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SOBRE A WWM
CONSULTORIA

A WWM Consultoria foi fundada por dois irmãos com amplos conhecimentos em equipamentos de
climatização (CHILLER ELÉTRICO, CHILLER POR ABSORÇÃO e GHP). 
 
Atuando em todo o território brasileiro, com os seguintes critérios.
 
Missão - Proporcionar conforto e eficiência ao cliente, realizando um trabalho de qualidade e
otimizando serviços operacionais, diminuindo o tempo de gestão dos nossos clientes com a
manutenção.   
 
Visão - A WWM Consultoria com os principais selos de qualidades e referência em equipamentos de
Climatização Industrial. 
 
Valores - Possuímos Integridade, honestidade, plena responsabilidade dos compromissos,
resultados e da qualidade perante os clientes, acionistas, parceiros e colaboradores.
 
Baixo custo - Devido as nossas parcerias e foco na manutenção dos equipamentos, a WWM
Consultoria consegue entregar a melhor Gestão e Serviço e ainda oferecer o melhor custo do
mercado.



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

      A WWM Consultoria percebeu que as contratantes

estavam gastando muito tempo com a gestão da

manutenção . 

 

         Então criamos meios de otimizar o tempo com a

gestão da manutenção .  

 

         Uma das alternativas foi criar QR CODE contendo

documentos ,  relatórios , PMOC , acompanhamento das

datas de vencimentos dos documentos necessários . 

 

        Uma cópia completa fica com o responsável pelo

contrato . 

 

       E um QR CODE apenas com manual e  relatório 

fica nos equipamentos . 

ATENDIMENTO AO CLIENTE

           Todo o atendimento preventivo ou corretivo

o cliente recebe uma avaliação geral dos trabalhos ,

com base na pesquisa de satisfação criamos um

plano de ação para se adequar ao cliente . 

 

        Cada empresa possui uma particularidade ,

seja um modelo de  relatório ou até um EPI

específico . 

 

    Com a pesquisa de satisfação a WWM

Consultoria consegue atender todos os clientes de

forma diferenciada . 

 



SERVIÇOS

     Os trocadores de calor são equipamentos

aplicados em diversas indústrias e  shoppings

para controle térmico e que podem

adquirir pequenos níveis de sujeira conforme são

utilizados . 

 

   Essa sujeira pode vir a prejudicar as

funcionalidades deste equipamento , sendo

necessário efetuar  limpeza mecânica

periodicamente  para que este equipamento não

venha a apresentar problemas ou tenha a sua

eficiência reduzida devido à sujeira .

EFICIÊNCIA NA LIMPEZA MECÂNICA
DE TROCADORES DE CALOR

   A WWM Consultoria possui um equipamento rotativo

específico para Limpeza de trocadores de Calor em

equipamentos de Climatização Industrial , como Chiller

por Absorção , Chiller Centrifuga , Chiller parafuso e Chiller

Scroll . 

 

     Um serviço de limpeza em trocadores de calor trabalha

retirando sujidades resultantes de materiais que passam

pelos tubos do trocador de calor . 

 

      Para que essas sujidades sejam retiradas , é utilizado

um equipamento específico que rotaciona uma escova de

alta limpeza proporcionando a retirada de pequenas

partículas e uma grande eficiência sem causar danos ao

equipamento .



       A WWM Consultoria possui equipe especializada na

manutenção preventiva e corretiva , como Chiller por

Absorção , Chiller Centrifuga , Chiller parafuso e Chiller

Scroll .

 

       A falta de manutenção pode acabar custando mais

caro no longo prazo , pois os reparos necessários poderão

ser ainda maiores .

 

    Portanto , fazer a manutenção regular do Chiller

evitará esse tipo de situação desconfortável .

 

        O nosso objetivo com os equipamentos do cliente é

reduzir a probabilidade de falhas ou a degradação do

equipamento , garantindo  o pleno funcionamento sem

perdas de performance ou desgastes prematuros .

    O Chiller por absorção pode ser considerado um

ciclo de refrigeração “termoquímico”, que trabalha

internamente a baixa pressão (vácuo). 

 

    No seu interior circula dois líquidos : um líquido

refrigerante (água desmineralizada) e um líquido

absorvedor (brometo de lítio – LiBr).

