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Nota: à parte das soluções de tratamento de ar, a Trotec oferece-lhe igualmente os necessárias equipamentos de medição. 
Por exemplo, equipamento capaz de detectar fugas nos seus sistemas de ar comprimido em operação ou registadores de dados LAN
com função de alarme para monitorizar concentrações de dióxido de carbono em adegas de fermentação e de armazenamento. 

Mais qualidade, maior produtividade e 
rentabilidade. Os equipamentos existentes
rapidamente chegam aos seus limites.

As exigências de mercado estão em constante
mudança, especialmente na indústria de bebi-
das, e frequentemente colidem com a capaci-
dade das linhas de produção existentes. 

Especialmente no que diz respeito ao tratamento
do ar, os equipamentos existentes podem, em
plena carga produtiva, rapidamente ultrapassar
os seus limites e dispendiosas modificações pos-
teriores dos sistemas existentes são muitas vezes
postas de parte por razões económicas.

De qualquer forma, por exemplo, o aumento
da capacidade de um convencional sistema de
ventilação em cervejeiras levaria, em termos
de desumidificação, apenas a um sucesso limi-
tado, já que o teor de humidade do ar exterior
está normalmente acima do desejado para ar-
mazéns de produto engarrafado.

No entanto, seria possível atingir rapidamente
melhorias de qualidade e de produtividade
marcantes através do controlo eficaz da humi-
dade no seu ambiente de produção – e, em
comparação com medidas convencionais, com
um efeito sensivelmente maior e com muito
menos esforço!

NÓS SOLUCIONAMOS PROBLEMAS 
DE HUMIDADE
HUMIDADE SOB CONTROLO – ADEUS CONDENSAÇÕES

SOLUÇÕES 
TALHADAS 
À SUA 
MEDIDA

Desumidificadores série TTK
Desumidificadores de condensação 

móveis, com capacidade até 400 litros
por dia – ideal para o uso flexível em 
armazéns de produto engarrafado.

Ventiladores axiais série TTV
Com fluxos de até 7.000 m³/ h e alcances até
65 m são os ventiladores profissionais por
excelência para a circulação de ar seco em

armazéns de produto engarrafado.

Secadores industriais série DH
Desumidificadores de condensação 

estacionários, também adequados para
baixas temperaturas até -15 ºC – para
baixar o ponto de orvalho em adegas.

Secadores de adsorção série TTR
Desumidificadores de adsorção estacionários
para a produção de grandes volumes de ar de
processo muito seco, como salas de máquinas

CIP e armazéns de produto engarrafado.



Para utilização em espaços 
higiénicos, muitos dos desumidi -
ficadores da Trotec também 
estão disponíveis em aço inox.

Alugar em vez de comprar?
Com TKL é possível:

Para garantir a sua rentabilidade
em caso de avaria ou picos de tra-
balho temporários tem a TKL a
seu lado, Trotec Rental Division,
líder europeu de aluguer de equi-
pamentos, com mais de 10.000
unidades de aluguer e um rápido
serviço de entrega 24 horas, como
garantia de elevada disponibili-
dade de equipamento para inter-
venção em caso de avaria e expan-
são da capacidade.

Desumidificadores W
de condensação 
até 2.000 litros / 24 h

Desumidificadores de W
adsorção com caudais 
até 13.300 m³/ h

Ventiladores centrífugosW
de alta pressão com capa-
cidades até 54.000 m³/ h

Purificadores de ar atéW
5.000 m³/ h

Aquecedores a gasóleoW
até 500 kW de potência 
e 25.000 m³/ h de caudal

Único no mundo: unidadesW
de climatização móveis
para temperaturas am-
biente de -26 °C a +60 °C

Cada fabricante de bebidas tem fluxos de tra-
balho, equipamentos e instalações individuais.
Assim, cálculos teóricos feitos   “ao longe” ou
ofertas padrão são de pouca utilidade. Por esta
razão, os nossos peritos analisam os processos
de produção, engarrafamento e armazena-
mento diretamente junto de si e desenvolvem,
finalmente, uma solução personalizada.

