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Higiene, rentabilidade, segurança operacional
– provavelmente em nenhuma outra indústria
estes factores estão entrelaçadas de forma tão
estreita com as condições climáticas e de humi-
dade como na indústria alimentar. O controlo
de humidade é o factor chave para a criação
de condições de clima interior ideais.

Humidade descontrolada provoca:

Valores AW excessivos nos alimentosW

Problemas de condensação no transporteW
de mercadorias entre diferentes zonas de
temperatura, por exemplo, armazena-
mento refrigerado e zona de carga 

Problemas de higiene no processamentoW
ou qualidade do produto reduzida

Problemas de higiene e condensaçãoW
 provocados por trabalhos de limpeza,
 lavagens à pressão, em linhas de lavagem
de grades de transporte e de garrafas

Problemas de qualidade no armazena-W
mento, por exemplo, aglutinação de
 especiarias ou pós

Problemas de higiene e condensação W
em salas de fatiação

Corrosão e aumento da manutenção deW
equipamentos e edifícios 

Degradação acelerada dos edifícios eW
 maiores custos de aquecimento devido a
valores de isolamento reduzidos

As exigências de mercado estão em constante
mudança, especialmente na indústria alimentar,
e frequentemente colidem com a capacidade
das linhas de produção existentes. 

Especialmente no que diz respeito ao trata-
mento do ar, os equipamentos existentes po-
dem, em plena carga, rapidamente ultrapassar
os seus limites e dispendiosas modificações pos-
teriores dos sistemas existentes são muitas ve-
zes postas de parte por razões económicas. 

Simples «aquecimento e ventilação» não aju-
dam, porque apesar do ar absorver cada vez
mais humidade à medida que a temperatura
aumenta, são necessárias quantidades de ener-
gia muito elevadas para aquecimento e ventila-
ção para conseguir as temperaturas e trocas de
ar necessárias.

De qualquer forma, em espaços refrigerados 
e espaços adjacentes de baixa temperatura,
este método não pode ser usado – e apenas
um aumento das trocas de ar nestes espaços,
sem respectivo aumento da temperatura, não
terão qualquer efeito sobre a aceleração da
 evaporação. 

Sem o uso de desumidificadores não é possível
atingir os valores de humidade desejados para
espaços refrigerados. Os equipamentos de re-
frigeração conseguem efectivamente arrefecer
os espaços para as temperaturas necessárias
de 0 a 12°C, mas o seu princípio de funciona-
mento não tem nenhum efeito relevante sobre
a humidade relativa do ar e não conseguem
atingir valores inferiores a 70 a 95%.

HUMIDADE DO AR
TRANSFORME UMA PERTURBAÇÃO NUMA ECONOMIA

O DESAFIO: 

EXIGÊNCIAS ALTERADAS PARA

SISTEMAS EXISTENTES

O PROBLEMA: 

HUMIDADE DO AR FORA DE

CONTROLO E MUITO ELEVADA
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O SEU GANHO: 

VANTAGENS DOS NOSSOS 

SECADORES INDUSTRIAIS

Trotec condition management acaba com a
 humidade descontrolada e combina soluções
de secagem à medida com elevada flexibili-
dade e rentabilidade.

Particularmente os nossos desumidificadores
da gama TTR permitem-lhe aqui, graças à con-
figurável inversão do fluxo de ar, uma integra-
ção flexível em processos existentes – com o
painel de comando sempre orientado para o
utilizador, podem soprar o ar seco pelo lado
esquerdo ou direito, conforme necessário.

O amplo regime de operação dos nossos
 desumidificadores, de -20°C a 70°C e a opção
de controlo segundo humidade ou ponto de
orvalho, assegura um serviço de secagem efi-
ciente, numa variedade de situações. 

As soluções de desumidificação da Trotec
convencem igualmente pelo elevado
 factor ROI e baixo TCO: 

A operação totalmente automática e de baixa
manutenção reduz o custo total operacional.
Um uso activo da energia de processo, por outro
lado, o uso activo da energia de processo – por
exemplo, para aquecimento complementar de
ar ou de águas – acelera o retorno sobre o in-
vestimento.

A SOLUÇAO: 

SISTEMAS DE SECAGEM 

FLEXIVELMENTE ESCALÁVEIS

Soluções completas de uma só fonte, W
do principal especialista de desumidifica-
ção, com um extenso programa de
 equipamentos e muitos anos de
 experiência na prática. 

Soluções de desumidificação 100% com-W
provadas para o seu ambiente de produ-
ção, graças à opção de operação teste. 

Sem necessidade de medidas construtivas,W
sistemas de secagem para instalação poste-
rior e imediata, resistentes à corrosão –
para uso em áreas higiénicas também 
em aço inox. 

Capacidades de desumidificação muito W
elevadas garantem uma desumidificação
rápida e económica, com funcionamento
totalmente automático, de baixa manuten-
ção - comando por higróstato ou ponto 
de orvalho. 

