
TORRE DE RESFRIAMENTO

TECNOLOGIA  AP - Sempre atenta às novas demandas do mercado a Körper acaba de incrementar às suas séries de 
torres de resfriamento a TECNOLOGIA AP, que referencia projetos de equipamentos de Alta Performance, mais compactos, 
com menor consumo de água e energia, sem qualquer interferência na sua capacidade de resfriamento, garantindo máxima 
produtividade e desempenho. 
Agrega ainda outros inúmeros benefícios como baixo custo operacional, baixo nível de ruído e vibração, vida útil estendida e 
fácil manutenção. *Além disso, o nível de rendimento dos motores atende integralmente aos valores estabelecidos na Portaria 
553 da lei de eficiência energética 10.295, em vigor desde jan/2010.

SÉRIE Q40

• Capacidade de resfriamento de até 12 m³/h.
• Acionamento direto.
• Corpo autoportante, construído com PRFV 
 (plástico reforçado com fibra de vidro) com proteção UV. - AP
• Sistema de distribuição de água fixo, com bicos aspersores 
 auto limpantes fabricados com polipropileno.
• Eliminador de gotas de polipropileno.
• Enchimento tipo grade, fabricado de polipropileno.
• Estrutura metálica de aço carbono galvanizado a fogo.
• Tubulações internas de polipropileno.
• Conexões de entrada e saída através de tubos flexíveis.
• Hélices de última geração e alta performance, com pás de 
 polipropileno reforçado com fibra de vidro e cubo de 
 alumínio. - AP
• Motor elétrico com rendimento adequado a lei de eficiência 
 energética*. - AP
• Excelente rendimento térmico. - AP
• Níveis de ruido standard e reduzido.
• Completa, com dreno, boia e overflow.
• Fabricação 100% nacional.

OPCIONAL
• Estrutura metálica de aço inoxidável.

APLICAÇÃO
• Todos os tipos de indústrias.
• Ideal para pequenas capacidades e espaços de 
 instalação.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A Körper se reserva o direito de alterar a qualquer momento as informações e especificações contidas neste catálogo sem prévio aviso. Consulte sempre nosso departamento técnico para informações atualizadas. Fotos meramente ilustrativas.

ØJ
Ladrão

A

H

B

M

B

N

D

(*
)

Ø
K

C

ØL
Reposição

ØI
Dreno

ØF
Saída

ØE
Entrada

Mo-
delo

Dimensões principais (mm) Conexões hidraulicas Conjunto ventilador Pressão 
na 

Entrada 
(mca)

Base assenta-
mento (mm) Peso (kg)

A B H C D ØE ØF ØI ØJ ØL ØK
T L

Potência (cv) Potência (cv) M N Em-
barque

Opera-
ção

Q40/3 675 610 1300 180 90 1.1/2” 2” 3/4” 1.1/4” 3/4” 400 0.5 0.5 0.3 710 710 48 132

Q40/6 675 610 1675 180 90 2” 2” 3/4” 1.1/4” 3/4” 400 0.5 0.5 0.3 710 710 58 143

Q40/9 675 610 2000 180 90 2” 2” 3/4” 1.1/4” 3/4” 400 0.5 0.5 0.3 710 710 65 151

NÍVEIS DE RUÍDO
T - Standard
L - Reduzido


