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TORRES DE RESFRIAMENTO DE LONGA VIDA ÚTIL



Nas torres da SOLID DESIGNER de tipo contracorrente, a entrada  do ar seco frio 

entra pelas grelhas localizadas na parte inferior por 2 ou 4 lados da torre subindo e 

atravessando o trocador de calor formado por feixes de tubos (bobinas). O mesmo é 

sugado pelos ventiladores axiais localizados no extreme superior da torre. Este ar 

encosta no spray de água  se aquecendo, e se convertendo num ar úmido e quente 

que é finalmente conduzido através dos eliminadores de gotas para fora da torre 

pelos ventiladores axiais no topo. Durante este processo, uma parte do calor do 

fluido sendo esfriado circulando em circuito fechado é retirado sendo transferido 

para o fluxo de ar úmido. 

Características

 Compatíveis para o 

esfriamento de vários fluidos 

de processo industriais (água, 

água-glicol, óleo, outros 

fluídos).

 Flexibilidade e capacidade para 

personalizar diversas soluções. 

Equipamentos totalmente pré-

montados. 

 Equipamentos modulares que 

permitem configurar soluções 

de diversas capacidades. 

 Equipamentos compactos, 

mínimo espaço para instalação.

 Estruturas resistentes à 

corrosão.

 Geram baixo ruído ao ambiente

 Qualidade e desempenho 

garantido.

 Longa vida útil.



As torres de resfriamento da série TRCC 

podem ser projetadas para atender 

capacidades de carga entre 5 a 300 toneladas 

métricas. Estes equipamentos são 

integralmente fabricadas em aço inoxidável 

AISI 304 o que lhe confere uma longa vida 

útil. As bobinas trocadoras de calor são 

basicamente fabricadas em aço inoxidável 

ASI 304 podendo ser fabricadas também em 

cobre eletrolítico. Normalmente as torres da 

SOLID DESIGNER são bem compactas 

ocupando um espaço menor para a sua 

instalação. As dimensões das torres são 

totalmente personalizadas, atendendo assim 

as necessidades dos processos. As torres da 

série TRCC podem ser aplicadas para o 

resfriamento de sólidos líquidos ou gases em 

diferentes processos industriais, utilizando 

como meio de refrigeração, água, água-glicol, 

óleo e outros.

Estrutura e invólucro

As diferentes partes da torre são fabricadas 

como dizemos em aço inoxidável AISI 304, 

porém dependendo do projeto e a solicitação 

do cliente o invólucro pode ser fabricado com 

chapas de fibra de vidro compactas. Por 

razoes de confiabilidade, vida útil e  prestigio 

da nossa empresa nós não aconselhamos 

porém, realizar qualquer mistura nos 

materiais de fabricação da unidade. Uma 

vantagem importante das nossas torres é sua 

facilidade de acesso, todas as bandejas tubos 

esborrifadores de água tem acesso bem 

facilitado pelas laterais do invólucro. 



Trocador de calor

As torres da SOLID DESIGNER possuem 

eficientes trocadoras de calor (tipo feixe de 

tubos ou bobinas). As bobinas reduzem em 

forma efetivo à passagem do ar o que permite 

uma ampla área de contato, melhorando 

assim a transferência do calor. O trocador de 

calor  combina um ou mais feixes de canos 

trocadores de calor (bobinas) suportados por 

uma estrutura. Todo o conjunto de tubos são 

fabricados em aço inoxidável AISI 304 ou 

AISI 316 ou outros opcionais como cobre 

eletrolítico e ligas de titânio. As paredes 

destes tubos dependerão do projeto (baseado 

em pressões vazões, temperaturas dos 

fluidos). Os tubos são devidamente testados 

durante a fabricação em pressões de até 30 

bar.

Ventiladores axiais de ação direta (sem 

redutores)

Tem motor a prova de água (IP66) e pás 

fabricadas em polipropileno, nylon ou PRFV 

(plástico reforçado em fibra de vidro) muito 

bem balanceados e com design que diminui 

extremadamente o ruído ao girar. 

Bomba de recirculação

É uma bomba centrífuga de alta eficiência 

especialmente projetada para ambientes 

agressivos úmidos com classificação IP66 

Com baixo ruído e vibração. A mesma tem 

proteção contra sobrecarga. A carcaça é 

definida Segundo o grau de agressividade do 

liquido impulsionado e o ambiente de 

trabalho. 



Eliminador de gotas

Os eliminadores de gotas das torres da série 

TRCC  produzem um desvio de curso do ar 

de extração com queda de pressão mínima. 

Os módulos são estampados criando uma 

serie de compartimentos em formato senoidal 

que fazem com que qualquer gota de água 

que seja arrastrada pelo ar quente de exaustão 

sejam destruídas ao impactar pela inercia 

com as paredes (caminho sinuoso) voltando à 

parte úmida da torre. São fabricadas em 

plástico especial resistente a ácidos e 

alcalinos. Caso haja necessidade de trocar 

apresentam uma fácil remoção. 

Entrada de ar (grelhas)

As grelhas de entrada do ar tem um design 

tipo colmeia que melhora o fluxo de ar de 

entrada impedindo sujeiras de entrada e 

respingos de água ao exterior da torre, 

eliminando assim qualquer desperdiço. Por 

outro lado a grelha diminui ao máximo a 

entrada de luz solar (ou penumbra) que causa 

a proliferação de algas e bactérias as quais 

prejudicam a transferência de calor ao 

acumular nos trocadores de calor e 

tubulações. As mesmas também são 

projetadas para abafar o ruído da cascata ao 

exterior, tornando as torres da série TRCC 

muito silenciosas.

Borrifadores de água

Os canos com bicos borrifadores de água 

suportam uma pressão de até 10 bar. Os 

mesmos são facilmente removíveis para 

inspeção e limpeza de bicos. Sendo que os 

mesmos tem fixação por meio de conectores 

rápidos.
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Tratamento de água

Uma das opções para as torres de 

resfriamento da série TRCC, é a unidade de 

injeção de ozônio e monitoramento das 

características da água, pH, temperatura, 

TDS.

O ozônio elimina algas, bactérias, vírus e 

neutraliza compostos corrosivos diluídos.

O uso desta unidade permite manter a água 

de resfriamento sempre limpa e o mais inerte 

possível, de maneira a fazer com que haja a 

melhor troca térmica entre ela e o fluido 

refrigerado, eliminando qualquer acúmulo de 

incrustações nos trocadores de calor, 

tubulações, bicos borrifadores e outros.

Monitoramento e controle

A opção mais sofisticada para as torres de 

resfriamento da série TRCC é o sistema de 

monitoramento e controle automático.

Mediante este sistema se permite comandar 

até 8 torres individuais de resfriamento.

O sistema permite medir e controlar, à 

distância mediante protocolo Wi:Fi:

 Temperatura da água.

 pH da água.

 TDS da água. 

 Temperatura ar entrada.

 Temperatura ar húmido saturado saída.

 Umidade do ar.

 Vazão de liquido refrigerado.

 Pressão do liquido refrigerado.

 Vibração de motores, ventiladores e 

bombas.

 Nível reservatório.


