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TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO



As LRTKs são fabricadas exclusivamente sob
encomenda e de acordo com as reais
necessidades dos ambientes onde serão
utilizadas. Foram desenvolvidas para
utilização em ambientes onde o Controle da
Contaminação e Termohigrometria são vitais
para o processo. 

ACESSÓRIOS

DAMPERS

GABINETE

FILTROS

SERPENTINAS

Base em perfilado especial de alumínio
Base com isolamento de 50mm em PU com retardante
Dreno de condensado com 1.1/4" embutido na lateral
Painel sanduíche com 50 mm - PU com retardante
Chapa externa #26 galvalume pré pintada CSN
Chapa interna #26 galvalume
Painel com requadro em perfilados de alumínio soldado
Densidade do isolamento em 38-42 Kg/m³
Portas estanques com quatro manípulos  

Porta-Painel com visor duplo
Iluminação em todos os módulos com LED
Pontos de leitura de pressão em todos os componentes
Ponto de leitura de pressão no cone de aspiração
Prensa cabo para componentes elétricos
Resistências elétricas com aletas metalizadas
Tela de proteção em aço galvanizado na sucção do ventilador
Válvula de expansão termostática *se aplicável

Dimensões padronizadas internacionalmente
Quadros de filtros em alumínio soldado 
Ponto para ensaios de filtros HEPA 1.1/4"
Ponto de leitura de pressão a montante/jusante
Filtros dimensionados para 4.000 m3/h
Filtro Fino plissado em V
Filtro grosso encartonado 47mm

Dimensionados para velocidade <= 9 m/s
Estrutura e aletas em alumínio com laminas opostas
Engrenagens em plástico de engenharia
Acionamento manual ou com base para motorização
Classe 3 - EN 1751

Cabeceira em alumínio
Aletas em alumínio <= 12 aletas/polegada
Perda de carga de água <= 5mcA
Velocidade de face <= 2,5 m/s para resfriamento
Velocidade de face <= 4 m/s para aquecimento
Máximo de 6 rows para resfriamento e 1350mm altura 
Máximo de 1 row para vapor
Coletor, tubos e curvas em cobre soldado
Purga de ar nos coletores, lado superior
Bandeja de condensado em inox AISI 304
Drenos isolados com caixa metálica e PU

Rotor limit load 
Motor W 22 Plus
Estrutura em aço galvanizado
Rotor em polimero de engenharia ou aço pintado
Junta flexível para conexão com o gabinete
Painel de separação com 50mm isolado
Plenum Fan com acoplamento direto
Ventilador eletrônico

VENTILADORES



Nota: Serpentinas de resfriamento dimensionadas para velocidade <= 2,5 m/s 
Nota¹: Modelo LRTK XX, multiplicar por 1000 para selecionar a vazão

Nota³: Este tipo de ventilador é selecionado no ponto de melhor desempenho. Face à característica 
construtiva deste tipo de solução, com acoplamento direto, a Reintech limita a operação no ponto de 
seleção até um máximo de 90 Hz 



GABINETE
PARA ENSAIOS

CONFORME 
DW 43

1500 Pa
1000 Pa
Classe B e C
Portas com fechamento hermético
Vedação com perfil de silicone

DIFERENCIAIS 
REINTECH

Mais leve equipamento da categoria
Skid em alumínio como opcional
Fornecimento Monobloco
Projeto detalhado em 3D
Folha de Dados do Equipamento
Manual de Manutenção e Conservação
Lista de substituíveis
Protocolos de FAT & SAT
Protocolos de IQ & OQ
Engenharia de montagem própria
Comissionamento total
Certificação do equipamento

Resistênca D1-D2
Isolamento Térmico T2
Ponte Térmica TB2
Estanqueidade L1-L2
Pontos para leitura de linha piezométrica 
total

EQUIPAMENTO 
CONSTRUÍDO 
CONFORME 

EN 1886

ENGENHARIA 
TOTALMENTE 

DESENVOLVIDA 
PELA RENTECH

Visor duplo nas portas
Quadros de filtros em alumínio
Distancia > 250 mm entre serpentina e 
resistências
Portas para ensaios de filtros HEPA
Drenos em todos os módulos



OPCIONAIS
PAINEL ELÉTRICO
DE PROTEÇÃO
E COMANDO

Inversores de Frequência
Variadores de Potência
Proteção geral

ITENS
OPCIONAIS

Cantos Arredondados Horizontais
Drenos para limpeza em todos os módulos
"Skid" Metálico em alumínio 300 mm Livre
Nivelador de base
Manômetros de pressão com base inox
Lâmpadas germicidas ultravioleta
"Micro Switch" Temporizado portas
Dampers Classe 2 - EN 1751
Eliminador de gotas Em PVC
Caixa Externa com conector sindal
Cobertura para instalação ao tempo 
Coxim de mola para os ventiladores
Resistência com aletas em inox 
Serpentinas em cobre
Serpentinas "Gold Finn"

OPCIONAIS
AUTOMAÇÃO

COMPLETA

IHM 7" ou IHM 7"- CFR 21 Part 11
PLC- ETHERNET 

Chapa pré pintada CSN
Alumínio Natural
Aço inox AISI 304

OPCIONAIS
REVESTIMENTOS

INTERNOS


