Chiller Parafuso Inverter à Água

Série VZ

A mais alta eficiência: IPLV médio de 9.5 - COP de até 6.0

TECNOLOGIA

Sempre um passo
à frente.

produto Daikin

JAPONESA

aplicações deste

Compressor com tecnologia
Inverter, sinônimo de alta
eficiência energética.

Visualize as

Refrigerante ecológico.
Não degrada a camada de
ozônio.

Tour Virtual -

Tecnologia Daikin

Alta eficiência em
cargas parciais

IPLV
9.5

(valor médio)

Resfriador de Líquido totalmente Inverter.
Mais alta eficiência para Resfriadores de
Líquido com compressores parafuso
Capacidade de 130 a 600 TR.
Compressor parafuso com tecnologia
exclusiva Daikin.
Trocadores de calor de mais alta eficiência do
tipo inundado.

O resfriador EWWD-VZ foi desenvolvido e
fabricado responder a uma crescente
demanda por unidades de resfriadores com
alta eficiência.
Graças a contínua evolução em pesquisa e
desenvolvimento, fomos capazes de ser os
primeiros a alcançar o topo da eficiência
aplicada aos Resfriadores de Líquido desta
categoria.

Nova geração de compressores parafuso inverter Daikin
Por que escolher um resfriador
inverter?

Importância das cargas parciais:
Consumo energético reduzido
significativamente em cargas parciais, onde o
equipamento irá operar quase 99% do seu
tempo de operação.

- Menos 25% de consumo de energia;
- Menos 25% emissões de CO2;
- Menos 25% de custo operacional;
- Rápido retorno sobre o investimento;
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Trabalho do Compressor

Controle de capacidade Full Inverter
Sem as ineficientes sliding valves, do
processo de descarregamento mecânico.

A mais alta eficiência: IPLV médio de 9.5
– COP até 6.0

IPLV
9.5

(valor médio)

Tubulação de sucção e descarga
projetadas para reduzir ao
máximo as perdas de carga
do gás refrigerante.

Tecnologia do tipo inundado
permite maximizar o desempenho
em unidade compacta.
A mais nova tecnologia alcançada
para superfície de tubos.
REFRIGERANTE

1. Nova tecnologia de passe único no condensador
Alto desempenho de troca de calor graças ao
desenho em contrafluxo.
Baixa perda de carga <30kPa.

ÁGUA

Separador de Óleo
Condensador

2. Nova tecnologia no separador de óleo
Baixo arraste de óleo.
Baixa perda de carga do refrigerante.

Unidade Compacta - Ideal para RETROFIT
Pequena área de planta, ideal para instalação que necessite passar por portas e corredores de serviço.

MÁX.
235 cm

Largura menor do que
90cm com o OPCIONAL
painel de engate rápido
* Para unidades de um compressor
(até 300 TR).

124,5 cm

86,5cm

Flexibilidade de Aplicação
Amplo envelope de operação:
A grande faixa de operação torna este equipamento ideal para as mais
variadas aplicações.

Água quente até
65°C e com a sua
eficiência otimizada

O mais amplo envelope de
operação da categoria…
e não apenas para conforto

Temp. Água Cond. (°C)

Bomba Calor

Temperaturas
de até +20°C

Temperatura da
água até -8°C

Gelo

Conforto

Data center

Temp. Água Gelada (°C)
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