
DRD
SECADOR POR REFRIGERAÇÃO
PONTO DE ORVALHO DE 3ºC.

• Excelentes valores de ponto de orvalho para
melhor desempenho do sistema.
• Menores custos operacionais reais.
• Alta confiabilidade, facilidade de uso e de
manutenção.
• Exclusivo trocador de calor tipo "massa fria".
• Dreno duplo integrado.
• Projetado para perda de pressão
extremamente baixa.
• Compressor scroll de avançada tecnologia.
• Gás ecológico em todos os modelos.
• Separador de condensado tipo "Demister",
de alto rendimento.

BENEFÍCIOS

 A importância do ar comprimido como um
gerador de energia para os processos

industriais modernos é largamente conhecida.
O que muitas vezes é esquecido, é a

necessidade de oferecer tratamento de
qualidade para este ar.

O ar que entra no sistema contém vapor de
água, que ao ser resfriado, vai se transformar
em água no estado líquido, causando danos

consideráveis não só para a rede de ar
comprimido, mas também para os

equipamentos pneumáticos e para o produto
final.

Os secadores por refrigeração DRD removem
ativamente este condensado para conseguir 

ar comprimido extremamente seco.

Nosso trocador de calor tipo "massa fria"
oferece desempenho ímpar em sua categoria.

Com perda mínima de pressão, é capaz de
aumentar significativamente a      

eficiência de todo o processo de tratamento
de ar comprimido.



DE ONDE A ÁGUA REALMENTE VEM?

O ar atmosférico contém uma proporção de água em forma de vapor, e a sua condensação  está
relacionada a temperatura do ponto de orvalho,  conforme demonstrado no quadro abaixo.
O ponto de orvalho é a exata temperatura que faz o vapor de agua condensar, quanto mais baixa
essa temperatura, menor é a quantidade de vapor de água presente no ar (veja a tabela abaixo):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A umidade relativa (UR) define a quantidade de vapor d'água em porcentagem que o ar é capaz de
reter antes de começa a condensar.  
Exemplo: 60% de UR a 20°C, significa que o ar retém 60% do vapor de água e quando chegar a
100%, o ar não pode mais reter a umidade como vapor e acaba de manifestando como orvalho
(visível névoa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se o ar for expandido, a sua capacidade de retenção de água em forma de vapor aumenta, em
contra partida, a quantidade de vapor que ele pode reter diminui se for compactado.
 



 
 
Exemplo: Um compressor de ar absorve 8 metros cúbicos de ar atmosférico a 20°C com 60% de
umidade relativa, durante o processo de compressão esse volume é reduzido para 1 metro cúbico a 7
barg de pressão, nesta condição a quantidade de água inicial foi compactada em 1 metro cúbico. Os 8
metros cúbicos de ar a 60% UR iniciais, que agora ocupam 1 metro cúbico, excedem a umidade relativa
do ar máxima de 100%.
 
A Condensação ocorre quando o ar ambiente atinge cerca de 100% de UR no meio ambiente e 
 processo análogo ocorre dentro do compressor. Quanto maior a capacidade de deslocamento
volumetrico do compressor, maior o volume de agua liquida no sistema.
 
Um típico compressor de 30kW operando  a 7 barg, gerará aproximadamente 20 litros de água líquida
em um turno de oito horas. 
 
 
 
 

O QUE É SECAGEM POR REFRIGERAÇÃO?

A utilização de secagem por refrigeração para o tratamento do ar comprimido foi testada e aprovada na
maioria das aplicações industriais. Pontos de orvalho de 3°C a 10°C são suficientes para muitas aplicações
industriais.

Em um ano, isso pode ser equivalente a 4.800 litros!!
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