 
BOP100‐I              965                    686                   686                   1040                 761                    732                    454                    100 
BOP110‐I              1300                  750                   510                   1450                 900                    556                    500                    110 
BOP110LP‐I          1000                  1000                500                   1150                 1150                  546                    500                    110 
BOP125‐I              965                    762                   787                   1065                 862                    833                    570                    125 
BOP150‐I              1092                  864                   737                   1192                 964                    783                    681                    150 
BOP200‐I              1168                  889                   889                   1268                 989                    935                    910                    200 
BOP220‐I              1000                  1000                1000                 1150                 1150                  1046                  1000                 220 
BOP250‐I              1524                  914                   813                   1674                 1064                  859                    1140                 250 
BOP300‐I              1829                  914                   813                   1979                 1064                  859                    1370                 300 
BOP350‐I              1524                  1143                914                   1674                 1293                  960                    1590                 350 
BOP440‐I              2000                  1000                1000                 2180                 1180                  1030                  2000                 440 
BOP500‐I              1524                  1219                1219                 1674                 1369                  1265                  2280                 500 
BOP500LP‐I          1829                  1219                1022                 1979                 1369                  1068                  2280                 500 
BOP600‐I              1829                  1219                1219                 1979                 1369                  1265                  2730                 600 
BOP800‐I              2438                  1219                1219                 2588                 1369                  1265                  3640                 800 
BOP1000‐I            2438                  1524                1219                 2588                 1674                  1265                  4550                 1000 

Todas as dimensões em mm 



Grupo Balmoral
Fundada em 1980, a Balmoral é um grupo diversificado, de 
propriedade privada. A Balmoral Tanks é especializada em 
soluções de armazenamento e tratamento de líquidos de 
engenharia civil e ambiental, enquanto a Balmoral Comtec 
fornece soluções de produtos de flutuabilidade, proteção e 
isolamento para os mercados de energia offshore. Balmoral 
Park é a divisão de desenvolvimento imobiliário do Grupo. 

Na sede do Grupo em Aberdeen, a empresa investiu em um 
projeto pioneiro e instalação de fabricação que inclui laboratório, 
engenharia de projeto, fabricação de ferramentas, produção, 
gerenciamento de projetos e instalações de teste. 

As instalações da Balmoral Tanks em Thurnscoe projetam e 
produzem os reservatorios de aço vitrificado, revestidos com 
epóxi e de aço inoxidável da empresa, bem como reservatorios 
de concreto para os setores de água, águas residuais, 
processamento e digestão anaeróbica. 

Em Llantrisant, no sul do País de Gales, a Balmoral Tanks opera 
um projeto especializado em operação de fabricação que fornece 
reservatorios PRFV e reservatorios seccionais de aço 
galvanizados, bem como reservatoiros de aço cilíndricos para os 
setores globais de armazenamento de água e combate a 
incêndios. O Grupo se dedica a uma política de melhoria 
contínua e fornecimento consistente da mais alta qualidade de 
produtos em uma base global 
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Balmoral Group HQ, Aberdeen, Escócia

  CONFORME AS REGRAS DE  
  LEGIONELLA E A INDUSTRIA DE ÁGUA
Serviços W.E.T 
A Balmoral Tanks mantém uma participação majoritária na 
Water Environmental Treatment Ltd (W.E.T), cumprindo as 
regras de legionela do Reino Unido e a indústria de água. 

A W.E.T fornece amostragem de legionella e avaliações de 
risco, serviços de monitoramento de higiene da água, 
limpeza de tanques e trabalhos corretivos desde a primeira 
edição do ACoP L8 publicada pelo HSE em 1991, 
trabalhando com fundos do NHS, conselhos municipais, 
escolas, lares de idosos, associações habitacionais e 
empresas de administração de imóveis. 



Rathbone Square, 24 Tanfield Road  
Croydon, Surrey CR0 1AL, Reino Unido  
+44(0)208 665 4100 
tanks‐website@balmoral.co.uk 
www.balmoraltanks.com 

BTL‐GRPSECT‐POR‐0323‐A

BALMORAL TANKS 
NÃO É APENAS MAIS UMA EMPRESA DE TANQUES

SOLUÇÕES GLOBAIS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, ÁGUA RESIDUAL E PROCESSAMENTO




