Opcionais 19XRV

LINHA CHILLER
Modelos 19XR e 23XR
X

Carga completa de gás refrigerante

X

Cooler com 1, 2, 3 passes ou construção do lado água do condensador

X

Hot Gas By-pass

X

Isolamento térmico da superfície (exceto tampa da caixa de água)

X

Caixas de água Nozzle-in-Head, 300 psig (2068 kPa)

X

Caixa de água marinha 150 psig (1034 kPa)##

X

Caixa de água marinha 300 psig (1068 kPa) ASME##

X

Benefícios
Proprietário e/ou gestor
• Redução de despesas de operação • Operação silenciosa
• Fácil manutenção

• Operação confiável

Engenheiro
• ASHRAE 90.1

• Otimização de eficiência

• Certificado ARI

• Ideal para projetos de Retrofit (substituição de máquinas)

Caixa de água marinha para condensador150 psig (1034 kPa)
com revestimento em cobre-níquel ou titânio
(disponível para condensadores 3 a 8)

X

Cooler flangeados e/ou bocais da caixa de água do condensador**

X

Dobradiças caixa de água

X

• Controle de diagnósticos

Anodo de zinco

X

• Performance confiável

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de Cobre
Aumentada Interna e Externamente - Cooler/Condensador

X

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de Cobre e Níquel
Aumentada Interna e Externamente -Condensador

X

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de cobre aumentada
externamente/ perfuração regular - cooler/condensador

X

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de cobre aumentada
externamente/ perfuração regular - condensador

X

.025 ou .028 pol. (0.635 ou.0711mm) Tubulação de parede, titânio,
aumentada internamente - condensador

X

.025 ou .028 pol. (0.635 ou.0711mm) Tubulação de parede
perfuração regular - condensador

X

Embalagem especial para exportação

X

Teste de desempenho em fábrica testemunhado pelo cliente

X

Contrato de serviços

X

Válvula de isolamento do refrigerante

X

Unidade de bombeamento montada na unidade

X

• Refrigerante HFC

Empreiteiro
• Redução de despesas de instalação

Turn to the experts

Unidade de bombeamento independente

X

Tanque de armazenagem e unidade de bombeamento separados

X

Pacote da placa única

X

Pacote de sensores

X

Tradutor Carrier LonWorks®

X

Kit de isolamento acústico na linha de descarga

X

Kit de isolamento acústico

X

Kit de isolamento acústico na linha de descarga

X

* Instalado em fábrica
# Instalado em campo
** Os bocais padrão da caixa de água são do tipo victaulic. Bocais flangeados estão
dispníveis como um opcional tanto nas caixas de água do tipo nozzle-in-head
como nas marinhas.
## Caixas opcionais de água marinha disponíveis para estruturas 2-8 de trocador de
calor de 19XRV. Caixas de água padrão para o 19XRV são do tipo nozzle-in-head,
150 psig (1034kPa).

Seu projeto. Nossa Solução.

Independente da sua necessidade,seja na especificação
do projeto, na instalação ou até na manutenção, a Carrier
tem sempre as melhores soluções.
Somos líderes mundiais em climatização e estamos
sempre empenhados em melhorar a qualidade de vida
dos nossos clientes. Do projeto inicial ao produto final
nossas equipes estão capacitadas para acompanhá-lo
durante todo o processo, prestando suporte e procurando
sempre a melhor opção. Se você tem um prédio, ou vários,
se tem requisitos técnicos, legais, restrições, ou nada
disto, a nossa equipe de vendas estará sempre a postos
para identificar a solução mais adequada às suas
necessidades.

BSS é a divisão da Carrier para distribuição e
fornecimento da linha comercial no Brasil. Utilizando
toda a estrutura Springer Carrier, fornecemos aos
clientes todas as soluções para todas as necessidades
em climatização, automação predial, manutenção e
serviços. Seguindo os valores e princípios da Carrier e
United Technologies, asseguramos a qualidade dos
nossos produtos, serviços e processos internos para que
estejam em acordo com as principais normas e
certificações vigentes. O objetivo da equipe BSS é prover
qualquer solução para qualquer que seja o seu projeto,
buscando cada vez mais a proximidade e a confiança dos
nossos clientes.

Carrier, uma empresa da United Technologies Corporation (UTC)
www.carrierdobrasil.com.br
4003 67 07 (Regiões metropolitanas)
0800 887 67 07 (Demais cidades)
(NYSE: UTX)

CC-C-EVERGREEN-A-07.11

Variador de frequência (VFD) montado na unidade

LINHA DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO EVERGREEN

A linha de resfriadores de líquido de alta eficiência da Carrier, apresenta o que há de mais moderno em
sistemas de água gelada com os modelos do tipo parafuso tri-rotor 23XR e centrífugo 19XR.

