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Vista Geral
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração industrial tanto de média como alta potência

O equipamento contempla as tendências ambientais, as necessidades do instalador, do usuário e do cliente 
final /
Respeito ambiental: O Amoníaco foi escolhido como elemento refrigerador pois é um refrigerador natural 
amigo do ambiente. Não afecta a camada do ozono e não contribui para o efeito de estufa. É biodegradável 
pois só se mantém entre 7 a 14 dias na atmosfera, transformando-se posteriormente em sal de Amoníaco. 
É um refrigerador estável e tem excelentes propriedades termodinâmicas. Compatível com lubrificantes 
tradicionais. Com um forte odor é detectado em concentrações menores que 5ppm /
Eficiência energética: Uma vez que o equipamento instalado em instalações de refrigeração industrial 
consome muita energia este foi ajustado energéticamente, seguindo três ideias:
1-Frigorífico projectado eficientemente. 2-Eficiência dos motores . 
3- Um bom ajuste do ponto de operação graças a uma boa selecção do compressor Vi e ao uso do variador de 
velocidade /
Instalação fácil: As soluções incluem todos os componentes que estão directamente associados ao 
equipamento, permitindo assim uma instalação mais simples /
Baixo custo de instalação: Seguindo as necessidades do técnico e do cliente criou-se um modelo que permite 
cumprir diferentes tipos de necessidades que possam surgir durante a instalação. Estas opções, e a facilidade 
de instalação reduzem os custos de montagem do equipamento /
Fácil manutenção: Cada componente é selecionado e localizado no equipamento pensando na sua 
acessibilidade e na sua funcionalidade /
Componentes de Marca: Os equipamentos integram componentes de marcas de topo facilitando a sua 
reposição. As marcas são selecionadas tendo em conta a sua fiabilidade e acessibilidade /

Elementos disponíveis:
1-Grupos moto compressores de parafusos
2-Recipientes de pressão
3-Grupos de arrefecimento ou “Chillers”
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Grupo moto-compressores de parafusos
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Função

Especificações

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304

Elemento - Grupo moto-compressores de parafusos

Desenhados para poderem ser usadas numa ampla gama de instalações de refrigeração industrial /
Um grande número de trabalhos que permitem o ajuste da unidade para a sua gama de funcionamento 
adequada / Fácil montagem graças à variedade de opções que permitem reduzir os tempos de trabalho /
Fácil acesso a todos os seus componentes facilitando a sua manutenção /
Alta eficiência energética (COP) / Amigo do ambiente graças ao uso de amoníaco como refrigerador /
Componentes de marcas de topo / Fiabilidade dos componentes selecionados / 
Cumprimento das directivas e regulamentos em vigor / 
Separador horizontal de alta eficiência (<10ppm) / Compressor do tipo parafuso /
Motor eléctrico IP23 IE3, outras proteções e eficiências disponíveis /
Linha de sucção com válvula de corte, anti-retorno e filtro /
Linha de descarga com anti-retorno e válvula de corte /  
Linha de sucção intermédia disponível com válvula de corte e anti-retorno. Opção com regulação de pressão /
Óleo de arrefecimento no permutador multi-tubular por termo-sifão ou por água. Opção de regulação de 
temperatura do óleo de saída / Bomba de lubrificação contínua tipo engrenagem. Opção sem bomba /
Filtro de micron antes do compressor e filtro de linha antes da bomba /
Pintura opcional e protecção eléctrica adequada para o ambiente marinho /
Diferentes opções de conexão ao quadro central. Da caixa de junção, barramento de comunicação, caixa de 
controlo / 
Escalas de trabalho em condensação: baixo (25/31ºC), padrão (32/38ºC) e alta (38/45ºC) /
Escalas de trabalho em evaporação desde +5ºC até -45ºC /

ELEMENTO - GRUPO MOTO-COMPRESSORES DE PARAFUSOS
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios/Opções

Aço Inoxidável AISI 304

4 Modelos de recipientes:
Separador Geral com Bombas / Separador de Sucção / Recipiente para líquido / 
Sub-Refrigerador Aberto

Elemento - Recepientes de Pressão

Sub-Refrigerador Aberto

Separador de Sucção

Separador Geral com Bombas

Todos os recipientes são concebidos segundo o código ASME VIII, Div.1, e cumprem a directiva PED 97/23 de 
Equipamentos de Pressão / 
Todos os equipamentos (Recipientes de pressão) têm as seguintes características:
.Fácil instalação /
.Menor tempo de instalação e obra /
.Componentes de marcas de topo que são acessíveis no mercado /
.Grande gama de comprimentos e diâmetros /
.Adaptação do design segundo desejos do cliente /

