Peças Originais
Original Spare Parts
Eliminadores de Gotas
Drop Eliminators
EDE-001
EDE-001

NÃO CORROSIVO - Os eliminadores de gotas são construídos em
cloreto polivinil inerte (PVC), e são tratados para resistir à degradação
por UV.

NON-CORROSIVE - The eliminators shall be constructed of inert
polyvinyl chloride (PVC) that has been specially treated to resist UV
degradation.

EFICIENTE - Os eliminadores incorporam três mudanças de direcção
do ar para garantir a remoção de humidade, arrastada a partir do fluxo
de ar de descarga. A perda de água por arrastamento não excede
0,001% da água em circulação.

EFFICIENT - The eliminators incorporate three changes in air
direction to assure removal of entrained moisture from the discharge
airstream. The maximum drift rate does not exceed 0.001% of the
recirculated water rate.

PROJECTO - A EVAPCO projecta e fabrica eliminadores de gotas
personalizados, para que se adaptem em unidades axiais e centrifugas
de qualquer fabricante. Os eliminadores de gotas EVAPCO são
garantidos para cada tipo de unidade de refrigeração. Os eliminadores
de gotas EVAPCO podem ser fornecidos sem quadro em FeZn ou inox
AISI 304, dependendo da estrutura da unidade existente.

CUSTOM DESIGN - EVAPCO will custom design and manufacture
PVC drift eliminators for all axial or centrifugal units regardless of the
original manufacturer. EVAPCO’s patented PVC eliminators are
guaranteed to fit your evaporative cooling equipment. EVAPCO drift
eliminators are available without frame, with FeZn frame or with
AISI304 frame depending on the existing unit structure.

BAIXO PESO - Os eliminadores de gotas são montados em secções
facilmente manipuladas

LIGHT WEIGHT - The eliminators are assembled in easily handled
sections.

PREÇOS COMPETITIVOS - Os eliminadores em PVC possuem um
menor custo, em relação aos de metal e reduzem os custos de
manutenção.

COMPETITIVELY PRICED - PVC eliminators have a lower first cost
than steel eliminators and reduce maintenance costs over the life of the
unit.

TRANSPORTE RÁPIDO - Disponível em menos de 2 semanas

QUICK SHIPMENT - Orders processed for shipment in less than 2
weeks

O seu representante local autorizado EVAPCO Mr. GoodTower®,
foi treinado na fábrica para avaliar suas necessidades de
eliminador. Contacte-o para substituição eliminadores de gotas
ou outras peças de reposição, independentemente do fabricante
do equipamento original.

Your local authorized EVAPCO Mr. GoodTower ® Representative
has been factory trained to evaluate your eliminator requirements.
Contact him for replacement PVC drift eliminators and other
replacement parts regardless of the original equipment
manufacturer
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