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RESFRIADOR A AR PARA FLUIDOS – DRY COOLERS / AIR CO OLERS 
Módulos de 5 a 250 Toneladas , aplicações de 2.000 ou mais toneladas para água, água e glicol, 
salmoura, óleo e outros fluidos. 
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CARACTERÍSTICAS PADRÃO DE CONSTRUÇÃO 

 
UNIDADES ROBUSTAS FABRICADAS PARA 
ALTA PERFORMANCE:  
Os modelos MFH/V, GFW, e MFD para fluidos 
foram desenvolvidos para satisfazer as aplicações 
mais exigentes, em qualquer clima ou condição 
climática, em todo o mundo.  
Unidades robustas à prova do tempo são 
fabricadas de acordo com a capacidade indicada, 
oferecendo uma vida mais longa do que os 
modelos dos concorrentes. Baixos custos 
operacionais e baixa ou nenhuma manutenção, 
reduzem os custos totais de aquisição e criam 
uma grande vantagem para o usuário final. 
 
SILENCIOSO:   
Os resfriadores são silenciosos, em razão do 
design dos mesmos. Modelos de baixo ruído são 
ainda mais silenciosos e podem ser selecionados 
para ambientes extremamente sensíveis ao ruído. 
 
DESIGN E MATERIAIS FLEXÍVEIS :  
A HD é capaz de oferecer flexibilidade na 
serpentina e design final, a fim de otimizar o 
desempenho total de sistema e projeto do cliente. 
 
CARCAÇA :  
A carcaça robusta é fabricada de chapa em aço 
galvanizado resistente à corrosão e pintado com 
tinta de poliuretano de alta qualidade. 
 
DOIS ANOS DE GARANTIA :  
Oferecemos garantia de dois anos em todas as 
unidades, incluindo motores e ventiladores. 

DESIGN MODULAR:   
A HD fornece mais modelos, escolhas de materiais, 
configurações e opções do que qualquer outro 
fabricante de resfriadores. Nós podemos fornecer a 
unidade ideal para sua aplicação, como escolhas 
de descarga de ar horizontal ou vertical, 
ventiladores de linha simples ou dupla, e 
serpentinas V montadas na vertical ou horizontal. 
As unidades podem ter vários circuitos, várias 
passagens e podem ser configuradas para ser 
instaladas em série ou paralelo. 
 
VARIEDADE DE FLUIDOS DE TRANSFERÊNCIA 
DE CALOR E MATERIAIS ESPECIAIS 
TUBO/ALETA :  
Os resfriadores são adequados para uma 
variedade de meios de transferência de calor a 
partir da agua, água-glicol, salmoura, oléo e outros 
fluidos. A HD tem modelos padrão para aplicações 
padrão e também oferece combinações de 
materiais especiais. A HD fará cotação do resfriador 
adequado para fluidos de transferência de calor 
que nao sejam padrão. Nós também oferecemos 
espaçamento entre aletas personalizado e circuito 
variado. 
 
CÁLCULOS TERMODINÂMICOS PODEROSOS :  
Utilizamos software para verificar o tamanho, 
selecionar o resfriador e ver o preço do seu sistema 
de refrigeração de fluidos. Em caso de dúvidas, 
pedimos entrar em contato. 
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VENTILADORES:   
Com pás em alumínio fundido falciforme e 
motores externos oferecem a melhor performance 
possível para volume de ar, ruído e eficiência.  
Os conjuntos de ventilador são fornecidos com 
uma placa especial, otimizado para maior 
eficiência. 
A combinação de venturis altos e design tipo 
falciforme reduzem consideravelmente o ruído do 
ventilador, fazendo nossas unidades padrão muito 
mais silenciosa em comparação com os 
ventiladores dos concorrentes.  
Modelos de baixo ruído (opcional) são ainda mais 
silenciosos. 

 
Os painéis laterais (opcional) e o bocal do 
ventilador são facilmente removidos para dar 
acesso total à serpentina. A tela de proteção é 
revestidas com proteção sintética ultra-durável e à 
prova de tempo. Para máxima proteção contra 
corrosão, são fabricados de acordo com rigorosos 
padrões de segurança. 

Dentro do corpo do equipamento que abriga a 
serpentina, cada ventilador é separado por um 
defletor interno para evitar recirculação enquanto 
um ventilador estiver desligado.  
Nossas unidades tem manutenção fácil e todos os 
ventiladores são completamente acessíveis pelo 
lado de fora, inclusive a caixa elétrica.  
A substituição do ventilador pode ser feita 
rapidamente, sem risco de danos às aletas ou à 
serpentina. 

 
SERPENTINAS: Nossa serpentina com tubos de 
suporte é comprovadamente flutuante, o que 
acrescenta anos de vida para a mesma, eliminando 
contato e desgaste entre os tubos de transferência 
de calor e as placas. 
O uso de tubos de suporte expandido também 
minimiza a flexão durante movimentação por 
guindaste /empilhadeira, reduz torção de 
montagem, proporciona maior rigidez e menor 
peso.  
Todas as serpentinas são testadas com pressão de 
ar seco debaixo d'água. 
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