
Os Resfriadores de Líquido tipo Dry-Cooler HELMO são 
constituídos de trocadores de calor tipo serpentina fabricados
em tubos de cobre com aletas de alumínio.

São aplicados no resfriamento de água e outros líquidos utilizados 
em processos industriais.

A água circula dentro dos tubos de cobre e é resfriada pela
circulação forçada do ar ambiente através de ventiladores.

•  Trocador de Calor de alto rendimento devidamente  
    dimensionado para as condições tropicais.

•  Ventilador Axial de alto desempenho protegido por aramado
    de segurança.
 
•  Circuito hidráulico de aspersão com válvula solenóide para 
    pulverização automática de água apenas quando necessário.

•  Controlador de temperatura eletrônico que comanda o
    acionamento dos ventiladores de acordo com a necessidade
    de resfriamento.

Dry-Cooler
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As Torres de Resfriamento HELMO apresentam alto rendimento térmico e 
compõem-se de três módulos desmontáveis que possibilitam o posicionamento
das conexões de entrada e saída em qualquer direção.

•  Totalmente fabricadas em Poliéster reforçado com Fibra de Vidro.

•  Ventilador Axial montado na parte superior.

•  Enchimento em Polipropileno de alto impacto.

•  Eliminador de gotas tipo labirinto que minimiza a perda de água.
 

Torre de Resfriamento



Fundada em 1995, a Helmo Equipamentos Industriais é uma 
empresa moderna e dinâmica dedicada à fabricação de Sistemas 
de Resfriamento, e a prestação de serviços especializados na
instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração.

Com uma equipe técnica experiente e qualificada, oferece produtos 
de alto desempenho e desenvolve soluções eficientes que 
proporcionam satisfação e economia a seus clientes.

Instalação e Partida

O serviço de Pós-venda é efetuado por técnicos especializados,
que complementam as informações contidas no manual e orientam 
o cliente na correta aplicação do produto.
 
Assistência Técnica

Os serviços de assistência técnica são realizados por técnicos 
treinados e equipados que atendem as chamadas com rapidez e 
eficiência, minimizando custos e o tempo de máquina parada.

Manutenção Preventiva

O acompanhamento das condições de funcionamento, seguido de 
ações preventivas garantem um processo produtivo contínuo e com 
mínimas interrupções. 

Para isto, a HELMO oferece contratos de manutenção preventiva 
que propiciam segurança na aplicação e continuidade na operação 
de seus produtos.

Prestação de Serviços

Reforma de Equipamentos

Alem da assistência técnica à sua linha de produtos, a HELMO 
também fornece serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos de refrigeração nacionais e importados.

Quando necessário, são efetuados serviços de reforma completa 
do equipamento, adaptando-o às novas condições de trabalho e 
prolongando assim sua vida útil.

Neste caso, são analisadas as condições da instalação e aplicação 
do equipamento para que as adequações necessárias no projeto 
mantenham seu desempenho original.

Retrofit - Gás Ecológico

A HELMO também oferece serviços de atualização tecnológica em 
equipamentos de refrigeração que utilizam fluido refrigerante
agressivo ao meio ambiente. 

Técnicos devidamente qualificados avaliam as condições de
funcionamento e da instalação, e efetuam as alterações necessárias 
para a correta substituição do fluido refrigerante por novo fluido 
ecológico sem comprometer o desempenho original do
equipamento.
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