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TRATAMENTO DE AR 
APERFEIÇOADO
Os sistemas de desumidificação da Trotec permitem condições 
climáticas controladas com exatidão.

Um tratamento de ar ideal, com valores-alvo constantes, não depende apenas 
de um controlo preciso da temperatura e da taxa de renovação – o teor de humidade 
do ar interior é a variável chave na equação para condições climáticas perfeitas.

Sem um controlo eficaz, a humidade pode causar variadíssimos problemas em
inventário, mobiliário, estruturas de edifícios ou equipamentos mecânicos de produção
– até mesmo pôr em perigo a saúde das pessoas presentes. 
Não são apenas ferrugem, podridão, degradação de materiais ou perda da 
qualidade de processamento e armazenamento de mercadorias as consequências
diretas de uma humidade elevada. Também o bolor prospera, de preferência, 
em ambientes ricos em humidade.

Simples "aquecimento e ventilação" não ajudam porque, apesar do ar absorver 
cada vez mais humidade à medida que a temperatura aumenta, são necessárias
quantidades de energia muito elevadas para aquecimento e ventilação para 
conseguir as temperaturas e trocas de ar necessárias. 

Em condições de funcionamento estacionário e contínuo, a nossa melhor recomen-
dação para um controlo perfeito da humidade do ar no sector comercial são os 
nossos desumidificadores profissionais da série DH, de qualidade comprovada 
no uso industrial. 

Devido à sua elevada performance e construção de baixa manutenção, os modelos 
DH 15, DH 30 e DH 60 são ideais para uma desumidificação completamente automática,
controlada por higróstato, sendo possível a sua integração posterior em qualquer
ambiente, graças ao seu funcionamento em modo de recirculação.
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Desumidificação com recuperação 
de calor
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baseado no calor de processo
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A instalação destes desumidificadores, preparados para montagem mural, 
é tão fácil como a sua operação, totalmente automática, para manter permanentemente
secos espaços de trabalho, de armazenagem ou de produção. Todos os três modelos
DH regulam a humidade do ar comandados por higróstato, para um nível ideal,
evitando condensações, bolor ou corrosão. 

Os robustos desumidificadores irão convencê-lo totalmente pela sua elevada
capacidade de desumidificação, mesmo a baixas temperaturas ambiente. 
A sua profissional descongelação por gás quente permite a sua operação 
até à zona de 0 °C – ideal para o uso em espaços frios ou armazéns. 

Uma construção pensada de forma consequente para preservar o valor e proteger 
da corrosão, realizada em aço galvanizado, pintado a pó, garante máxima durabilidade
do aparelho e faz com que os desumidificadores DH sejam extremamente resistentes 
ao meio ambiente, mesmo em ambientes muito reativos, com elevado teor de sal, 
cloro ou solventes. Porque os controlos estão igualmente instalados de forma protegida,
para prevenir o acesso por pessoas não autorizadas, estes desumidificadores também
são ideais para uso em salas de pessoal e vestiários ou edifícios públicos.

Devido ao princípio de funcionamento dos desumidificadores DH – por condensação,
os utilizadores podem, adicionalmente, dependendo do tipo, aumentar a rentabilidade
das instalações através de uma redução sensível dos custos com aquecimento em 
todos os ambientes aquecidos. Seja usando a energia de processo diretamente para
aquecer o ar ambiente (princípio de funcionamento 1), seja em zonas de baixa
temperatura, pela possibilidade de recuperação de calor para produzir água quente,
podendo levar a uma redução dos custos energéticos especialmente em ambientes
com elevado consumo de água (princípio de funcionamento 2).

PROTECÇÃO CONTRA HUMIDADE
NO SEU MELHOR
Desumidificadores industriais de condensação, da série DH –
 qualidade “made in Germany“ de fabrico original Trotec
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Adequação do DH 15 para manutenção 
do estado higrométrico de espaços

225 m³
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125 m³

75 m³

25 m³

O mais compacto modelo DH é uma solução
rentável para o controle de humidade, por
higróstato, totalmente automático, de
pequenos espaços comerciais, mesmo
quando não aquecidos.

Devido ao seu design e ao fluxo de 
ar conduzido de forma horizontal, 
o DH 15, entregue pronto a funcionar, 
adequa-se, também, particularmente bem
para a instalação por cima de portas.

Qualidade profissional W
“made in Germany” –
fabrico original Trotec

Elevada capacidade de extração,W
mesmo a baixas temperaturas 

Construção à prova de corrosãoW

Operação totalmente automáticaW

Descongelação profissional W
por gás quente 

Utilizável a partir de 0 °C W

Bomba de condensado disponívelW
como opção

DESUMIDIFICADOR DH 15
Ideal mesmo para zonas com elevado tráfego de 
pessoal ou de público
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Adequação do DH 30 para manutenção 
do estado higrométrico de espaços

405 m³

315 m³

225 m³

135 m³

45 m³

O DH 30 foi concebido de forma extre-
mamente resistente, com evaporador e
condensador separadamente revestidos a
poliéster, o que o torna perfeitamente
adequado para trabalhar, mesmo em
condições ambientais adversas, com misturas
gasosas particularmente reativas. 