Elevada rentabilidade pela adicionalW
 recuperação de calor ou aquecimento de
ar, recorrendo ao calor de processo –
 redução de carga dos sistemas de refri-
geração existentes – melhoria do controlo
de temperatura. 

Soluções para todos os requisitos: W
Tecnologia de condensação ou de adsor-
ção para secagem a baixas temperaturas,
de processos e de produtos, em condições
de trabalho de -20°C a 70°C. 

Todas as classes de aparelhos disponíveisW
para cada perfil de exigência –
desumidificadores a partir de 20 litros 
até secadores de alto desempenho 
de 2.000 litros.

TROTEC CONDITION MANAGEMENT
NÓS SOLUCIONAMOS PROBLEMAS DE HUMIDADE

Para utilização em espaços 
higiénicos, muitos dos 
desumidificadores da Trotec
também estão disponíveis 
em aço inox. 
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Teor de vapor de água do ar:

À temperatura de 25°C, 
um metro cúbico de ar pode
reter no máximo 23 g de água,
o que corresponderia a 100%
de humidade relativa.
Quando, pelo contacto 
com superfícies frias, 
esse ar  arrefece para 10°C, 
poderá  reter apenas 9,4 g. 
A humidade em excesso
 condensa nessas superfícies
sob a forma de água.

A temperatura a que ocorre o ponto de orvalho
é a dimensão crítica para a formação de con-
densados – ela indica a temperatura à qual o
ar se encontra saturado de vapor de água e
não pode absorver mais humidade.  

A humidade condensará em objectos circun-
dantes, cuja temperatura esteja abaixo desse
ponto de orvalho. 

O ponto de orvalho não é uma dimensão abso-
luta, mas é calculado a partir das duas variáveis
temperatura do ar e humidade relativa. 

Como exemplo, a uma temperatura do ar de
8°C e humidade relativa de 85%, o ponto de
orvalho situa-se nos 5,6°C. Se reduzirmos a hu-

midade relativa para 45%, mantendo a tempe-
ratura, o ponto de orvalho descerá para -3,1°C.

É por este princípio que os desumidificadores
da Trotec previnem de forma eficaz o apareci-
mento de condensações em produtos, máqui-
nas e edifícios.

A humidade do ar será controlada função do
ponto de orvalho óptimo para o respectivo
 cenário de utilização, de forma a que a tempe-
ratura dos objectos armazenados se encontre
sempre acima do ponto de orvalho.

Através da utilização de desumidificadores
 Trotec, são evitadas perigosas condensações,
bem como, as suas sequelas danosas!

POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO
HUMIDADE SOB CONTROLO – ADEUS CONDENSAÇÕES

SOLUÇÕES 
TALHADAS À
SUA MEDIDA

Secadores de adsorção série TTR
Desumidificador de adsorção, 

estacionário

Secadores industriais série DH
Secador de condensação, 

estacionário

Desumidificadores série TTK
Secador de condensação,

móvel

Desumidificadores série TTR 
Desumidificador de adsorção,

móvel
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Um controlo de humidade
 eficaz possibilita melhorias de
qualidade e de produtividade
sensíveis – e, em comparação
com medidas convencionais,
com um poder de alavanca-
gem significativamente maior
e a custos muito inferiores!

Zonas refrigeradas em combinação
com a limpeza a vapor

Em particular no processamento de alimentos
frescos, podem ocorrer consideráveis proble-
mas de humidade. Por um lado, pelas baixas
temperaturas entre 0°C e 12°C que aqui preva-
lecem, a capacidade de absorção do ar de
 vapor de água está significativamente reduzida.
Por outro lado, as necessárias limpezas a vapor
em áreas higiénicas provocam uma adicional
carga de humidade. 

Através do uso de desumidificadores Trotec,
superfícies húmidas em espaços de produção
secam rapidamente durante e após as limpezas
com água ou vapor, já que os aparelhos con-
densam o vapor de água directamente do ar,
mesmo a baixas temperaturas, deixando-o com
nova capacidade para absorver humidade.

Indústria de carne

Depois da escalda e do desmanche, as superfí-
cies de corte da carcaça secam mais rapida-
mente quando existe uma circulação de ar seco
em combinação com as correspondentes bai-
xas temperaturas – uma baixa humidade rela-
tiva previne eficazmente a perda de peso e o
desenvolvimento de germes.

Ademais, a remoção de humidade da carne e
dos enchidos acelera a sua maturação, aumen-
tando as suas propriedades de armazenagem.
A secagem de gordura e de carne triturada
com ar frio e desidratado produz proteína pré-
seca de excelente qualidade. 

Além disso, é possível eliminar odores contidos
no vapor de água pela redução da humidade
do ar. Desta forma, a qualidade do ar é signifi-
cativamente melhorada – sem que seja neces-
sário aumentar a taxa de renovação de ar.

