
Chillers Série S™ CenTraVac™ Trane® 
com tecnologia AdaptiSpeed™ 180 – 390 TR
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Definido pela tecnologia AdaptiSpeed
No núcleo do desempenho do chiller Série S CenTraVac está nossa nova tecnologia AdaptiSpeed ™ , que é a integração de:

•	 Um novo compressor de transmissão direta, utilizando um design de 

impulsor	de	fluxo	misto	número	um	da	indústria,	com	velocidade	otimizada.

•	 Um motor magnético permanente

•	 A unidade de terceira geração Adaptive Frequency™, AFD3

Essa	fusão	de	tecnologias	proporciona	uma	eficiência	

incomparável,			com	os	mais	baixos	níveis	de	ruído	da	

indústria	de	HVAC.	

Mas,	sejamos	sinceros...novas	tecnologias	são	boas	

à	medida	em	que	trazem	benefícios	aos	clientes	e	às	

construções	a	que	servem.

O chiller Série S CenTraVac Trane:
Oferecendo tudo que os chillers CenTraVac 
se comprometem a oferecer — e muito mais!

Além de manter o compromisso da Trane em fornecer as soluções HVAC mais 

abrangentes, o chiller Série S CenTraVac fornece o melhor desempenho em carga 

parcial	da	categoria	sem	comprometer	o	desempenho	em	carga	total.	Ele	oferece	

desempenho	superior	e	confiabilidade	líder	do	setor,	tudo	isso	com	o	menor	custo	

total	ao	proprietário.

Então, o que esperar do novo chiller Série S CenTraVac Trane?

Estamos orgulhosos em 

acrescentar em nosso 

portfólio de produtos o mais 

novo chiller centrífugo Trane®: 

Série S™ CenTraVac™.
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Confiabilidade comprovada
O chiller Série S desenvolvido com projeto industrial livre de óleo utiliza novas 

tecnologias	que	proporcionam	uma	operação	confiável	durante	a	vida	útil	do	chiller.

• Rolamentos de cerâmica híbridos, com a comprovação de mais de uma 

década em operação de campo, eliminam a necessidade de rolamentos 

sobressalentes	e	eletrônicas	complexas.

• Impulsores balanceados fornecem uma carga de propulsão equilibrada 

ao	sistema	de	transmissão,	reduzindo	a	pressão	sobre	os	rolamentos.

• O AFD3	controla	quedas	e	surtos	elétricos	de	maneira	eficiente,	mantendo	

a	operação	confiável.

Desempenho líder no setor
O chiller Série S CenTraVac que utiliza a tecnologia AdaptiSpeed   proporciona 

o	mais	alto	desempenho	em	carga	parcial	e	total	em	sua	faixa	de	tonelagem	

(180-390	TR).

• O mais alto desempenho em carga total minimiza a infraestrutura 

elétrica necessária e reduz o impacto de cargas baseadas na demanda e 

preços	em	tempo	real	durante	os	períodos	de	pico.

• O mais alto desempenho em carga parcial reduz as cargas elétricas 

de	consumo	geral	(kWh).

• O melhor IPLV	supera	facilmente	os	requisitos	de	eficiência	de	carga	

parcial	da	ASHRAE	90.1.

Instalação simples
Instalar um novo chiller é mais do que considerar seu espaço 

físico:	é	considerar	a	facilidade	de	instalação	do	chiller	em	uma	

casa	de	máquinas	com	o	mínimo	de	distúrbios	para	a	construção	

e	seus	ocupantes.

• O equipamento passa por uma porta de 183 x 203cm.

• Design reforçado — permite a fácil desmontagem 

dos componentes principais para 

que possam ser transferidos 

individualmente para a construção e 

montados	novamente	no	local.
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Design avançado do compressor
Cada compressor do chiller Série S™ CenTraVac™ Trane® é otimizado para corresponder precisamente aos requisitos de carga e 

condições	de	funcionamento,	proporcionando	eficiência	superior,	através	de	um	amplo	envelope	operacional.

