CLCF Climate Changer™
para aplicações de conforto
Desempenho da próxima geração de equipamentos de tratamento de ar da Trane

Desempenho personalizado e conforto
máximo a custo mínimo
Desde há muitos anos que a Trane tem sido um líder mundial em soluções e inovações
de tratamento de ar. Agora, após um investimento de milhões de euros em tecnologia,
design, desenvolvimento, inovação e fábricas de equipamentos de tratamento de ar, por
todo o Médio-Oriente, África, Índia e Europa, a Trane apresenta a próxima geração do
CLCF Climate Changer™ para aplicações de conforto.
Desempenho superior
Concebido e desenvolvido através da
compreensão plena da perspectiva dos clientes
e do conhecimento proﬁssional em todo o
mundo da Trane, cada componente do CLCF
Climate Changer Trane foi escolhido para
um desempenho superior em escritórios,
comércios retalhistas, hotéis e outras
aplicações comerciais de conforto.
- 12 tamanhos para unidades em linha
- 7 tamanhos optimizados para recuperação
de calor empilhada
- Gamas de caudal de ar de 1000 m3/h a
45 000 m3/h.
- Vasto segmento de para ventiladores e
baterias
- A Trane selecciona previamente e instala a
melhor combinação dos componentes de
comando para assegurar a consistência e a
ﬁabilidade do sistema.
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O Climate Changer CLCF para aplicações de
conforto combina as melhores características
de um sistema de tratamento de ar
padronizado, embalados com a ﬂexibilidade e
características de uma linha personalizada.
O software de selecção de concepção
avançada da Trane é certiﬁcado pela Eurovent
e ajuda a determinar o design correcto da
máquina e a mistura de componentes, para
obter o melhor Eurovent na classe energética
A
(EN 1886/EN 13053).

Características mecânicas com certiﬁcação Eurovent

Valores

Classe Eurovent

Fuga de ar pela estrutura

0,15 l/s/m² abaixo de –-400 Pa
0,22 l/s/m² abaixo de +700 Pa

L1

Resistência mecânica

4 mm/m

D1 (D2 para MW)

Fuga do bypass do ﬁltro

0,5% abaixo de 400 Pa

F9

Transmissão térmica

1 w/m3.K

T2

Factor de ponte térmica

factor 0,6

TB2

Custos de instalação inferiores
O condicionador de ar CLCF da Trane inclui
muitas funcionalidades concebidas para reduzir
os custos e o tempo de instalação:
- Os olhais de elevação são integrados na
estrutura da base e todas as unidades são
fornecidas com um patim, concebido para
transporte no empilhador.

- O sistema de ligação mecânica sem
necessidade de ferramentas, rápido, único
e ﬁável é incorporado na unidade quando
a máquina é entregue no local, em várias
partes. Juntamente com a junta integrada,
esta ligação única sem necessidade de
ferramentas garante ser a melhor na
categoria de integridade de estanqueidade.

O condicionador de ar para
aplicações de conforto oferece:
- desempenho superior
- custos de instalação inferiores
- elevada eﬁciência energética
- qualidade do ar interior ﬁável

Olhais de elevação amovíveis incorporados

Sistema de ligação rápido e de conﬁança
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Concebido para promover a eﬁciência
operacional e a conservação de energia

Elevada eﬁciência energética

Roda de recuperação de calor

Perfeita junta EPDM

- Os ventiladores são responsáveis por custos
operacionais signiﬁcativos numa máquina.
opções expansivas do ventilador da
Trane (diferentes tipos de tamanho e
tecnologias: pás para a frente, trás, plugfan) fornecem o melhor ventilador completo
com base nos requisitos de aplicação.
- Existem opções de recuperação de energia
adicionais tais como rodas de recuperação
de calor, permutadores de calor com placas
e circuitos de baterias, que podem aumentar
o desempenho de eﬁciência energética da
máquina até 90%.
- O design da estrutura de grande
resistência oferece melhor isolamento e
minimiza as taxas de fuga.
- Juntas de vedação inovadoras em EPDM
integradas no painel da porta sem uniões,
resultam na mais baixa taxa de fugas na
industria e mantém a estanqueidade da
máquina.
- Um design do painel estruturado único
minimiza o número de emendas que
poderiam proporcionar fugas de ar.

