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Informações Técnicas 

 

Os enchimentos do tipo grade (ou enchimento de contato) em polipropileno (PP) 

fornecidos pela Termoparts são produzidos dentro de exigentes padrões de qualidade, e 

apresentam o melhor desempenho entre os produtos similares. 

Fabricados com matérias primas selecionadas e construção robusta, apresentam 

qualidades específicas para suportar uma longa vida útil nas condições mais exigentes 

de operação. 

 

 
Montagem por sistema de encaixes 

A Termoparts só fornece produtos primeira qualidade e com certificado de garantia, 

atendendo as normas do CTI (Cooling Technology Institute), que regulamenta as 

especificações internacionais para Torres de Resfriamento, e órgão do qual é membro 

registrado. 

 

Antes de adquirir enchimento grade para a sua torre, consulte nosso Departamento de 

Engenharia sem qualquer compromisso, para conhecer o modelo mais atual e indicado 

para a sua aplicação. 

Os modelos da Termoparts estão em permanente evolução, para proporcionar sempre a 

melhor opção em desempenho, durabilidade e custo. 
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Informações Comerciais 

O enchimento grade é composto de peças individuais encaixadas uma à outra, formando 

blocos de diversos tamanhos. 

Para adquirir os blocos necessários para uma determinada torre, é necessário informar a 

quantidade de blocos e seus tamanhos, normalmente tendo os originais como referência. 

Eventualmente, podemos encontrar essas informações em nossos arquivos técnicos, e 

dimensionar os blocos mais facilmente de acordo com o modelo e a fabricação da torre. 

Para maior facilidade, identifique sua necessidade através do esquema de montagem 

indicado abaixo: 

 

 

 

Antes de adquirir um enchimento grade, sugerimos que alguns cuidados sejam 

tomados, entre estes: 

1. Verifique a matéria-prima empregada na fabricação. Muitas vezes, por economia, 

utiliza-se PP reciclado de baixíssima qualidade, o que diminui significativamente a vida 

útil do componente, além de aumentar a capacidade da superfície em reter sólidos 

suspensos ou, em outras palavras, favorecer o entupimento dos blocos. 

 

2. Peça o certificado de qualidade do material empregado na fabricação das grades. Ter 

certeza da qualidade do material é importante para receber um produto que apresentará 

melhor desempenho, resistência mecânica e durabilidade. 

3. Observe sempre se as grades são bem encaixadas, não possuem falhas em seus 

segmentos e se apresentam resistência firme à flexão. Muitas grades são fornecidas com 

problemas graves de injeção e com baixa resistência mecânica, podendo indicar um 

produto fabricado com material e ferramentas de baixa qualidade. Se possível peça 

amostra do material que será fornecido, conferindo se o que foi entregue está 

rigorosamente idêntico à amostra. 

4. Não aceite enchimento sem o Certificado de Garantia, e guarde-o sempre para futuras 

referências, tendo a certeza que o produto apresentou as qualidades e a durabilidade 

oferecidas na garantia. 
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5. Cuidado com produtos "similares". Muitos fornecedores possuem um ou dois tipos de 

enchimento, e não possuem o mais adequado para uma determinada aplicação. Consulte 

sempre o Departamento de Engenharia para confirmar qual o modelo mais 

recomendado para a sua torre. 

6. Algumas vezes pode-se substituir o enchimento grade original por um de melhor 

performance, aumentando o desempenho térmico da torre. Essa substituição dependerá 

de um estudo prévio, e uma cuidadosa avaliação das características de vazão, 

temperaturas, do local da instalação, da qualidade da água e de outros fatores. Somente 

um estudo prévio poderá garantir o resultado esperado.  

 

 


