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Munters Trio
Controle de Climatização

Munters TRIO 20 está transformando a indústria da 
avicultura, levando-a para o próximo nível. O TRIO gerencia 
todos os aspectos da climatização do aviário, alcançando 
a melhor qualidade de ar e bem-estar animal possível, 
enquanto permite que o gerenciamento do aviário seja a 
prova do futuro com as tecnologias IoT.  

A agricultura moderna demanda de constantes otimizações 
e racionalização da produção. Munters TRIO, baseado no 
sistema de ventilação dinâmica, garante condições perfeita 
de climatização e rápida reposta às mudanças climáticas, 
enquanto reduz o consumo de energia e emissão de carbono. 

A interface multilíngue e intuitiva é rápida de configurar e 
preencher com os dados, melhorando o conhecimento do 
usuário para solução de problemas. Ventilação simplificada 
por peso, umidade, CO2 e controle de amônia permitem ao 
Munters TRIO manter a qualidade de ar apropriada e garantir 
alta produção, saúde e bem-estar animal.

Negócio Sustentável

O controle dinâmico e inteligente de climatização do 
Munters TRIO garante crescimento superior e bem-estar 
animal.

Gerenciamento avançado e segurança

O gerenciamento remoto aprimora a experiência do 
usuário, permitindo realizar configurações dos usuários e 
preferências, em qualquer lugar, a qualquer hora.

Próximo passo para Climatização de Precisão

Pronto para IoT, Serviço de Núvem, fácil de usar e em tempo 
real com o App TrioAir, conta pessoal Munters ID

Munters Rotem Trio

TrioAir App

O pacote de gerenciamento remoto inclui serviço na nuvem, 
TrioAir App e uma conta pessoal Munters ID. Ambos Munters 
TRIO e o serviço remoto, mantém o usuário informado em 
tempo real proporcionando uma experiência otimizada e 
amigável, e permitindo prever o rendimento da produção 
para maximizar a rentabilidade. 

O Usuário pode gerenciar as configurações, perfis, 
preferências, dispositivos adicionais com a mais alta 
segurança possível. 

Às vezes alto nível de tecnologia significa mais 
complexidade. Não para a Munters. Trio Air app dá ao 
usuário o controle total de sua instalação.



A Munters se reserve ao direito de fazer alterações nas especificações, quantidades, etc., por motivos de produção ou outros, após a publicação. © Munters AB, 2022
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