Acessórios uteis ao Equipamento de climatização para adega
climatizada personalizada
Este catalogo técnico tem por objetivo deslindar os Acessórios uteis a instalação do Equipamento de climatização para
Adega climatizada personalizada; concomitantemente eles não são de uso obrigatório, haja visto que são apenas
complementos que, a priori, visão facilitar e/ou possibilitar a montagem do sistema de refrigeração.

1. Bomba de remoção
A Bomba para remoção do condensado é um apêndice que é empregado quando
não se dispõe e/ou não se pode prover o ponto de hidráulica, qual seja, o dreno
d’agua; um tubo de espera devidamente embutido na parede do compartimento e
encaminhando a água resultante do processo para o ralo. Então, ela irá bombear
para uma área externa a agua contida na bandeja da evaporadora do sistema de
refrigeração.

2. Carenagem para unidade condensadora
Saiba que a Carenagem para unidade condensadora é mais um complemento
que é utilizado quando o dito “motor” do sistema para climatização ficar exposto
ao tempo, ou seja, quando ele for montado em uma área sujeita a insolação e
chuva. Desta forma temos uma espécie de “capa protetora” que é adequada
para abrigar a condensadora contra intempéries. Inclusive ela conta com um
atenuador acústico visando a redução de ruídos, desta forma obtendo um
funcionamento mais silencioso.

3. Controle da umidade relativa
A função do Controle de umidade relativa é manter úmida a rolha da
garrafa de vinho, assim sendo ele é um acompanhamento especializado
que impede a oxidação da bebida. Entretanto ele é aplicado somente
quando se pretende guardar um rotulo por mais de 10 a 15 anos, caso
contrário ele será de pouca valia. Temos que este aparelho possui um
dispositivo (umidostato) que automaticamente detecta, se em dado
momento, é necessário desumidificar ou umidificar o ar do ambiente,
inclusive, quando ocorrem alterações nas condições atmosféricas da
Adega climatizada, o aparelho reverte o ciclo sem a intervenção do
operador.
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