Impulsores balanceados de fluxo misto

O	novo	compressor	de	velocidade	específica	apresenta	

o	primeiro	projeto	de	impulsor	de	fluxo	misto	do	

setor.	Oferecendo	os	melhores	atributos	

de	projetos	radiais	e	axiais,	estes	

impulsores — juntamente com o 

design	de	velocidade	específica	

— permitem que o compressor 

ofereça	uma	melhor	eficiência	em	

uma	ampla	gama	de	operações.	Além	

disso, o posicionamento estratégico dos 

impulsores oferece uma carga de propulsão 

equilibrada ao sistema de transmissão, reduzindo 

a	pressão	sobre	os	rolamentos.	Esse	design	dá	

mais	confiabilidade	à	unidade	global,	maximizando	a	

disponibilidade	do	chiller.

Inovação em desempenho

Operação 
ultrassilenciosa
O conforto vai além de temperatura; os ocupantes da 

construção	também	esperam	um	ambiente	silencioso.	

O	chiller	Série	S	CenTraVac	Trane	produz	níveis	sonoros	

líderes	no	setor	—	geralmente,	menos	de	75	dBA	—

tornando-o	perfeito	para	aplicações	sensíveis	ao	som.

Motor magnético permanente

Por	não	apresentar	as	perdas	de	eficiência	associadas	aos	atritos	

de rotação de um sistema convencional, um motor magnético 

permanente	pode	ser	até	4%	mais	eficiente	que	um	motor	de	

indução	comparável.

Sistema de rolamento de cerâmica híbrido

Esses	rolamentos	oferecem	uma	solução	confiável,	livre	de	óleo,	que	

não	exige	rolamentos	sobressalentes	e	eletrônicas	complexas	para	

condições	operacionais	extremas.	Os	rolamentos	de	cerâmica	híbridos	

de	alta	resistência	foram	testados	em	operações	de	campo	extensivas	

por	mais	de	10	anos.
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Unidade de terceira geração Adaptive Frequency™, AFD3

Projetado com a mesma vida útil do chiller, o AFD3 consome menos energia em todos os pontos de operação, sem o risco 

de	incorrer	em	demandas	excessivas	durante	a	operação	de	carga	quase	total.	O	robusto	AFD3 pode, efetivamente, suportar 

quedas	e	surtos	elétricos,	entre	outras	instabilidades,	mantendo	a	confiabilidade	da	operação	do	chiller	de	qualquer	fonte	de	

alimentação,	incluindo	energia	renovável.

Um	verdadeiro	design	de	24	pulsos	fornece	uma	solução	harmônica	para	atender	as	exigências	do	IEEE	519,	reduzindo	a	

distorção	harmônica	para	menos	de	5%	da	distorção	da	demanda	total	(TDD).

Incomparável no setor, a AFD3 é uma unidade de velocidade variável totalmente integrada, trabalhando com o motor e o 

controlador	da	unidade	Tracer	AdaptiView™	para	otimizar	continuamente	a	eficiência	do	chiller	através	da	velocidade	do	

compressor	e	da	posição	dos	inlet	vanes.

Outras características importantes

Controlador Tracer AdaptiView

Este	controlador	de	unidade	fornece	a	inteligência	por	trás	

dos chillers CenTraVac e apresenta algoritmos do Adaptive 

Control™: estratégias de controle que respondem a uma 

variedade	de	condições	para	manter	uma	operação	eficiente	

do	chiller	na	planta.	Um	projeto	de	protocolo	aberto	permite	

que o controlador AdaptiView trabalhe com qualquer sistema 

de	automação	do	edifício,	sem	a	necessidade	de	gateways	

(BACnet®,	Modbus	RTU	e	LonTalk®).

