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Clientes 

Exército dos Estados Unidos 

Corpo de Bombeiros 

NASA 

Exxon-Mobil  
O maior grupo de empresas (Esso, Mobil e Exxon-Mobile) de óleo e gás. 

 

Intel 
Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. 

 

Samsung 
Um dos maiores conglomerados coreanos das áreas de tecnologia, 

semicondutores, construções e arranha-céus, petroquímica, moda, medicina, 

finanças, hotelaria, e muito mais. 

 

Halliburton  
Gigante na área de exploração de petróleo. 

 

Abbott Laboratories  
Farmacêutica multinacional com 120 anos de história e 97mil funcionários. 

 

Battelle 
Maior empresa sem fins lucrativos de pesquisa e desenvolvimento do mundo. 

20 mil funcionários em mais de 100 localidades. 

 

Mina de ouro Franco-Nevada 

Lockheed Martin 
Empresa aeroespacial com 123mil funcionários 

 

Meineke Muffler 
Rede de oficinas de reparo de carros dos EUA com 900 lojas. 

 

Midas Muffler  
Rede de oficinas de reparo de carros dos EUA presente em 13 países. 

 

Ozonia  
Fabricante de equipamento de tratamento de água presente em 5 países. 

 

Wedeco 
Fabricante de equipamento de oxidação de água usando ozônio, com vendas 

em 150 países. 

 

PetSmart 
Rede com mais de 1230 lojas de produtos veterinários.  

 

Skansa 
Lider mundial em desenvolvimento de projetos para construção civil com 53mil 

funcionários. 

 

Tiffany's  
Uma das maiores fabricantes de joias dos EUA.  



www.ogsi.com.br 

Hospital Regional de 

Punta Arenas - Chile 

University Hospital 

Beijing, China 

Hospital Maternidade  

Dr.Oropeza 

Caracas, Venezuela 

Cysmetalicos 

Baleares, Islas Canarias 

A OGSI é líder mundial e já instalou 

milhares de plantas em mais de 70 países. 

Presença Mundial 

Acumuladores Ajax: OG-1250 DUAL 

São Paulo, Brasil 
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Aplicações 

Respirável
Oxigênio para aviação Oxigênio para tripulação

Preparação para desastre Governos Municipais, Estaduais, Federal, agências governamentais e fornecedores

Enximento de tanques para mergulho Lojas de mergulho, Universidades, Marinha, Petrobrás

Emergência médica Ambulâncias, Corpo de bombeiro, Unidades móveis

Militar - médico Forças armadas

Recuperação com Oxigênio Câmaras hiperbáricas

Hospitais - fornecimento central Hospitais, clínicas

Veterinária Clínicas veterinárias

Well care Barras de O2

Ambiental / Biológico
Água em garrafa Injeção de O2 para água

Hidroponia

Fazenda de peixes, aquacultura Tanques para criação de peixes

Processamento de peixe Processamento, transporte

Fabricação de Sistema de Ozônio Desinfecção, Anti-bactericida

Celulose e produção de papel Clareamento de polpa e do papel

Laboratório de fermentação e bio-tech Plantas biológicas

Tratamento de esgoto Plantas e sistemas de tratamento de água

Tratamento de água Plantas e sistemas de tratamento de água
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Aplicações 

Térmico
Baterias Fábricas de baterias

Aumento de potência de fornagem Empresas que usam fogo (caldeiras, metalúrgicas, etc)

Combustão de gás Controle de poluição

Metais Chapas e ferro fabricado

Garrafas, jarras Fabricação

Lojas de mecanismo de correção

Vidro Fabricação de pratos, vidros, óculos

Vidros ornamentais Vasos, lâmpadas, ornamentos

Jóias fabricação

Reciclagem de ferro de carros, metais, ferro-velhos

Metal: corte officinas, lojas de silenciosos, radiadores, lanternagem

Ferro Distribuidores, fundição, acabamento, rolagem

Ferro Produtores de fios, cabos, prego

Ouro Minas de ouro

Brazing Fabricação de equipamento de troca de calor

Soldagem Cursos de soldagem, oficinas

Distribuidores de O2 lojas de suprimento e equipamento para soldagem, distribuidores de O2
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OG-650 

OG-1250 DUAL 

Geradores de Oxigênio 

Alternativa inteligente e econômica para a independência de entrega de oxigênio 

Produza seu próprio oxigênio –industrial ou medicinal – através de nossos 

diversos modelos de geradores. 

 

Modelos disponíveis variam de 0.39 m3/hora a 131 m3/hora cada unidade 

– multiplos equipamentos instalados ou VPSA para consumos maiores em 

um mesmo local. 

