RESFRIADOR/UMIDIFICADOR ADIABÁTICO INDUSTRIAL
ECONOMIZE ENERGIA. ECONOMIZE EM MANUTENÇÃO.

G - BOX

Atualizando...
A G-Tech e a Ecotech agora estão juntas, somando experiências
na fabricacão, engenharia de aplicação e instalação de resfriadores e
umidiﬁcadores adiabáticos. Nossas equipes são especializados neste
segmento de mercado.

+
Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes, resfriadores e umidiﬁcadores
industriais adiabáticos de alta qualidade e performance aliado a um serviço
incomparável.
Consulte nosso site e entre em contato conosco se tiver alguma dúvida sobre
nossos equipamentos.

Climatização Eﬁciente
Seja usado para resfriar ou umidiﬁcar uma instalação inteira ou simplesmente
em áreas especíﬁcas, podemos fabricar e instalar, complementos e/ou substituir
sistemas de refrigeração mecânica. A série G- BOX é a solução ideal para
instalações em edifícios comerciais, industriais ou agrícolas que exigem a
movimentação de grandes quantidades de ar novo e fresco. Lavanderias,
ginásios , cozinhas, áreas de tratamento térmico e instalações de lavagem a seco são
candidatos perfeitos para a climatização evaporativa de alta eﬁciência energética.

Como
os nossos produtos funcionam
'
O Resfriamento/Umidiﬁcação Adiabático tem como elemento principal um
trocador de calor produzido com placas rígidas de celulose tratada,
projetado para ter uma geometria especialmente capaz de absorver e
reter água sem produzir gotejamentos e ou arrastos, resultando em alta
eﬁciência na climatização.
O processo consiste na passagem do ar externo através do trocador de
calor pela ação do seu ventilador de processo. Para a obtenção do
resultado desejado a bomba d’água manterá constantemente o trocador
de calor com água dentro das suas galerias onde é forçada a evaporar
pela energia absorvida a partir do ar passante.
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Série G - BOX
Ecológico,Econômico, Eﬁciente e Robusto.
Os equipamentos adiabáticos G-BOX e G-BOX-W são construídos em aço
galvanizado com pintura eletrostática à pó (ou INOX sob demanda), a ﬁm
de garantir sua longa vida útil, mesmo nos ambientes mais agressivos.
Nossos equipamentos são dimensionados e projetados para atender os
mais altos níveis de engenharia aplicada ao resfriamento/umidiﬁcação
evaporativo, correspondendo às vazões e resultados conforme seu projeto.
Os modelos G-BOX (vide tabela), estão equipados com ventiladores
centrífugos do tipo Limitload, rotor balanceado dinamicamente, rolamentos
de esferas blindados, devidamente dimensionados de acordo com as
pressões requeridas em projeto. Motores de alta eﬁciência e marcas
consagradas. Trocadores de calor evaporativos de alta eﬁciência (≥ 90%) e
longa vida útil. Podem ainda conter sistema de contenção de gotas e porta
ﬁltro na tomada do ar (tipo de ﬁltro a ser especiﬁcado sob demanda).
Bomba de água para recirculação e sistema automático de reposição,
purga e limpeza do reservatório, assim como relês temporizados para
secagem dos painéis evaporativos. Painel de comando completo (com
opção de comando remoto) com todas as proteções e controles opcionais
sob demanda.
Os modelos G-BOX-W são projetados e dimensionados de acordo com
cada projeto, não havendo modelos estandardizados. São equipados com
placas evaporativas de 12” de espessura e longa vida útil. Compreende
ainda sistema de contenção de gotas, rotâmetro, bomba de água para
recirculação e sistema automático de reposição e purga do reservatório.
O painel de comando pode ser fornecido sob demanda.
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Dados Básicos
VENTILADOR

ASPIRAÇÃO

VAZÃO NOMINAL
(3m/s)

VAZÃO MÁXIMA
(3,5m/s)

G-BOX 10

Centrífugo

Simples

10.000 m³/h

14.000 m³/h

G-BOX 20

Centrífugo

Simples

20.000 m³/h

28.100 m³/h

G-BOX 30

Centrífugo

Simples

30.000 m³/h

35.200 m³/h

G-BOX 40

Centrífugo

Dupla

40.000 m³/h

56.2000 m³/h

G-BOX 60

Centrífugo

Dupla

60.000 m³/h

70.200 m³/h

30.000 m³/h

35.200 m³/h

MODELO

G-BOX 30 A

Axial

-

G-BOX W

N/A

N/A

Customizado

Simpiﬁque e Economize
Simpliﬁque e economize no trabalho de instalação do seu
Resfriador/Umidiﬁcador Adiabático Industrial. A G-TECH
além de fabricante de equipamentos, também fabrica
dutos em chapas galvanizadas e em aço inox e dispõe de
equipe para instalação e startup.

G - BOX - W

Conﬁgurações de aplicação

Ar de Exaustão
Ar de Exaustão

G - BOX
Ar Externo

Ar Externo

G - BOX - A

Ar Externo
Ar de Exaustão

G - BOX - W

Ar Externo
Ar de Exaustão

Economia

Reduz o consumo de energia
elétrica em até 65%
em relação aos sistemas de
refrigeração mecânica
na indústria como no comércio.
Baixa manutenção.

Ambiente
saudável e
confortável
As temperaturas são semelhantes às
produzidas pelos sistemas de
refrigeração mecânica e funciona como
um lavador de ar. Elimina poeira e pólen.
Outro fator importante é a renovação de
ar nos ambientes impedindo a
propagação de vírus e bactérias.

Apoio a
Sustentabilidade
Isento de uso de refrigerantes
sintéticos ou produtos químicos

Suporte
de Fábrica
Projetos de climatização abrangem
uma ampla variedade de
conﬁguração tanto na indústria como
no comércio. Nós temos equipes
especializadas para
selecionar, fabricar, instalar ou dar
suporte de engenharia de aplição.
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