Segurança em primeiro lugar com o “Shore Power”

O comissionamento do chiller e a manutenção do painel da 

unidade da AFD3 podem ser realizados com apenas 110 volts de 

energia	através	de	um	cabo	de	extensão	padrão	—	um	projeto	

que	ajuda	a	proteger	os	técnicos	de	tensões	de	linha	mais	altas.

Economizador de flash

O chiller Série S CenTraVac apresenta um economizador de 

estágio	único,	que	fornece	até	4	½	por	cento	mais	eficiência	

que	os	projetos	sem	economizador.	O	chiller	Série	S	utiliza	dois	

impulsores, por isso, pode emitir jatos de gás refrigerante a 

uma pressão intermediária entre o evaporador e o condensador, 

aumentando	significativamente	a	eficiência	da	máquina.	

Essa	melhoria	na	eficiência	não	é	possível	em	chillers	de	estágio	

único,	em	que	a	compressão	é	feita	por	somente	um	impulsor.

Sistema de resfriamento por refrigerante

Esse	sistema	único	e	altamente	eficaz	fornece	o	arrefecimento	

do motor, dos rolamentos e da AFD3, aumentando a vida 

útil	da	unidade	de	forma	excepcional	sem	a	necessidade	de	

manutenção	dos	sistemas	de	glicol	independentes.

Uma	solução	livre	de	óleo	de	nível	industrial



Sustentabilidade ambiental

Os chillers CenTraVac™ de transmissão 

direta foram desenvolvidos para usar 

refrigerantes	de	baixa	pressão.	Isso	significa	

que os chillers funcionam em um vácuo, 

que virtualmente elimina vazamentos e elimina quase 

totalmente	as	emissões	durante	a	vida	operacional.	É	uma	vantagem	em	

termos de impacto ambiental direto do refrigerante, minimizando o ODP (potencial de destruição da 

camada	de	ozônio)	e	o	GWP	(potencial	de	aquecimento	global).

A seguir, um depoimento da EPA:

“A Trane tem liderado o setor em inovação 

tecnológica	e	desempenho,	definindo	um	

desempenho	ambiental	superior.	Através	da	liderança	

gerencial e da inovação tecnológica, a Trane tem 

minimizado drasticamente o impacto ambiental de 

seus	chillers	centrífugos	através	do	desenvolvimento	

de várias tecnologias, para detectar e prevenir as 

emissões	de	refrigerante	e	maximizar	a	eficiência	

energética	dos	chillers	centrífugos.”*

-	Agência	de	Proteção	Ambiental	(EPA)	dos	EUA

Classificado como “Best of the Best” 
(Melhor entre os melhores) pela EPA

Os	chillers	CenTraVac	receberam	prêmios	da	Agência	de	Proteção	Ambiental	

dos	EUA	por	três	vezes,	incluindo	um	“Best	of	the	Best”,	em	2007.

*	Agência	de	Proteção	Ambiental	dos	EUA,	“2007	Best	of	the	Best”, 
www.epa.gov/0zone/awards/bestofthebest/2007_botb_winners.html	(acesso	em	2013).

Prêmio	Best-of-the-Best	
Stratospheric Ozone Protection 

(Melhor Proteção do Ozônio 
Estratosférico)	de	2007

Prêmio	EPA	Climate	
Protection (Proteção do 
Clima da EPA) de 1998

Prêmio	EPA	Stratospheric	
Ozone Protection (Proteção 
do Ozônio Estratosférico da 

EPA) de 1992
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Com seu desempenho superior, os 
chillers	CenTraVac	definem	o	setor.

Estamos orgulhosos de apresentar o chiller Série S CenTraVac Trane®, a mais recente adição ao nosso portfólio de produtos de 

chiller	centrífugo	e	uma	solução	ideal	para	qualquer	aplicação,	incluindo	reformas	e	substituições.

1938
A Trane lança o primeiro chiller de água 

centrífugo	de	transmissão	direta	e	
multiestágio	hermético	do	mundo.