 

    Ele é equipamento ecológico , pois usa água como

líquido de refrigeração e pode usar recursos de

energia de maneira eficiente por meio de várias fontes

de calor , como gás , água quente e vapor .

 

  Através de técnicos com anos de experiência ,

atuamos na manutenção preventiva e corretiva do

Chiller Absorção . 

 

 

EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA
NOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL  

         O Chiller por Absorção é um equipamento

que precisa de mão de obra especializada .

   

       A falta de manutenção ou operação correta

irá ocasionar em grandes falhas e diminuição

da vida útil do equipamento .

 



Elaboramos contratos de manutenção preventiva ,

corretiva e preditiva .

 

Visando a redução de custos operacionais e de

manutenção não programada .

 

Conforme a vossa necessidade , através de visitas

agendadas no qual são avaliadas todas as condições dos

equipamentos e instalações ,

 

Efetuando correções e regulagens quando necessário

para evitar paradas indesejadas , otimizando o

funcionamento do seu processo e economizando a

energia elétrica .

CONTRATO DE
MANUTENÇÃO

REALIZAMOS DIVERSOS TRABALHOS EM CHILLER E GHP 

Gestão estratégica da manutenção 

Manutenção Preventiva

Manutenção Corretiva

PMOC - Plano de Manutenção , Operação e

Controle  

Limpeza mecânica dos Trocadores de calor

Retubagem de Trocadores de Calor

Análise da solução de Brometo de Lítio (LiBr)

Filtragem da solução de Brometo de Lítio (LiBr)

Manutenção na Bomba de Vácuo do Chiller ABS

Manutenção preventiva e corretivo em Bombas

d 'água

Substituição de compressores

Retifica dos motores do GHP 

Manutenção preventiva de 2 , 10 , 20 e 30 mil

horas dos GHP 's

Teste de estanqueidade 

 

A WWM Consultoria atua com todos os serviços de manutenção preventivo,
corretivo e preditivo em Chiller  por Absorção, Chiller Centrifuga, Chiller parafuso,
Chiller Scroll e GHP

       GHP (bomba de calor acionada pelo motor a

gás) é um tipo de VRF acionada por motor a gás .

 

        Ideal para edifícios que usam gás como fonte

de energia ou quando é preciso melhor

aquecimento , com ótimas operação e recuperação

de calor .

 

   Realizamos todos os trabalhos preventivos

corretivos e preditivos nos equipamentos GHP 's .

GHP - GAS HEAT PUMP  



5 S

REGRA DE OURO DA WWM CONSULTORIA

       A WWM Consultoria aderiu o 5S para oferecer

uma  melhoria contínua e a qualidade total dos

trabalhos internos e prestações de serviços aos nossos

clientes .

     

        Seiri - Senso de utilização : Levamos para a área

de trabalho apenas as ferramentas que serão

utilizadas , o restante deixamos no veículo .  

       

    Seiton - Senso de organização : Mantemos as

ferramentas organizadas na área de trabalho , sabendo

onde está as ferramentas ganhamos tempo com a

manutenção .  

 

       Seiso - Senso de limpeza : Procuramos deixar o

ambiente de trabalho mais limpo possível e os

materiais contaminados são descartados

corretamente .

 

     Seiktsu - Senso de padronização : Procuramos

padronizar todos os trabalhos diminuindo o tempo e

garantindo melhor qualidade .

  

         Shitsuke - Senso de disciplina : Trabalhamos para

manter o 5S em funcionamento constante e sempre

se adequando ao cliente .       

MEIO AMBIENTE

      Preservar o meio ambiente é um ato importante

não só para a humanidade , mas para todos os seres

que habitam a Terra . 

 

     Afinal , é nele que estão os recursos naturais

necessários para a sua sobrevivência , como água ,

alimentos e matérias-primas .

 

  Todos os materiais contaminados são

encaminhados para parceiros que fazem o descarte

corretamente ou asseguramos que os clientes fazem

descarte corretamente . 

 



PALESTRAS E CONSULTORIA

       Os diretores da WWM Consultoria são os primeiros no Brasil a fornecer palestra , treinamento

e consultoria sobre Chiller por Absorção e Sistema GHP .    

Modalidade online

Presencial 

In company

       Trabalhamos com algumas modalidades de palestras , treinamentos e consultorias .    

 

 

Entre em contato para saber com o melhor modelo para sua empresa e solicite seu orçamento .  
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