Túnel de congelação, armazém de
 congelados e antecâmara

A formação de gelo nas infraestruturas fora do
processo de congelação pode ter consequên-
cias custosas, porque o desempenho das insta-
lações de refrigeração é reduzido ou porque
estas têm que ser descongeladas e limpas com
mais frequência, provocando dispendioso
tempo de inactividade na produção. 

Também se pode formar geada sobre os pro-
dutos no armazém de congelados e tornar os
códigos EAN ilegíveis.

Para além disso, flutuações térmicas nos cais
de carga de armazéns frigoríficos, podem rapi-
damente levar a uma saturação de humidade
do ar nestes espaços. O resultado é a formação
de condensações em edifício,  máquinas e pro-
dutos.

Através da utilização de desumidificadores da
Trotec é possível impedir eficazmente a forma-
ção de condensações nas áreas de congelados
e zonas de carga e, desta forma, assegurar os
processos de produção e a qualidade dos seus
produtos.

Confeitarias

Não importa se se trata de açúcar, cacau,
 corantes e aromas em pó ou granulados diver-
sos – muitas matérias primas higroscópicas po-
dem ser mantidas perfeitamente secas com ar
pré-desumidificado para que permaneçam uti-
lizáveis. Para além disso, os desumidificadores
industriais da Trotec também são ideais para
alimentar cortinas de ar seco nas máquinas de
produção ou para pré-desumidificação do ar
de processo de drageificação ou de túneis de
secagem.

Também nas áreas de embalagem e no arma-
zém de expedição, os desumidificadores pro-
tegem a confeitaria e as embalagens de cartão
para que não se apeguem, bem como, o cho-
colate de eflorescências.

Indústria de bebidas

Através de um controlo de humidade optimi-
zado é possível evitar, de forma fiável, a forma-
ção de bolores em caves de fermentação e de
armazenagem. Também na lavagem de garra-
fas podem, desta forma, ser evitados proble-
mas de higiene e condensação, como se con-
segue também obter um ambiente de trabalho
agradável e produtivo nas linhas de engarrafa-
mento. 

Nos armazéns de produto engarrafado o ade-
sivo dos rótulos pode curar de forma uniforme
e secar sem rugas. O uso combinado de desu-
midificadores e ventiladores Trotec também
permite a armazenagem de paletes mais densa
e economias de espaço.
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Cada empresa do sector de alimentos tem flu-
xos de trabalho, equipamentos e instalações
personalizadas. Assim, cálculos de necessida-
des teóricos, feitos «à distância» ou propostas
padronizadas de pouco servem. 

Em zonas de movimentação de carga de arma-
zéns frigoríficos, por exemplo, ciclos de carga
flutuantes causam, função do clima ambiente,
correntes de ar e turbulências junto a rampas
ou antecâmaras, que dificilmente podem ser
calculadas. 

O resultado: custos adicionais desnecessários,
devido a necessidades calculadas demasiado
elevadas ou – pior ainda – soluções subdimen-
sionadas 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,
realizam medições do clima interior de forma
a detectar zonas problemáticas e desenvolvem,
por fim, uma solução personalizada até à colo-
cação exacta do equipamento necessário.

Antes das unidades estacionárias previstas se-
rem instalados, a nossa equipa de serviço rea-
liza primeiro testes com unidades móveis, que
podem ser facilmente instaladas sem que se-
jam 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 a taxa de fluxo de ar para
a optimização final do cálculo das suas necessi-
dades. 

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 compro-
vadas junto de si durante o normal funciona-
mento!

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

COMPETÊNCIA
EM VEZ DE
 EXPERIÊNCIAS
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Serviço sem fronteiras

Trotec e TKL estão perto 
de si em toda a Europa. 
A nossa rede de filiais está
em permanente crescimento,
para que lhe possamos garan-
tir em todo o lado um serviço
local e célere.

A Trotec Trade Division é um dos principais par-
ceiros para soluções de tratamento de ar indus-
triais e comerciais. 

Além de sistemas de desumidificação, pode-
mos oferecer uma gama completa de máqui-
nas de condicionamento de ar – desde aqueci-
mento, humidificação, ventilação e climatização
até à purificação de ar, bem como, diversos
aparelhos de medição para diagnóstico de
construção, detecção de danos, assegurar a
qualidade e manutenção industrial.

Em todos as gamas 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 os assuntosW

PERITOS PARA SOLUÇÕES 360°

TRATAMENTO DO AR E MAIS

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 du-
rante picos 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: W
Aquecedores 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: W
Unidades de climatização móveis para
 temperaturas ambiente de -26 °C a +60 °C

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, desumi-
dificação combinada de condensação e adsorção,
controlo Flowmatic do fluxo de volume de ar seco,
controlo de humidade e temperatura, ajuste da tem-
peratura do ar de processo, eliminação de pontes tér-
micas e isolamento térmico para prevenção de con-
densações.

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.



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-lhe 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 alimentar. Temos
todo o gosto em aconselhá-lo exaustiva e
pessoalmente e aguardamos a sua cha-
mada ou inquérito por e-mail. 