Antes da instalação dos equipamentos definiti-
vos são realizados testes com versões móveis
dos desumidificadores projetados, cuja instala-
ção não requer quaisquer medidas construtivas.
Durante esta fase de validação, documentamos
todos os parâmetros climáticos relevantes para
a optimização final do cálculo de demanda.

Apenas a Trotec oferece esta vantagem: 

Devido à capacidade única de um ensaio de
funcionamento não vinculativo, só investe em
soluções adaptas às suas necessidades que 
funcionam perfeitamente e que foram com -
provadas junto de si durante o normal funcio-
namento!

Somente quando estiver convencido do nosso
conceito, serão encomendadas as unidades 
estacionárias, definitivas.

Para o período de testes será cobrada apenas
uma económica taxa de aluguer.

tudo completo de uma só mão, do líderW
dos especialistas em desumidificação, 
com extenso programa de equipamentos 
e muitos anos de know-how prático;

graças à opção de operação de teste, W
sempre 100 % soluções comprovadas 
na prática para a sua empresa;

sem medidas construtivas, sistemas de W
instalação posterior imediata para desumi-
dificação, manutenção de humidade redu-
zida, ventilação e exaustão, purificação de
ar, também disponíveis em aço inox para
áreas de higiene sensível;

capacidade de desumidificação muito W
elevada, mesmo com baixos pontos de 
orvalho, para uma secagem rápida e eco -
nómica, com operação totalmente auto -
mática e de baixa manutenção  – comando 
por higróstato ou ponto de orvalho;

todas as classes de aparelhos disponíveisW
para cada perfil de exigência – a partir de
20 litros até secadores de alto rendimento
de 2.000 litros / 24h.

NÃO CORRA RISCOS
COM O NOSSO SERVIÇO BEST-PRACTICE PARA INDÚSTRIAS

Os desumidificadores da Trotec podem facilmente
ser, à posteriori, combinados com os sistemas exis-
tentes, bem como, perfeitamente ajustados a qual-
quer exigência ambiental, proporcionando à sua
empresa imediatamente inúmeras vantagens: 

Rápida e uniforme cura do adesivo nosW
seus armazéns proporciona garrafas com
rótulos sem rugas e bem posicionados

Evita bolores em paredes e tectos das W
suas adegas

Clima saudável e produtivo sem deficiên-W
cias de concentração dos seus emprega-
dos nas suas linhas de engarrafamento

Possibilidade de maior lotação dos seus W
armazéns de produto engarrafado sem
que, por isso, comprometa as condições
de secagem dos rótulos

Prevenção de problemas de higiene W
e condensação na lavagem de garrafas

Redução da manutenção de máquinas W
e edifícios

Além disso, pode usar a recuperação de calor
opcional dos nossos desumidificadores indus-
triais, de forma económica, para aquecimento
de águas sanitárias ou de lavagem ou no préa-
quecimento em sistemas de ventilação.

COMPETÊNCIA EM VEZ DE EXPERIÊNCIAS
SOLUÇÕES DE TRATAMENTO DE AR PARA A INDÚSTRIA DE BEBIDAS



Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Alemanha

Tel. +49 2452 962-400
Fax +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com
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As melhores condições para 
o seu sucesso

Com unidades de negócios para equipa-
mentos industriais, equipamentos de alu-
guer e serviços interligadas de forma inte-
ligente, o Grupo Trotec é internacional-
mente um dos melhores endereços para
soluções profissionais em redor do con-
trole climático e metrologia de diagnóstico
de edifícios.

Nós oferecemos muitos anos de experiên-
cia na indústria, produtos de qualidade e
um serviço abrangente – tudo com um só
parceiro!

Tire proveito nos seus desafios da nossa
experiência em inúmeras instalações – es-
pecialmente na indústria de bebidas. Te-
mos todo o gosto em aconselhá-lo exaus-
tiva e pessoalmente e aguardamos a sua
chamada ou inquérito por e-mail.


