
Secador de Ar Comprimido
por Refrigeração
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As 7 Vantagens do Secador Megaplasma 
 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE: O Secador de Ar Comprimido por Refrigeração Megaplasma 
oferece como opção, os gases ecológicos, que não causam danos a camada de ozônio; 
 
TROCADOR DE CALOR VERTICAL: Possui trocador de calor vertical, é totalmente feito em cobre, 
não oxida e aumenta a vida útil do secador frente aos modelos tradicionais; 
 
GARANTIA DE AR SECO: Temperatura de resfriamento adequado, potente separador de condensado 
e um eficiente sistema de drenagem; 
 
CONFIÁVEL, COM DESEMPENHO ÚNICO: O Secador Megaplasma responde de forma imediata as 
rápidas variações de demanda de ar comprimido; 
 
FÁCIL MANUTENÇÃO: Fácil acesso a todos os componentes internos e manutenção simples; 

SIMPLICIDADE NO FUNCIONAMENTO: Microcontrolador digital monitora todas as funções de 
secador, tanto de forma local como de forma remota; 
 
CONFIABILIDADE: 5 anos de garantia contra vazamentos de gás no evaporador. 

Separador de Condensados
O Separador de condensados tem por finalidade o tratamento do ar  
comprimido, pois ele atua como separador da água do ar (condensada), 
estabiliza a pressão do ar comprimido, regulariza o ciclo de carga e alivia 
e supri demanda repentinas ou picos de consumo. 

Características: 
    Carcaça leve e compacta; 
    Turbina fixa: remoção de condensados por centrifugação e atrito; 
    Defletor: evita o arraste do condensado separado; 
    Dreno automático; 

Filtro Coalescente
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Os filtros coalescentes são componentes utilizados para remoção das partículas sólidas e dos hidrocarbonetos, 
capturados ou adicionados ao  ar comprimido e gases. 
A coalescência é utilizada em praticamente todas as instalações industriais que necessitam de ar comprimido 
purificado ou até de gases filtrados – máquinas de injeção de plástico ou nos setores automobilístico, mineração, 
químico e têxtil são alguns exemplos. 
 
Características: 
    Manômetro de pressão diferencial: Nos modelos A1, A2 e A3 com conexões a partir de 3/4”; 
    Identificação de pressão diferencial: Nos modelos A1, A2 e A3 com conexões a partir de 1/4”; 
    Orifício de alívio de pressão: Emite-se um alarme sonoro em caso de tentativa de se abrir a carcaça do filtro 
quando estiver pressurizado; 
    Manutenção simples e rápida: As ranhuras do corpo permitem a abertura do mesmo sem a necessidade de  
ferramentas; 
    Defletor: Evita o arraste do condensado separado; 
    Dreno automático: Componente padrão nos modelos A1, A2 e A5. 

Megaplasma Comercial Ltda.
Av. do Trabalhador, 2701 - Centro Emp. Castelo Branco

CEP 18550-000 - Boituva - SP -  Brasil
Fone: (15) 3264-1150 - (11) 94008-7351 

megaplasma@megaplasma.com.br
www.megaplasma.com.br

A MEGAPLASMA não é de forma alguma afiliada ou conectada com nenhum dos fabricantes mencionadas neste catálogo. As peças
anunciadas para venda não são peças genuínas, mas são peças feitas para e/ou pela MEGAPLASMA. O uso dos números de peças do

fabricante do equipamento original e/ou de qualquer marca registrada ou não registrada do fabricante é apenas para sua conveniência na
verificação de compatibilidade do seu equipamento.