1964
A Trane lança o primeiro chiller 

centrífugo	totalmente	montado	em	
fábrica, facilitando a instalação e 

aumentando	a	confiança.

1982
A Trane lança o primeiro chiller 
centrífugo	de	transmissão	direta	
e	de	três	estágios	do	mundo.

1996
A Trane lança o chiller 

Duplex™,	estendendo	um	
projeto comprovado para 

cerca	de	4.000	TR

2013
A Trane lança o chiller 

Série S™ CenTraVac, uma 
solução industrial para um 

mercado livre de óleo

A Trane anuncia suas soluções de 
velocidade variável, montadas na 

unidade,	para	até	3.200	TR

2008

A Trane lança o chiller 
EarthWise™ CenTraVac, o chiller 
mais	eficiente	e	com	as	emissões	

mais	baixas	do	mundo

1994

A Trane anuncia 
operações automáticas 
dos chillers CenTraVac

1955

1930 1940 2010197019601950 1980 1990 2000



  
Construindo	melhores	edificações	para	a	vida

Desempenho

Os produtos Trane® são desenhados, projetados, 

fabricados e testados para terem um desempenho 

sólido, realizando um trabalho silencioso ano após 

ano,	com	necessidades	mínimas	de	manutenção	

e	reparos.	O	chiller	Série	S™	CenTraVac™	com	

tecnologia AdaptiSpeed™ Trane consolidou 

uma longa história em desempenho de chillers 

centrífugos	—	uma	história	que	mostra	que	

muitos dos chillers CenTraVac da Trane ainda 

trabalham em seu melhor desempenho e 

segurança	há	mais	de	50	anos.

Inovação

Fundada há um século com a crença de que 

a imaginação e a inspiração podem superar 

qualquer obstáculo, o legado de avanços 

tecnológicos da Trane tornou-se uma lenda 

da	indústria.	O	chiller	Série	S	CenTraVac	

mais recente contém soluções inovadoras 

para	aumentar	o	desempenho	e	a	eficiência,	

mantendo	os	mais	altos	níveis	de	confiabilidade	

e sustentabilidade ambiental em comparação a 

qualquer	outro	chiller	no	mercado.

Faça a leitura do código 
para saber mais sobre o 
novíssimo	chiller	Série	S	
CenTraVac da Trane com 
tecnologia	AdaptiSpeed.

A Ingersoll Rand (NYSE:IR) desenvolve tecnologias avançadas que aprimoram a qualidade de vida através das soluções integradas para a criação e
manutenção	de	ambientes	seguros,	confortáveis	e	eficientes.	Nosso	pessoal	e	nossas	marcas	incluindo	-	Club	Car®,	Ingersoll	Rand®,	Thermo	King®	e	
Trane®,	trabalham	para	oferecer	qualidade	e	conforto	ambiental	em	casas	e	edifícios,	proteger	alimentos	e	perecíveis	durante	o	seu	transporte,	proteger
residências	e	propriedades	comerciais,	e	aumentar	a	eficiência	e	a	produtividade	industrial.	As	soluções	Trane	aperfeiçoam	o	conforto	interior	e	proces-
sos	industriais	com	um	amplo	portfólio	de	produtos	e	sistemas	energicamente	eficientes	para	residências,	o	comércio	e	a	indústria,	além	de	partes	e	
peças,	automação	predial	e	serviços.
Para	saber	mais	visite:	www.ingersollrand.com	e	www.trane.com.br

©2014 Trane Todos os direitos reservados
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A	Trane	possui	uma	política	de	melhoria	contínua	de	produtos	e	dados	de	produtos	e	reserva-se	o	direito	de	alterar	projetos	e	especificações	sem	prévio	aviso

Estamos comprometidos com práticas de impressão 
ecologicamente	corretas	que	reduzem	o	desperdício.


