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Secadores de adsorção série TTR
Desumidificadores de adsorção

 estacionários

Desumidificadores série TTR 
Desumidificadores de adsorção,

móveis

Secadores industriais série DH 
Desumidificadores de condensação,

estacionários

Purificador de ar série TAC
adequados para salas limpas,

 móveis

Ventiladores radiais série TFV
Ventilação e exaustão de alta pressão,

também para zonas Ex, 
estacionária ou móvel

Aquecedores série TEH
Aquecedores eléctricos de 

alto rendimento, móveis

LD6000
Detector combinado electro-

 acústico e por gás traçador para 
detecção de roturas

Câmara termográfica
Série IC e Tablet AC080V para

 medições em tempo real

Datalogger industrial DL200X
Registador de dados universal para

documentação e monitorização

Medidor ultrasónico SL800R
Detecção de fugas em sistemas 

de ar comprimido e ensaios 
de desgaste

A NOSSA 
PAIXÃO: 
CLIMA PERFEITO
PARA A SUA 
PRODUÇÃO

QUÍMICA CERTA PARA
TODOS OS PROCESSOS
Soluções Trotec para Condition 
Control e Condition Monitoring
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AS MELHORES CONDIÇÕES 
PARA PRODUTOS REFINADOS
Trotec Condition Management cria as condições
ideais para um ambiente livre de interferências na
produção química e farmacêutica

Provavelmente em nenhum outro sector indus-
trial os requisitos para um ambiente constante
e controlado para processamento e armazena-
mento são tão relevantes para um processo de
fabrico eficiente, como na produção de produ-
tos químicos ou farmacêuticos.

Desde a armazenagem nos depósitos de maté-
rias primas, passando pelos processos espe-
ciais de fabrico, até ao armazenamento de pro-
dutos acabados, em particular, a humidade do
ar,  regulada de acordo com as necessidades
específicas, é de grande importância, seja para
manter a humidade baixa ou para produzir ar
seco para a desidratação e outros processos
de fabrico.

Como um dos principais especialistas em desu-
midificação, com extenso programa de equipa-
mentos, experiência de fabrico de muitos anos
e conhecimentos adquiridos em inúmeras ins-
talações industriais, podemos fornecer-lhe sis-
temas de tratamento de ar à sua medida e para
cada necessidade.

Desumidificadores profissionais para
óptimas condições de produto

Com várias séries de desumidificadores de
 condensação e de adsorção de alta qualidade,
escalonados em níveis de desempenho e com
múltiplas opções de apresentação, temos uma
solução de desumidificação para cada exigên-
cia no programa – maioritariamente desenvol-
vido e fabricado na nossa própria produção 
na Alemanha.

Soluções 360º em torno 
da climatização

Como especialistas em soluções de tratamento
de ar oferecemos, além de sistemas de desumi-
dificação, igualmente uma gama completa de
equipamentos de climatização – por exemplo,
purificadores de ar adequados para salas lim-
pas, ventiladores radiais de alta pressão, tam-
bém para uso em zonas Ex, ou aquecedores
eléctricos particularmente poderosos para gran-
des quantidades de ar quente.

Muitos aparelhos podem, a pedido, ser aluga-
dos de forma flexível, em casos de necessida-
des passageiras, para rapidamente substituir
avarias ou para garantir picos de produção tem-
porários.

Para proteger o valor das suas instalações e
edifícios, temos ainda no nosso programa uma
ampla selecção de variados instrumentos de
medição, para diagnóstico de construção não
destrutivo, detecção de danos, controlo de
 qualidade e manutenção industrial. Todas as
soluções estão disponíveis na Trotec, inteira-
mente de uma só fonte, com um único contacto
para todos os serviços. 

Aproveite o Trotec Condition
 Management para optimizar os 
seus processos: 

Os nossos especialistas analisam os processos
directamente in loco junto de si e desenvolvem,
de seguida, soluções adaptadas às suas neces-
sidades, das quais se pode, a pedido, conven-
cer, através de um funcionamento experimental
sem compromisso.