 

O investimento é baixo com retorno em curto tempo. 
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Independência e Economia 

Plantas de enchimento com capacidade de 1 a 120 cilindros 

cada unidade. 

 

Ideal para hospitais, localidades remotas, distribuidores de 

gás, etc. 

 

93% (3% +/-) de pureza. Podendo chegar a 99%. 

 

US FDA (EUA), CSA (Canada), ISO 10083 (Europa) 

Plantas de Enchimento 
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 Modelo CFP-15:  

capacidade de 1 cilindro (6m3) por dia. 
 

Conveniência e Independência 

A OGSI fabrica as menores plantas de enchimento de oxigênio no mundo. Esse sistema combina 

conveniência e redução de custo, além dos atributos de armazenamento e alta pressão de um 

cilindro.  

Por esta razão, o governo americano está incentivando o uso da CFP-15 nas unidades de corpo de 

bombeiros em todo o país. 

Modelos Menores 

OG-15 and OG-20  

Os modelos OG-15 e OG-20 geram de 0.39 a 0.53 m3 por hora de oxigênio a uma pureza de 

95% com apenas 1/2 kw de energia. 

Além de econômicos, são duráveis e de fácil manutenção. 

Os modelos OGS-20 garantem um fluxo de 0.53m3 por hora (10 litros por minuto) de gás 

medicinal. Ideal para clínicas, terapia com câmaras hiperbáricas, tratamento de água e esgoto, 

bioremediação, etc. 

 

OGS-20: 10 litros por minuto de 

oxigênio medicinal  
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Diversos modelos de plantas móveis para enchimento de cilindro e 

geração de oxigênio medicinal e industrial. 

Unidades Móveis 

CFP-15M: Modelo usado pelo  

Exército dos Estados Unidos 

Planta Móvel para 

Enchimento de 

Cilindros 

Gerador de Oxigênio Móvel 
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1. Caixa de eletricidade 

2. Compressores de ar 

3. Válvulas 

4. Fios elétricos 

5. Mangueiras de ar 

6. Filtros 

7. Tanque de ar 

8. Geradores de Oxigênio 

9. Computador (não incluído) 

10. Porta serial 

11. Mangueiras de oxigênio 

12. Tanque de oxigênio 

13. Monitor de gases 

14. Compressor de oxigênio  

15. Bomba a vácuo 

16. Manifold  

17. Linha de distribuição 

18. Kit de calibração de gases 

19. Medidor de vazão 

 

 
 

Típico Sistema para Oxigênio Medicinal 

Planta de Enchimento de Cilindros 
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Típico Design de um Sistema 

Gerador de Oxigênio 
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Análise de Investimento 

Informações necessárias para definição do modelo ideal e análise do investimento: 

 

Consumo mensal e por hora em m3 

Custo atual de oxigênio por m3 

Custo atual de 1kwh de energia 
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OGSI – Oxygen Generating System International 

A OGSI é uma divisão do grupo americano Audubon Machinery Corporation, e é fabricante líder 

mundial de Geradores de Oxigênio e Plantas de Enchimento. Usando tecnologia de Adsorção por 

Oscilação de Pressão (PSA), a OGSI oferece uma linha completa de plantas de oxigênio industrial 

e medicinal em diversos tamanhos.  

 

Atualmente, a OGSI possui plantas de oxigênio em mais de 70 países, servindo mais de 40 

segmentos como metalúrgicas, hospitais, aquicultura, mineração, tratamento de água e esgoto, e 

fabricação de sistema de ozônio. 

 

A Pureza do oxigênio produzido por nossos geradores é de 93 % a 95% (3% +/-), com 

disponibilidade de 99%. 

 

A OGSI é certificada ISO 9001/2001.  

Planta da OGSI em  

North Tonawanda, Nova York 

A Bioargo Group é uma empresa de desenvolvimento de negócios internacionais com 

operação em mais de 25 países através de escritórios em Nova York e no Rio de Janeiro, rede 

de representantes, distribuidores, fornecedores e agentes. 

O grupo atua com diversos produtos, através de segmentos distintos que incluem: saúde, equipamentos, 

alimentos e bebidas. 

 

A Bioargo Group é distribuidora e representante legal da OGSI no Brasil e possui representações nos 

principais estados. 

Escritório da Bioargo em 

Nova York 
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Bioargo Group | OGSI 

www.ogsi.com.br 
info@ogsi.com.br 

 
Brasil: RJ: 2621-5565 

EUA : +1 716 568-4733 

mailto:info@ogsi.com.br