23XR 300 a 550 TR

Opcionais 23XR
ITEM

Os modelos da linha Evergreen® 23XR e 19XR utilizam o gás refrigerante HFC R-134a que não polui o meio
ambiente e não agride a cama de ozônio, além de uma excelente eficiência energética com o uso de
variadores de frequência que, maximizam a performance e melhoram a eficiência da máquina em todas as
condições de operação.
Os chillers Evergreen® podem ser embarcados completamente carregados com o refrigerante, diminuindo o

OPCIONAL* ACESSÓRIO#

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de Cobre
Aumentada Interna e Externamente - Cooler/Condensador

X

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de Cobre e Níquel
Aumentada Interna e Externamente -Condensador

X

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de Cobre Aumentada
Externamente/ Perfuração Regular - Cooler/Condensador

X

.028 ou .035 pol. (0.711 ou.0889mm) Tubulação de Cobre Aumentada
Externamente/ Perfuração Regular - Condensador

X

Cooler Flangeado e/ou Bocais da Caixa de Água do Condensador**

X

Caixas de Água Articuladas

X

Caixas de Água Marinha de 150 psig (1034 kPa)##

X

Caixas de Água Marinha de 300 psig (2068 kPa)##

X

Caixas de Água Nozzle-in-Head, 300 psig (2068 kPa)

X

Cooler com 1,2,3 passes ou Construção do Lado de Água do Condensador

X

Anodo de Zinco

X

100K AIC (Capacidade de Redução da Amperagem) Disjuntor de
Interrupção de Alta com Ativação emCurto

X

Voltímetro Analógico e Amperímetro com Chave Seletora Trifásica

X

tempo gasto no processo de start-up do equipamento. O conceito de pressão positiva dos 23XR elimina o ar
e qualquer outro tipo de contaminação, unidades de purificação não são necessárias uma vez que a
eficiência é mantida através de sua vida útil.

19XR 200 a 1.450 TR

Compressor parafuso tri-rotor

Controle Microprocessado
O controle das unidades é fácil utilização, permitindo
que o usuário monitore mais de 125 condições de
operação e diagnóstico em vários idiomas. Também
pode ser fornecido com o Carrier Comfort Network
(CCN), que controla e maximiza a eficiência de todos os
sistemas de aquecimento, ventilação e refrigeração do
ambiente

O compressor parafuso tri-rotor com deslocamento
positivo assegura uma operação estável sob todas as
condições de carga, sem a possibilidade de sobrecarga
no compressor.

X

Tradutor Carrier BACnet™
Dispositivo de Comunicação DataLINK™ ou DataPORT™

Compacto
O projeto de pressão positiva do 23XR permite uma
redução no seu tamanho de até 35%, quando
comparado a projetos com pressão negativa.

X

Tradutor Carrier LonWorks®

X

Paconte do Sensor

X

Válvulas de Isolamento de Refrigerante

X
X

Tanque de Armazenagem e Unidade de Bombeamento Separados

Condensador
Os tubos dos condensadores são ranhurados interna e
externamente, o que melhora a transferência de calor e
reduz o acúmulo de sujeira nos tubos.

Confiabilidade

Alta eficiênca

Compressor com conceito de pressão positiva e
construção certificada pela ASME, com motor resfriado
diretamente pelo refrigerante, o que reduz os problemas
com manutenção e alinhamento, assim como os custos
com manutenção.

Pressão positiva

As unidades 23XR são o que há de mais moderno em
sistemas de água gelado, com uma altíssima eficiência,
baixo custo operacional e excelente faixa de aplicação.
Com um IPLV de até 0,33 kW/ton, o 23XR é um dos mais
eficientes do mundo.

O chiller 23XR possui apenas 3 partes móveis, com o
conceito de pressão positiva vários itens são
eliminados como, solenóides, atuadores e slide valve.

Motor semi-hermético

X

Com carga de refrigerante de fábrica

X

Unidade de Bombeamento Independente

X

Unidade de Bombeamento Montada na Unidade

X

Hot Gas By-Pass

X

X

Pacote da Placa Única

X

Kit Mola para Amortecimento

X

Kit de Isolamento Acústico

X

Isolamento Térmico da Superfície Totalmente Fria
(exceto Tampas da Caixa de Água)

X

Teste de Desempenho em Fábrica Testemunhado pelo Cliente

X

Embalagem especial para exportação

X

Contrato de Serviços

X

Economia de Energia Anual do 23XRV

O motor semi-hermético é resfriado pelo próprio gás
refrigerante, evitando dissipação de calor no ambiente
e minimizando problemas ambientais.

R$ 90.000,00
R$ 80.000,00
R$ 70.000,00

Controle microprocessado
O controle das unidades é de fácil utilização, permitindo
que o usuário monitore mais de 125 condições de
operação e diagnóstico em vários idiomas. Também
pode ser fornecido com o Carrier Comfort Network
(CCN), que controla e maximiza a eficiência de todos os
sistemas de aquecimento, ventilação e refrigeração do
ambiente.

RESFRIAMENTO
DO MOTOR

(comparando a outros tipos de chillers)

Valores

R$ 76.041,00

R$ 60.000,00

R$ 65.331,00

R$ 50.000,00
R$ 47.481,00

R$ 40.000,00

CARCAÇA DO
MOTOR

R$ 30.000,00
R$ 20.000,00

ROTOR DO
MOTOR
ESTATOR DO
MOTOR

R$ 10.000,00
0

(Carga Total/
Parcial)

Parafuso ASHRAE 90.1
(0.64 / 0.57)

Centrífuga ASHRAE 90.1
(0.58 / 0.54)

Parafuso de Velocidade Constante
de Alta Eficiência (0.58 / 0.49)

Condições: 3000 horas, R$ 0,32kWh, demanda de R$13,80/kW

* Instalado em fábrica
# Instalado em campo
** Os bocais padrão da caixa de água são do tipo victaulic. Bocais flangeados estão
dispníveis como um opcional tanto nas caixas de água do tipo nozzle-in-head
como nas marinhas.
## Caixas opcionais de água marinha disponíveis para estruturas 3-5 de trocador de
calor de 23XRV. Caixas de água padrão para o 23XRV são do tipo nozzle-in-head,
150 psig (1034kPa).