TROTEC AT WORK – 
Uma selecção das nos-
sas referências:
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SOLUÇÕES TALHADAS 
À SUA MEDIDA
Com sistemas de desumidificação da Trotec 
manterá sempre a sua «pólvora» seca

Todos os desumidificadores Trotec convencem
através de uma excelente relação custo-benefí-
cio. O seu funcionamento totalmente automá-
tico, de baixa manutenção, reduz os custos to-
tais de operação e possibilita um uso de energia
de processo activo – por exemplo, para o aque-
cimento complementar de ar ou geração de
água quente – também acelera o retorno sobre
o investimento.

Desumidificadores de condensação
para uma secagem económica

Os nossos secadores industriais da série DH
são desumidificadores de condensação extre-
mamente robustos e poderosos para manter
secas grandes áreas, mesmo a baixas tempera-
turas. 

As unidades DH não precisam de ar fresco adi-
cional e podem ser perfeitamente adaptadas
a qualquer exigência ambiental, bem como, ins-
taladas à posteriori – também em sistemas de
condutas de ar existentes. 

Desumidificadores de adsorção 
para a secagem de ar com baixos
 pontos de orvalho 

Particularmente em ambientes refrigerados com
baixos pontos de orvalho, as nossas unidades
de secagem de adsorção da série TTR são solu-
ções ideais para manter seco, desumidificar ga-
ses ou gerar grandes quantidades de ar seco. 

Estes aparelhos exclusivos da Trotec represen-
tam a série de desumidificadores de adsorção
mais avançada no mercado e podem ser rapi-
damente montados como uma solução quase
personalizada para suas necessidades indivi-
duais, devido a amplas funcionalidades de sé-
rie, bem como, inúmeras de opção – a pedido
também com rotor de sorção bacteriostático
na versão higiénica. 

Devido à configurável reversão do fluxo de ar,
os secadores TTR podem ser integrados de
forma flexível nos processos existentes, mesmo
em instalações canalizadas – sempre com o
lado operacional virado para o utilizador, po-
derá seleccionar conforme necessário por que
lado do aparelho será a saída de ar seco.

Ampla gama de aplicações na
 produção química e farmacêutica

O amplo regime de funcionamento dos nossos
desumidificadores, de -20°C a + 70°C e a op-
ção de controlo por humidade ou ponto de or-
valho garante intervenções de desumidificação
eficientes numa grande variedade de tarefas:

Manter secos materiais higroscópicos paraW
uma qualidade de processamento óptima
sem riscos de aglutinação 

Prevenção de problemas de higiene e con-W
densações na fabricação e armazenamento

Protecção climática eficaz para merca -W
dorias e produtos sensíveis à humidade

Melhor secagem de produtos W

Pré-desumidificação de ar de processoW
para drageificadoras, túneis de secagem e
outros processos com altos requisitos 
de ar seco

Prevenção de condições climáticas queW
 favoreçam o bolor

Acelerada limpeza de silos W

Climatização optimizada para processosW
de doseamento, enchimento e embalagem

Melhoria das propriedades de fluxo deW
 materiais a granel

Intervalos de serviço e manutenção alar -W
gados para equipamentos e edifícios

Muitos desumidificadores
 também estão disponíveis 
com caixa em aço inoxidável e
 oferecem várias possibilidades
de recuperação de energia
para maximizar a eficiência
operacional. 

Temos todo o gosto de o
 informar sobre todas as 
opções disponíveis: 

Tel. +49 2452 962-400

Ou envie-nos simplesmente um
E-Mail para  info@trotec.com.

Desumidificadores de 
adsorção TTR 2800 na versão 
estacionária e móvel

Desumidificador DH 60
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PARA TODOS O APARELHO 
ADEQUADO
Prevenção de danos por tratamento de ar adequado
e diagnósticos não-destrutivos

Como o único fornecedor industrial no mer-
cado, a Trotec oferece-lhe, não só, tecnologia
de desumidificação de ponta para a desumidi-
ficação e produção de ar seco, mas também, 
o programa completo de soluções de trata-
mento de ar de um só parceiro. Além disso,
uma grande variedade de ferramentas de me-
dição para diagnóstico de processos, documen-
tação ou detecção de danos. 

