Comunicado à Imprensa
Caxias do Sul / RS, Abril 2018

ECOSS recebe certificação CTI para Resfriadores Evaporativos em
Circuito Fechado
A Güntner tem orgulho de comunicar que a performance térmica do Resfriadores Evaporativo ECOSS foi certificada pelo Cooling Technology Institute – CTI, instituto independente nos Estados
Unidos.

A certificação CTI oferece aos clientes e instaladores confiança e segurança de desempenho na
utilização dos equipamentos ECOSS.
A Güntner, fabricante de trocadores de calor há mais de 85 anos e líder mundial no
desenvolvimento de novas tecnologias, está empenhada em fornecer unidades eficientes e com
desempenho confiável. A certificação de um instituto independente é consistente ao compromisso
da Güntner com a satisfação do cliente e a confiabilidade do produto.
O Resfriador Evaporativo ECOSS com sua construção em aço inoxidável, incluindo a serpentina,
e a utilização de ventiladores EC o torna uma solução diferenciada e de desempenho térmico
confiável.
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Além disso, oferece vida útil prolongada, maior confiabilidade, menores custos de operação,
manutenção e instalação. Essas vantagens alinhadas à economia energética e de água constitui
em uma solução única e o melhor retorno para seu investimento.
Para uma visão abrangente de todos os recursos do ECOSS, visite www.guentner.com.br/ecoss
ou contate-nos através do email contato.br@guentner.com.

Grupo Güntner
A-HEAT AG (Allied Heat Exchange Technology AG), com sede em Viena, é um grupo internacional, líder em tecnologia especializada
em refrigeração, condicionamento de ar e processo. O grupo é composto por empresas do Grupo Güntner nas regiões EMEA
(Europa/Oriente Médio/África), NLA (América do Norte e Latina), e APO (Ásia & Oceano Pacífico).
O Grupo Güntner, no Brasil, é composto pelas marcas Güntner, Jaeggi Hybridtechnologie, thermowave e Frost Frio Refrigeração S/A.
A transferência de informação e conhecimento entre todas as empresas e as sinergias resultantes fornecem desenvolvimento críticos
conduzidos não apenas para o grupo, mas também para o mercado. O alto nível de qualidade do Grupo são baseados em décadas de
experiência no setor, e no uso consistente das mais recentes tecnologias e pesquisas. Os usuários incluem as indústrias internacionais
automotiva, alimentos, fabricação, farmacêutica e de computador e várias instituições do setor público.
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