
A VESPER, junto com seus parceiros, desenvolveu o mais

moderno sistema de climatização móvel projetado para reduzir a
temperatura ambiental, poeira, gases, odores e eletricidade
estática melhorando consideravelmente o ambiente de trabalho
dos funcionários que enfrentam ambientes quentes e empoeirados.

O resfriamento do ambiente é obtido através da pulverização e
rápida evaporação de micro gotículas de água incorporadas ao
fluxo de ar gerado pelo ventilador de alta pressão Vesper. A
redução da temperatura pode chegar até 10º C, dependendo da
umidade relativa do ar no dia.

O Climatizador Móvel Ventex foi projetado para ambientes severos
com motor apropriado para trabalhar em temperaturas de até 60º
C e contamos com modelos especiais que atingem até 100º C.

Devido à alta eficiência do sistema, ele vem sendo adotado pelas
principais indústrias da área, tais como: Gerdau, Hotwork, Dow
Corning, e outras.

Vantagens

Instalação rápida e fácil manutenção;
Ampla faixa de aplicação na indústria;
Fluxo de ar frio;
Redução da temperatura e reposição da umidade;
Versatilidade por possuir rodízios para movimentação;
Reservatório de água com 130 L para mais de 10 horas de uso;
Controle das funções: Ventilador ou Ventilador com Climatização;
Resfriamento evaporativo com alto desempenho;
Neutralização de odores e gases;
Redução da poeira e poluentes em suspensão;
Nebulização da área e dos funcionários;
Umidificação total ou parcial do ar;
Limpeza do ar;
Eliminação da eletricidade estática;
Aumento da produção pelo conforto térmico proporcionado aos funcionários.



Características

Potência : 1 CV - 04 polos 3 CV - 06 polos
Tensão (Trifásico) : 220, 380 ou 440 (à especificar) 220, 380 ou 440 (à especificar)

Temperatura
Ambiente : 60º C 60º C

Corrente : 3,3 A em 220 V 10 A em 220 V
Rotação : 1.700 rpm 1.150 rpm

Nível de Ruído : 96 dBA até 1,0 m distância 91 dBA até 1,0 m distância
Diâmetro do

Climatizador: 600 x 333 mm 800 x 450 mm

Hélice : 6 Pás de Nylon 9 Pás de Nylon
Vazão : 190 m³/min ou 11.400 m³/h 428 m³/min ou 25.700 m³/h

Pressão Estática : 15 mm CA 10 mm CA
Diâmetro da

Hélice : 575 mm 785 mm

Número de Pás : 3 pás em metal / 6 pás em nylon 9 pás em nylon
Capacidade do

Tanque : 130 lts (Com placa interna de isopor) 130 lts (Com placa interna de isopor)

Bomba d'Água : 220 v. Monofásico (c/ transf. 440 v -
Opcional)

220 v. Monofásico (c/ transf. 440 v -
Opcional)

Dimensões do
Carro Móvel :

Modelo 1 - Altura 1,43 m x Largura 0,70 m x
Profundidade 0,87

Modelo 2 - Altura 2,05 m x Largura 0,70 m x
Profundidade 0,87 m

Modelo 1 - Altura 1,43 m x Largura 0,85 m x
Profundidade 0,80

Modelo 2 - Altura 2,05 m x Largura 0,85 m x
Profundidade 0,80 m

Grade de Metal : Tela Expandida (Traseira) / Tela Raiada
(Frente)

Tela Expandida (Traseira) / Tela Raiada
(Frente)

Cor : Amarela (partes da estrutura e climatizador) Amarela (partes da estrutura e climatizador)
Painel de

Acionamento :
Com chave seletora para ventilador e
climatizador

Com chave seletora para ventilador e
climatizador

Rodízio em
Poliuretano : Ø 8" (Dois fixos e dois giratórios com trava) Ø 8" (Dois fixos e dois giratórios com trava)

Peso : 60 e 90 Kg 80 e 140 Kg

[Os dados acima estão sujeitos a alterações sem prévio aviso]