Afinal, o leque de causas de problemas com-
plexos é muitas vezes tão interdisciplinar como
a necessária perícia para encontrar soluções
para a optimização de processos.

Sempre empenhados com alta pressão 

Devido às suas curvas carac-
terísticas estáveis e alta pres-
são contínua, mesmo em lon-
gas linhas de transporte, os

ventiladores centrífugos de alta pressão da
nossa série TFV são perfeitamente adequados
para a ventilação técnica de salas com uma at-
mosfera crítica. Os aparelhos estão opcional-
mente disponíveis como versão móvel e para
uso em zonas perigosas.

Excelentes para calor limpo

Especialmente concebidos para
necessidades ambulatórias de ce-
nários de aquecimento em larga
escala, intervenções de protecção

contra corrosão ou testes de carga, as nossas
unidades TEH oferecem, em particular, às in-
dústrias com capacidade energética excessiva
ou produção de energia autónoma, possibili-
dades ideais para aquecimento de espaços vo-
lumosos com ar quente completamente isento
de fumos, chamas e condensados. Além disso,
estes aquecedores eléctricos também são ade-
quados para todas as aplicações em que gran-
des quantidades de ar quente são necessários
e o uso de aparelhos a gasóleo indirectos não
é possível.

Sempre um passo à frente

Conversão e ampliação de instala-
ções existentes ou um armazena-
mento temporariamente em at-
mosfera modificada requerem me-

didas especiais de purificação do ar. No campo
dos aparelhos móveis, os nossos purificadores
de ar da série TAC são a solução. Estes apare-
lhos, também certificáveis para a remoção de
amianto, podem ser usados mesmo em ambien-
tes de salas limpas, graças a filtros HEPA termi-
nais de posicionamento variável.

Tecnologia de medição para inspecção
de instalações e manutenção preventiva

Um reconhecimento precoce de potenciais da-
nos em máquinas, instalações ou estruturas
evita falhas dispendiosas e aumenta, igual-
mente, a fiabilidade de produção, bem como,
a eficiência das instalações. Com uma ampla
gama de soluções para diversas aplicações
 metrológicas, podemos oferecer-lhe o instru-
mento ideal para qualquer tarefa. 

A começar pelo universal Datalogger industrial
DL200X, utilizável para várias tarefas de moni-
torização em equipamentos de automação,
 comando e controle, passando por câmaras
 termográficas, com tecnologia de vídeo infra-
vermelho em tempo real, para análise de insta-
lações produtivas ou diagnóstico de processos,
a Trotec fornece-lhe os equipamentos, como
também, o know-how de aplicação, de uma
única fonte. 

Igualmente, dispositivos de auscultação e me-
dição de ultra-sons ou dispositivos combinados
com detecção adicional por gás traçador para
localização de fugas em linhas de ar compri-
mido, testes de estanquidade, e muito mais. 
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COMPETÊNCIA
EM VEZ DE 
EXPERIÊNCIAS

Porque cada unidade industrial tem processos,
equipamentos e instalações características,
cada solução de tratamento de ar também
exige uma configuração de equipamentos es-
pecífica para o caso. 

Em resumo, os efeitos combinados de corren-
tes de ar, condições de humidade e variações
de temperatura são muitas vezes, por exem-
plo, junto a antecâmaras ou em caminhos de
transporte, de difícil cálculo em base pura-
mente teórica. 

O resultado: custos adicionais desnecessários
devido a demandas calculadas demasiado ele-
vadas ou – pior ainda – soluções subdimensio-
nadas para a realidade

Por isso, com a Trotec, não irá obter apenas
um desumidificador, mas uma solução de
 desumidificação testada na sua função!

Os nossos especialistas em desumidificação
analisam os processos directamente in loco, rea-
lizam medições do clima interior de forma a
detectar zonas problemáticas e desenvolver, fi-
nalmente, uma solução personalizada até à co-
locação exacta do equipamento necessário.

