Climatização Ambiental
Apresentação
Os climatizadores Vesper utilizam os Ventiladores Vesper que são fabricados há
mais de 50 anos e dispoem dos mais variados modelos e tipos que vão de 46 cm
a 1 (um) metro de diâmetro com modelos fixos ou giratórios.
O nosso diferencial é a tecnologia de vanguarda e alta potência de deslocamento
do ar dos ventiladores. Nossos ventiladores são possantes e silenciosos e
substituem a tecnologia ultrapassada de utilização de exaustores funcionando
como ventiladores.
A grande vantagem do nosso sistema é a utilização de ventiladores com
deslocamento de ar em banda larga para obtenção de uma imediata dispersão da
névoa no ambiente. Com este sistema as microgotículas não se aglutinam e se
empalham completamente facilitando, assim, a dispersão da névoa.
Observese que, nos outros sistemas que utilizam exaustores com a função de
ventiladores, o deslocamento do ar se faz em banda estreita não sendo essa
tecnologia a adequada devido às microgotículas se aglutinarem tornandoas
densas e dificultando, assim, a dispersão da névoa no ambiente.
Exemplos:
A foto mostra o Climatizador Vesper com o deslocamento de ar em
banda larga espalhando a névoa evaporativa com ampla dispersão.
A foto mostra um sistema com exaustor utilizado com a função de
ventilador que, por comprimir o ar entre as paredes da carcaça,
passa a ter banda estreita de deslocamento, dificultando, assim, a
dispersão das partículas de ar.

Conhecendo cada Elemento
Sistema Dinâmico
Resfriamento do ambiente se faz através de ventilador VESPER de
alta pressão com Anel Hidráulico com Bicos Aspersores que vão na
frente dos ventiladores. Este sistema é recomendado para áreas
fechadas por precisar de uma circulação de ar aliado à refrigeração
do ambiente.

Sistema Estático
O resfriamento se faz através de vários bicos aspersores
distribuídos no ambiente em linha. Próprio para ambiente aberto,
por já ter a ventilação natural só precisa de refrigeração da área.

Névoa
Composta de Bilhões de micro gotículas de água (1015 microns),
que reduz a temperatura ambiente em até 10º C.

Tubo Nylon
Dentro da norma ASTR (USA) resistente a alta pressão de ruptura
1400 PSI, pressão de trabalho de 800 PSI.
O tubo tem tratamento UV. Opcional: tubos de cobre ou aço inox,
para instalações especiais.

Filtros
Destinado a filtração de água potável, dentro do
internacional para elementos filtrantes de 3 ou 5 microns.

padrão

O filtro que utilizamos, incorpora uma válvula de alívio para a
eliminação de bolhas de ar existente na rede. O corpo é
confeccionado em policarbonato puro, atóxico, leve e resistente,
sendo transparente para visualização do elemento filtrante. A água
é filtrada antes de entrar na bomba para não danificar os
componentes internos, minimizando o entupimento dos bicos e não
espalhar germes pelo ambiente.
Quando utilizamos água domestica (potável), normalmente
encontramos antibactericidas como Chlorine, fluoride e outros
agentes colocados pela Cedae.
Água de poço ou nascente que tem grande quantidade de sais
minerais dissolvidos (cálcio, magnésio, areia, barro, ferrugem,
manganês) devem ser tratadas antes com filtros especiais do tipo
Reverso Osmosis (opcional).

Bico Aspersor
Fabricados dentro da mais moderna técnica de precisão, tendo o
corpo em latão e a parte do orifício em aço inoxidável com o centro
perfurado a lazer. Rosca 10/24 UNC/2A com anel O' ring para
vedação e aperto manual.
O bico e acoplado a um corpo que contem um dispositivo
antigotejamento (composto de mola em aço inox e ponta nylon).
O consumo d'água por bico #2 com 0,20 mm (0,008") de orifício e
de aproximadamente 3,86lts/hr (pressão 650 PSI).
Opcional: corpo em aço inox para ambientes corrosivos.

Painel de Controle
Utilizado para o controle do comando elétrico do sistema. Composto
de contadora relé térmico, temporizador, chaves de comando e
sinalização e outros componentes opcionais.
O Temporizador controla o tempo que a bomba do sistema fica
ligada e desligada, otimizando assim a evaporação da névoa e o
resfriamento do ambiente, evitando também a condensação da
névoa no recinto, acionando o sistema por tempo previamente
determinado.
O Painel de Controle pode ser utilizado também com os seguintes
opcionais:
Termostato  Controla o sistema ligando e desligando de acordo
com a temperatura programada.
Umidostato  Controla o sistema ligando e desligando de acordo
com o nível de umidade programada.

Conexões
Utilizamos conexões em latão próprias para alta pressão, com anéis
de vedação apertados por porcas. Normalmente não trabalhamos
com conexões de engate rápido por não agüentarem por muito
tempo uma variação de pressão, causando posteriormente
vazamentos no ambiente.

Bomba
Bomba industrial de alta pressão Tripex ou Rotativa com três
pistões. Pressão de trabalho acima de 1000PSI (70 bars), própria
para regime contínuo de trabalho.
O motor acoplado a elas pode ser monofásico ou trifásico (a ser
especificado).

Características
Aplicações
O Sistema Vesper VentFog, por ser um método inovador de redução de
temperatura tem mil e uma aplicações nas mais diversas áreas tais como:
Área
Área
Área
Área

Comercial
Industrial
Pre Cooling
de Efeitos Especiais

Benefícios
Redução do Calor, aumentando significativamente o conforto das pessoas;
Redução da Poeira em suspensão;
Redução de Odor;
Redução de Gases;
Controle da Eletricidade Estática;
Melhor qualidade do Ar no ambiente;
Aumento da eficiência dos meios produtivos;
Prolonga a vida útil dos equipamentos que trabalham em regime de
superaquecimento;
Por ser névoa produzida via água filtrada, pode ser utilizada de forma
segura, sem receio;
Na área de Supermercados e Hortifruti, o controle da umidade reduz a perda
das frutas por desidratação, minimizando, de forma segura, as perdas e
melhorando a qualidade proporcionando assim maiores lucros;
Outros benefícios descritos adiante.

Vantagens em relação ao Ar Condicionado
Redução nos custos de instalação, manutenção e operacional;
Consumo de energia bem inferior;
A manutenção não necessita de técnico especializado;
Não provoca problemas de germes no ambiente como o Ácaro;
Pode ser usado ao ar livre;
Insufla oxigênio no ambiente devido à micro partículas de H20;
Não há recirculação de ar, promovendo a renovação constante do ar no
ambiente climatizado, mantendoo livre de impurezas e germes;
Por manter a umidade relativa agradável ao conforto humano, evitando o
ressecamento do ambiente provocado pelo Ar condicionado;
Não agride a natureza, por não utilizar gases refrigerantes CFC.

[Dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso]