ELEMENTO - RECIPIENTES DE PRESSÃO



04

Função

Especificações

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304

Elemento - Recipientes de Pressão - Separador Geral com Bombas

Separador Geral com Bombas

O Separador de sucção com bombas é um equipamento que é instalado quando é necessário o bombeamento 
de energia para os serviços efectuados / É constituído por  um grupo de bombeamento que suga o líquido 
refrigerador a partir de um recipiente e o conduz para os evaporadores / O retorno húmido dos serviços é 
devolvido ao recipiente separador de onde o gás é separado do líquido assegurando uma sucção 
do compressor /
Separador horizontal / Bombas abertas ou herméticas (1 em stand-by) / Motor eléctrico IP55 / Colector de óleo 
/ Válvulas de segurança / Linhas de ventilação para evacuar as bombas de gás / 
Bombas de sucção com válvula de derivação / Bombas de accionamento com válvula de corte e retenção / 
Válvula de pressão diferencial para a regulação da pressão na descarga de bombas / 
Controlo de nível capacitivo alojado na coluna. Com válvulas de encerramento e de drenagem / 
Controlo de segurança de alto nível de líquido /
Transmissores de pressão na sucção do compressor, descarga de bombas e recipiente de purga / 
Indicadores de pressão na sucção do compressor e na descarga das bombas / 
Estrutura com corte térmico /

RECIPIENTES DE PRESSÃO - SEPARADOR GERAL COM BOMBAS
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Função

Especificações

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304

Elemento - Recepientes de Pressão - Separador de Sucção

Separador de Sucção

O Separador de Sucção num evaporador inundado é um recipiente de pressão montado sobre um permutador.
Este Separador tem várias funções entre as quais se destacam:
-Separação do líquido e gás proveniente do permutador assegurando que o gás sugado pelo compressor saia 
seco / - O líquido de alimentação é levado por gravidade ao permutador aumentando o rendimento do 
permutador / 
Recipiente horizontal /
Controlo de nível capacitivo alojado na coluna. Dispões de válvulas de encerramento e de drenagem /
Controlo de segurança de alto nível de líquido /
Válvula de dupla segurança /
Inclui estrutura com bandeja e corte térmico /

RECIPIENTES DE PRESSÃO - SEPARADOR DE SUCÇÃO
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Função

Especificações

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304

Elemento - Recipientes de Pressão - Recipiente Líquido

Recipiente de Líquido

O Recipiente de Líquido é um recipiente de pressão cujas principais funções são:
-Abastecimento de líquido refrigerador para os radiadores de óleo que trabalham por termo-sifão.
-Recolha do líquido de arrefecimento em caso de serviços de reparação /
Recipiente vertical ou horizontal /
Visor de nível de líquido /
Válvula de dupla segurança /
Suportes ou pernas de apoio caso seja vertical ou horizontal / 

RECIPIENTES DE PRESSÃO - RECIPIENTE DE LÍQUIDO 
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Função

Especificações

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304

Elemento - Recipientes de Pressão - Sub Refrigerador Aberto

Sub-Refrigerador Aberto

O Sub-Refrigerador Aberto é um recipiente de pressão que se utiliza em sistemas de duas fases ou quando se 
prevê uma alimentação intermédia do compressor. O objectivo é melhorar o COP do sistema frigorífico 
aumentando consideravelmente a produção que se transforma num aumento mínimo de energia / 
Recipiente vertical / 
Controlo de nível capacitivo alojado na coluna. Dispõe de válvulas de encerramento e de drenagem /
Controlo de segurança de alto nível de líquido /
Válvula de dupla segurança / Suporte ou pernas de apoio / 

RECIPIENTES DE PRESSÃO - SUB-REFRIGERADOR ABERTO



Grupos de Arrefecimento ou “Chillers”
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Função

Especificações

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304

Elemento - Grupo de Arrefecimento ou “Chillers”

Os chillers são projectados sob os critérios de eficiência e respeito ambiental. São utilizados refrigeradores 
naturais como o amoníaco que permitem um projecto eficiente /
Alta eficiência energética graças à combinação do compressor com o variador de velocidade /
Recuperação de calor total ou parcial aumentando assim a eficácia energética do equipamento e da instalação /
Amigo do ambiente graças ao uso de amoníaco como refrigerador /
Alta capacidade com baixas taxas de refrigerador / Fácil montagem / Baixos custos de instalação /
Acesso fácil a todos os seus componentes assegurando assim a sua manutenção /
Componentes de marcas de topo e acessíveis no mercado / Componentes seleccionados fiáveis /
Separador horizontal de alta eficiência (<10ppm) /
Um ou dois compressores / Dependendo do tamanho da unidade, com ou sem lubrificação /
Motor eléctrico IP23 IE3 / Refrigeradores inundados / Condensação por água, ar ou evaporação /
Recuperação de calor opcional / Inclui painel de controlo e painel de potência /
Cobertura de segurança opcional /

ELEMENTO - GRUPOS DE ARREFECIMENTO OU “CHILLERS”
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