Antes das unidades estacionárias previstas se-
rem instaladas, a nossa equipa técnica realiza
primeiro testes com unidades móveis, que po-
dem facilmente ser instaladas sem que sejam
necessárias medidas construtivas.

Durante esta fase de validação, documentamos
todos os parâmetros climáticos relevantes, tais
como temperatura do ar, humidade relativa,
ponto de orvalho ou fluxos de ar para a optimi-
zação final do cálculo das suas necessidades. 

Apenas a Trotec oferece 
esta vantagem: 

Devido à capacidade única de um ensaio de
funcionamento não vinculativo, só investe em
soluções adaptadas 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. 

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

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



Também necessita de uma 
solução de desumidificação
personalizada? 
Basta telefonar, 
teremos todo o gosto em
aconselhá-lo:

Tel. +49 2452 962-400

Ou envie-nos um simples 
e-mail para info@trotec.com.
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TKL é Trotec Rental Division, especializada em
aluguer de equipamentos. 

É a empresa líder em aluguer de equipamentos
na Europa, com mais de 10.000 unidades de
aluguer e um rápido serviço de entrega 24 ho-
ras, como garantia de elevada disponibilidade
de equipamentos, para garantir a sua rentabili-
dade em caso de avarias nos seus equipamen-
tos ou para expansão da sua capacidade em pi-
cos de produção temporários.

Desumidificadores de adsorção comW
 caudais até 13.300 m³/ h

Desumidificadores de condensação atéW
2.000 litros / 24 h 

Purificadores de ar até 5.000 m³/ hW

Ventiladores radiais de alta pressão comW
 capacidades até 54.000 m³/ h

Único no mundo: AquecedoresW
 eléctricos de alto rendimento para
 caudais de ar aquecido até 9.000 m³/ h

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

Único no mundo: Unidades deW
 climatização móveis para temperaturas
ambiente de -26 °C a +60 °C

A Trotec Trade Division é um dos principais
 parceiros de equipamentos da indústria e do
comércio para soluções de tratamento de ar. 

Além de sistemas de secagem, podemos ofe-
recer uma gama completa de máquinas de con-
dicionamento de ar – desde o aquecimento, hu-
midificação, ventilação e climatização até à pu-
rificação de ar. Além disso, diversos aparelhos
de medição para diagnóstico de edifícios, de-
tecção de danos, assegurar a qualidade e ma-
nutenção industrial.

Em todos os grupos de produtos, não dispo-
mos apenas do equipamento adequado, mas
também de muitos anos de experiência de
 utilização.

As suas vantagens Trotec

Aconselhamento neutroW

Compra, arrendamento, manutenção –W
tudo de um só parceiro

Um interlocutor para todos W
os assuntos

PERITOS PARA SOLUÇÕES 360°

TRATAMENTO DO AR E MAIS

FLEXIBILIDADE RENTÁVEL

TKL POSSIBILITA ALUGAR

Mediante solicitação, 
realizamos projectos especiais à sua medida

Exemplo XTR 2300, sistema completo de tratamento de
ar de uma sala de produção no sector alimentar. Design
individual com chiller arrefecido a ar, desumidificação
combinada de condensação e adsorção, controlo FLOW-
MATIC do fluxo de ar seco, controlo de humidade e
temperatura, ajuste da temperatura do ar de processo,
eliminação de pontes térmicas e isolamento térmico
para prevenção de condensações.

Serviço sem fronteiras

A nossa rede de filiais está
em permanente crescimento,
para que lhe possamos garan-
tir em todo o lado um serviço
local e célere.



Trotec GmbH

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 negócio 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.

Oferecemos muitos anos de experiência
na indústria, produtos de qualidade e um
serviço abrangente – tudo com um só par-
ceiro!

Tire proveito, nos seus desafios, da nossa
experiência em inúmeras instalações –
 especialmente na indústria química e
 farmacêutica. Temos todo o gosto em
 aconselhá-lo exaustiva e pessoalmente e
aguardamos a sua chamada ou inquérito
por e-mail. 


