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Unidades móveis de ar condicionado com capacidade a partir de 10TR*;

Sistema de coleta de água de retorno das unidades de ar condicionado;

Mangotes de transporte de ar frio de acordo com o ambiente e 
condições de severidade da unidade industrial;

Sistemas de ar condicionado desenhados para serem submetidos às 
severas condições industriais existentes em industriais como Metalurgia, 
Mineração, Alumínio e Não-Ferrosos, dentre outros;

Ventiladores de alta velocidade para resfriamentos acelerados.

* TR – Tonelada de Refrigeração (12.000 BTU/h)

A KW DO BRASIL fornece soluções completas em Conforto Térmico Industrial, 
para manutenção das condições e temperaturas requeridas na norma NR-15 – 
Atividades e Operações Insalubres.

Os serviços de conforto térmico industrial têm por objetivo viabilizar e atender as 
condições e temperaturas requeridas pela NR-15, em todas as atividades onde o 
ambiente interno no vaso ou equipamento exceda 25°C. 

As soluções completas fornecidas pela KW DO BRASIL abrangem amplamente 
o processo de conforto térmico industrial, por meio do fornecimento de equipa-
mentos e processos de tecnologia consolidada.



A atividade de conforto térmico industrial não gera nenhum resíduo no ambien-
te industrial ou meio ambiente, pois opera com aparelhos que não utilizam 
gases refrigerantes à base de clorofluorcabono – CFC, e assegurando, assim, em 
conjunto com nossos clientes, um comportamento responsável e seguro junto 
às comunidades em que atuamos.

Estes serviços são recomendados para todos os segmentos industriais como 
Mineração, Metalurgia, Alumínio e Não-Ferrosos, dentre outros, pois permeiam 
todas as disciplinas que têm atividades em espaços confinados ou restritos, que 
a temperatura ambiente exceda os limites permitidos pela NR-15.

As soluções integradas de conforto térmico industrial fornecidas pela KW DO 
BRASIL são grandes ferramentas para ganhos de produtividade, pois tarefas 
executadas em temperaturas restritivas, acima de 25°C, causam perda de 
produtividade devido ao aumento do retrabalho e falta de eficácia, diminuição 
de percepção, com risco acentuado  de acidentes quando executadas em altura, 
e aumento das escalas de revezamento como previsto na NR-15.
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TEMPERATURA AMBIENTE (ºC) Fonte: NASA Report 1205-1
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Por que utilizar as soluções de Climatização Industrial

      Aumento de Produtividade;

      Diminuição ou extinção de revezamentos;

      Diminuição na frequência de erros, aumentando 
      a qualidade.
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