
Pioneira no mercado de EPI’s em Portugal, a SINTIMEX conta com mais de 60 anos de experiência e uma equipa 

de mais de 60 pessoas.

Em 2020, demos um passo em frente e integramos a DEXIS SAFETY, a divisão especializada em processos 

industriais do grupo multinacional DESCOURS & CABAUD.

Hoje, somos líderes de mercado e uma one-stop-shop para soluções de Segurança e Proteção, servindo clientes 

de todos os setores de atividade.

Trabalhamos diariamente para acompanhar o desenvolvimento dos nossos clientes e contribuir para o seu 

sucesso!
Descubra mais em 

www.dexis.eu

SOMOS DEXIS

SOLUÇÕES GLOBAIS

SERVIÇOS & REPARAÇÕES

EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO

SOLUÇÕES 
ANTIQUEDA

FERRAMENTAS

SISTEMAS BLOQUEIO & 
IDENTIFICAÇÃO

SOLUÇÕES 4.0

S.C.I.E

SERVIÇOS & 
REPARAÇÕES

BOMBEIROS & 
PROTEÇÃO CIVIL



Calibração Detetores de Gases 
Os detetores de gases falham frequentemente, 
devido à degradação do desempenho dos 
sensores, sendo necessária a sua calibração a 
cada 6 meses. A Sintimex tem um conjunto de 
técnicos certificados que garantem uma correta 
calibração dos seus detetores de gases.

Proteção Respiratória

Os equipamentos utilizados têm de estar sempre 
em ótimas condições, de modo a reduzir o risco 
de acidentes e garantir a uma proteção eficaz 
para quem os utiliza.

Inspeções de ARICAS*
A eficácia dos aparelhos respiratórios depende 
da qualidade do equipamento e da correta 
utilização do mesmo, mas também da sua 
manutenção adequada. Assim, devem ser alvo 
de inspeção anual, garantindo a segurança dos 
utilizadores e prevenindo graves acidentes.
 
Prova Hidráulica a Garrafas de Ar Comprimido
A prova hidráulica a garrafas de ar comprimido 
enquadra-se na inspeção do ARICAS, uma vez 
que são parte integrante destes equipamentos. 
O serviço inclui enchimento e prova hidráulica 
que deve ser realizada a cada 5 anos.

*Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto

     Manutenção Equipamentos de Bombeiros

     Compressores e Motobombas

     Instalação e Inspeção Equipamentos Antiquedas

     Calibração de Detetores de Gases e Alcoolímetros

     Sistema Homem Morto: configuração e formação

     Inspeções de ARICA’s

     Manutenção de Extintores e Sistemas Segurança Contra   

     Incêndios 

     Sistemas de Dispensação Automáticos

     Manutenção de Plataformas

     Outros à sua medida

Serviços:

A Manutenção de Equipamentos diminui o número de acidentes que podem causar perdas de vidas humanas.

Não espere pelo inesperado. Aposte na Qualidade, na Experiência e na Eficácia!

DEPARTAMENTO TÉCNICO SINTIMEX



Sistema KOS
Se tem uma máquina tão critica para a sua produção, que 

qualquer avaria é um potencial problema, descubra o KOS!

O KOS é um Sistema de Manutenção Preditiva que antecipa 

defeitos e avarias antes de acontecerem. 

Este sistema, simples de instalar, analisa as vibrações e outras 

variáveis em máquinas rotativas, de forma a alertar para futuras 

necessidades de intervenção, antes da avaria acontecer.

O sistema KOS Online consiste na colocação de dispositivos de aquisição de dados KOS Alerta 10 que recolhe dados 
dos vários activos e na plataforma KOS Manager que gera automaticamente informações sobre o estado da máquina 

24 horas por dia, 7 dias por semana.  
Detecta os defeitos numa fase precoce, tornando possível monitorizar a sua evolução e planear a manutenção 
preventiva de forma mais eficaz e económica.

O Sistema KOS Online

Evita paragens de máquinas Melhora a produtividade

Mais informação Maior fiabilidade do estado 

das máquinas

Fácil de utilizar

Dados tratados por 

técnicos especialistas

Dados filtrados e trabalhados para mostrar facilmente 
ao usuário o status da sua máquina;

Adequado para máquinas de velocidade e carga 
variável;

Permite a gestão total da informação da máquina, não 
só de vibrações, mas de outros indicadores;

Instalação não invasiva.

+ VANTAGENS

Manutenção Remota
Cliente 1

Cliente 2

Cliente N

Sinais Suportados:
Acelerómetro

Temperatura

Pressão

                         

KOS Online
Sistema de Monitorização de Máquinas Rotativas



Manutenção de Extintores NP 4413: 2019

Manutenção que envolve o manuseamento 

do extintor para se verificar o bom estado 

do agente extintor e das peças do extintor.

ADICIONAL/RECARGA DE EXTINTORES:

5 em 5 anos para extintores de Pó Químico;

10 em 10 anos para extintores CO2.

Equipamentos de Segurança para 
Trabalhos em Altura e Resgate, 

Individuais e Coletivos*

Normativos de fabrico respeitantes 
a cada um dos dispositivos

Anual*

Manutenção de Equipamentos e                      
Sistemas de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios

RJ-SCIE - Lei 123/2019 
de 18 de outubro Anual

Manutenção de Equipamentos e                 
Sistemas de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios

RT-SCIE - Portaria 135/2020 
de 2 de junho  

Anual

Manutenção 
Plataformas Elevatórias*                                                                        

 DL 50/2005     Semestral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEDE

Av. Infante D. Henrique 9B

(+351) 217 577 212

sintimex@sintimex.pt

NORTE**

Rua Engº. Frederico Ulrich 2025 Moreira

(+351) 910 029 588   

apoiotecnico@sintimex.pt

CONTACTOS SINTIMEX

Calibração Detetores de Gases BS EN 60079-1:2007 Semestral

Procedimentos LOTO ISO 14118 Anual

Inspeção Fardamento 
Proteção Química

Inspeção Sistemas
 Proteção Respiratória 

Anual

Anual

EN 943-1:2002
EN 943-2:2002 (ET)

NP EN 149: 2001+A1: 2017
NP EN 12021:2019
NP EN 529:2008

**Fora do âmbito da ISO 9001 e NP 4413.

SERVIÇOS SINTIMEX LEGISLAÇÃO PERIODICIDADE

Certificações:

Calibração Alcoolímetros SemestralPortaria 1556/2007
OIML R 126

*Salvo uso intensivo, uso em ambientes 
agressivos, etc. 

Anual

* representações SINTIMEX

Escadas Verticais* AnualDL 50/2005


