
Somos Munters
Qual é o seu clima perfeito?



A Munters é líder global em soluções de tratamento do 
ar com eficiência energética.
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Áreas de Negócios

Foodtech

Sistemas de controle de clima com 

eficiência energética para o 

crescimento e desenvolvimento de 

aplicações agrícolas e de estufas.

Airtech

Líder global em soluções de 

tratamento de ar com eficiência 

energética tanto para área industrial,  

comercial e processos.
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Especialistas em controle climático

A Munters está presente em

mais de 30 países

oferecendo diversas

soluções para tratamento

de ar por todo o mundo.
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Completa estrutura no Brasil (Araucária – PR)
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Soluções

Conforto ambiental

AquecimentoUmidificação

Desumidificação

Resfriamento

Ventilação
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Gama Local de Produtos
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Gama Local de Produtos
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Aonde Atuamos - PSICROMETRIA

a

DH Handbook 2—2—A

Humidifying

Dehumidifying

Sensible Cooling Sensible Heating

Dehumidifying
with Cooling

Dehumidifying
with Desiccants

Humidifying
and Cooling

Heating and
Humidifying
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Resfriamento Evaporativo – Uma Alternativa em Climatização

• Quando o ar não saturado é colocado em contato direto

com a água, uma parte da água é evaporada, reduzindo a

temperatura do ar, ao mesmo tempo que aumenta sua

umidade.

• O resfriamento e a umidificação do ar ocorrem devido

unicamente à evaporação da água, sem necessidade de

fornecimento de energia adicional.
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Resfriamento Evaporativo – Eficiência 



12

Resfriamento Evaporativo - Fogging

• Ciclos ON OFF são necessários 
para evitar a saturação do ar.

• Eficiência de resfriamento vai 
de 30 a 50%.

Gotas de água

Bicos sprays

Bomba
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Resfriamento Evaporativo – Meio Evaporativo (Turbodek®)

• O ar se movimenta através de um 
meio saturado de água;

• A água no meio saturado evapora
no ar;

• Eficiência de resfriamento em torno
de 80 à 90%;

• A eficiência é determinada por:

– A área de contato entre o ar e o 
meio saturado;

– O tempo em que o ar fica em
contato com o meio saturado.

Saturated
media

Air flow

Pump
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Painel Evaporativo CELdek
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Resfriamento Evaporativo – Recomendações de Instalação

Projetar a distribuição de ar de modo a criar uma boa

movimentação no ambiente, insuflando o ar o mais próximo

possível dos locais ocupados, por meio de bocas de ar de baixa

indução, de preferência lateralmente por baixo;

Garantir o escape total do ar insuflado. Caso as aberturas

naturais não sejam suficientes, utilizar exaustores para

exaurir o ar da parte superior do ambiente;
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Conforto Térmico
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Alguns Clientes

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volkswagen_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volkswagen_logo.svg
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TBb300®
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Turbo WETdek®
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Turbo Brisbox®
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Ventiladores / Exaustores
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Aplicações Industriais – Atlas / BRF
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Aplicações Industriais – Johnson&Johnson / Rhodia
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Aplicações Industriais / Indústria de Embalagens
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Casas de Ar Existentes / Usina Hidrelétrica – Salto Pilão
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Aplicações Comerciais - Insuflamento Direto – Deca / Loja Departamento
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Aplicações Comerciais - Praça de Alimentação Shopping / Conjunto Nascional Brasília
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Aplicações Comerciais – Geral Discos / Espaço Ford
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Processos - Conservação de Frutas Petrolina
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Grandes áreas –Correios Valinhos
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Grandes Geradores de Calor - Centrifugas
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Grandes Geradores de Calor – CCM / Bunge
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Obrigado