Neste modelo opera também um ventilador
centrífugo, tão potente, como silencioso –
ideal para a desumidificação de zonas 
de pessoal ou de produção. 

A rentabilidade do DH 30 pode ainda ser
 aumentada pela recuperação de calor
 opcional, correspondente a uma redução 
ativa dos custos energéticos.

Qualidade profissional W
“made in Germany” –
fabrico original Trotec

Elevada capacidade de extração,W
mesmo a baixas temperaturas 

Construção à prova de corrosãoW

Operação totalmente automáticaW

Descongelação profissional W
por gás quente 

Utilizável a partir de 0 °C W

Potente ventilador radialW

Bomba de condensado disponívelW
como opção

DESUMIDIFICADOR DH 30
Desumidificador robusto com potente ventilador radial para
 manutenção do estado higrométrico em espaços grandes
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Adequação do DH 60 para manutenção 
do estado higrométrico de espaços

675 m³

525 m³

375 m³

225 m³

75 m³

Graças ao adicional revestimento a 
poliéster de evaporador e condensador, 
o DH 60 resiste facilmente a misturas gasosas
particularmente reativas. Assim, o mais
poderoso modelo da série DH enfrenta
soberanamente as mais severas condições
ambientais e mantém, de forma fiável, o
estado higrométrico mesmo de espaços
muito grandes, graças ao seu igualmente
potente como silencioso ventilador radial.

A opção pelo uso ativo da energia de
processo, por exemplo, para aquecimento
adicional de espaços ou gerar água quente,
aumenta ainda mais a rentabilidade do DH 60.

Qualidade profissional W
“made in Germany” –
fabrico original Trotec

Elevada capacidade de extração,W
mesmo a baixas temperaturas 

Construção à prova de corrosãoW

Operação totalmente automáticaW

Descongelação profissional porW
gás quente 

Utilizável a partir de 0 °C W

Potente ventilador radialW

Bomba de condensado disponívelW
como opção

DESUMIDIFICADOR DH 60
Desumidificador robusto de alto rendimento e 
com potente ventilador radial
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Todos os três modelos estão prontos de fábrica para montagem na parede e o DH 15 também 
está disponível com a opção de montagem  atrás da parede.

Dados técnicos DH 15 DH 30 DH 60 

Número de artigo 1.125.000.111 1.125.000.116 1.125.000.121

Capacidade de desumidificação Ver diagramas

Tensão [V] 230 230 230

Amperagem [A] 3,8 4,4 7,5

Corrente de arranque [A] 18 15,8 30

Proteção [A] 10 16 16

Ligação corrente (ficha) CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7

Potência absorvida [kW] 0,43 0,75 1,2

Emissão de calor ¹ [kW] 0,9 1,9 3,5

Eficiência (C.O.P.) ¹ 1,6 2,5 2,9

Refrigerante² tipo / carga [g] R-407C / 340 R-407C / 500 R-407C / 800

Fator PAG² / CO2 equivalente² [t] 1.774 / 0,603 1.774 / 0,887 1.774 / 1,419

Caudal em descarga livre [m³/h] 225 700 1.280

Nível sonoro (a 3 m) [dB(A)] 49 52 54

Gama funcionamento temperatura [°C] 0 a 40 0 a 40 0 a 40

Humidade relativa max. [%] 90 90 90

Comprimento [mm]
A

C B

365 255 255

Largura [mm] 840 790 1.253

Altura [mm] 330 651 651

Peso [kg] 37,1 46,8 70

Descongelação automática por gás quente sim sim sim

Higróstato integrado sim sim sim

Recuperação de calor – opcional opcional 

Capacidade aquecimento de água max [kW] – 1,4 2,8

Saída de condensado [mm] 10 10 10

Extras opcionais DH 15 DH 30 DH 60 

Bomba de condensado3 Altura manométrica 10 m,
Nº de artigo 6.100.000.015

Altura manométrica 10 m,
Nº de artigo 6.100.000.020

Altura manométrica 15 m,
Nº de artigo 6.100.000.025

Versões opcionais DH 15 DH 30 DH 60 

Kit p/ montagem em sala adjacente a pedido – –

¹    a 30 °C e 75 % H.R. (O rácio de eficiência energética COP [ “Coefficient of Performance“] relação entre capacidade de refrigeração produzida e energia eléctrica consumida)
²    Necessário à sua função, este aparelho contém um sistema hermético com gás fluorado com efeito de estufa, utilizado como refrigerante nas especificações indicadas 

e com um potencial de aquecimento global correspondente ao fator PAG indicado.
³    A posição de montagem deve ser solicitada no momento da compra, depois não é possível alteração. 
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Trotec GmbH

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Alemanha

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

info@trotec.com
www.trotec.com

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!

Temos todo o gosto em aconselhá-lo
exaustiva e pessoalmente e aguardamos
a sua chamada ou inquérito por e-mail.


