
SPE
SECADOR POR REFRIGERAÇÃO
PONTO DE ORVALHO DE +3ºC

Os secadores por refrigeração da Parker

StarlettePlus-E (SPE), são a solução perfeita

para a remoção eficiente do vapor de água

do ar comprimido.

BENEFÍCIOS
• Garantia efetiva de ar seco ao ponto de orvalho de +3°C.

• Menor custo de operação.

• Opção adicional de economia de energia. 

• Baixo volume de refrigerante (média 25% menor que as faixas comparativas).

• "Plug & Play"para fácil instalação e operação.

• Todos os modelos são equipados com controle digital contendo temperatura do ar

comprimido resfriado, contato livre de tensão, alerta de manutenção e controle

integral do dreno de condensado.

Graças ao projeto altamente eficiente do E-

Pack, o circuito frigorífico absorve menos

energia e usa menor carga de gas

refrigerante que outros secadores, o que faz

do SPE a linha com a melhor relação custo x

benefício disponível no mercado.

StartlettePlus-E

CARACTERÍSTICAS
• Para aplicações industriais e de ar geral que exigem um ponto de orvalho

pressurizado (pdp) de 3°C. 

• Trocador de calor de alumínio all-in-one de alta eficiência (E-Pack).

• Gás refrigerante ecológico.

• Controlador digital com recursos integrados.

• Baixa perda de pressão (média 1,45 psi).

Uma versão do StarlettePlus-E, equipada

com o recurso de Economia de Energia (ES),

também está disponível como opção para os

modelos a partir do SPE026.

Com esse recurso, os modelos SPE

economizam ainda mais energia desligando

o compressor frigorífico e operando como

massa fria.



A linha SPE foi projetada não somente para minimizar o uso de ar comprimido e eletricidade em sua
operação, mas também para reduzir significativamente os custos operacionais do compressor de ar em
razão da sua redução de perda de pressão.

EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE

Menor consumo de Energia
Utilizando um pré trocador do tipo ar/ar de alta eficiência
para reduzir a temperatura do ar de entrada, a linha SPE é
líder do mercado em redução de consumo  de energia
elétrica. O Consumo elétrico pode representar 50% do
custo total do secador durante um período de 5 anos.

Menor pressão diferencial
A linha de secadores SPE possue uma perda de pressão
média 1,45 PSI contra 5 PSI da concorrência.
Exemplo: Secador de 500 pcm operando 8760 horas por
ano:
Custo da Energia: R$ 0,50 kW
Economia Realizada Anual: R$ 5.460,00

Redução de CO2
O uso da eletricidade tem impacto direto sobre a
produção e emissão de C02. Reduzindo
significativamente o consumo de energia dos nossos
produtos, a Parker ajuda você a reduzir sua parcela de
emissão de carbono e proteger o meio ambiente. 

Desempenho Garantido
Cada secador submete-se a teste sofisticado, incluindo
teste do ponto de orvalho com fluxo de ar comprimido.
Múltiplos testes de vazamento com Hélio são realizados
em cada secador, assegurando anos de operação livre de
problemas.



DADOS TÉCNICOS



FUNCIONAMENTO E INSTAÇÃO



 