Qualidade do ar interior ﬁável
- O piso inclinado em 4 pontos serve como
um tabuleiro de condensados integrado.
- Sistema de drenagem natural e vertical
impede o crescimento de bactérias.

Piso inclinado em 4 pontos
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Comandos montados de fábrica para
um desempenho optimizado
O CLCF Climate Changer™ está equipado com
comandos Trane montados de fábrica,
totalmente integrados, optimizados para
manter o desempenho do pico e assegurar
custos de propriedade mais baixos.
Estas opões de controlo foram concebidas
especiﬁcamente pela Trane para o
condicionador de ar CLCF.
Fabricados, testados e instalados num
ambiente controlado, os comandos oferecem
maior ﬁabilidade, minimizando os factores
externos que podem prejudicar o desempenho.
Quando os comandos são montados de
fábrica:
- A Trane selecciona previamente e instala a
melhor combinação dos componentes de
comando para assegurar a consistência e a
ﬁabilidade do sistema.
- Não é necessária qualquer perfuração
adicional a integridade da estrutura é
mantida e o potencial da taxa de fuga
é minimizada e o instalador dispende
de menos tempo para fazer a máquina
funcionar.
- A conduta dos cabos segregados
(alimentação principal e comando) está
integrada no painel superior da máquina,
proporcionando um acesso fácil ao serviço
e um sistema de cabos protegido, limpo e
ﬁável.

- A instalação dos cabos e a ligação são
feitas na fábrica o que minimiza os custos
de instalação e fornece integridade entre as
secções sem ter de identiﬁcar ou veriﬁcar a
continuidade.
- Todos os componentes de alimentação
principal da máquina (motores dos
ventiladores, baterias eléctricas, etc.) são
ligados ao quadro de comando principal,
criando uma única fonte de alimentação.
- A ligação a um Sistema de Gestão de
Edifícios é mais fácil e por isso o serviço e a
manutenção tornam-se simpliﬁcados.

- Protocolo aberto
- Controlos testados, montados e projectados
pela fábrica garantem que os sensores
e sequências oferecem uma excelente
eﬁciência operacional e que as aberturas
do quadro foram devidamente integradas,
previamente ligadas e seladas.
- A entrada em funcionamento do
equipamento de tratamento de ar assegura
o desempenho do tratamento do ar e a
integridade esperada. Os técnicos da Trane
fornecem uma entrada em funcionamento
total do condicionador de ar quando
equipado com comandos montados de
fábrica.

Conduta dos cabos
segregados e painel de
controlo equipado de
fábrica

Painel de comando intuitivo
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Condicionador de ar para
funcionalidades das aplicações
de conforto:
1

Estrutura sem quadro (disponível em
aço galvanizado, aço galvanizado pintado,
alumínio ou aço inoxidável 304 ou 316)
sem block-off e as dimensões da máquina
são baseadas em dimensões universais dos
ﬁltros, que reduzem as quedas de pressão
até 50%.

2

A unidade é versátil para aplicações
exteriores, com opções de cobertura e
protecção de chuva.

3

Os painéis de espuma de poliuretano
injectada de 50 milímetros asseguram uma
menor fuga de energia e uma classe térmica
sustentável ao longo do tempo, (PU λ =
0,022 W/m.K, que é até duas vezes melhor
do que a lã mineral). O isolamento de
poliuretano inerte/não ﬁbroso, homogéneo
não é afectado pela água ou humidade, o
que minimiza a evaporação e o crescimento
de bactérias dentro da máquina.
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Portas de acesso com cortes térmicos
internos e cortes térmicos standard.
O design de metal "no-through"
proporciona um desempenho térmico que
ajuda a garantir que a condensação não se
forma na estrutura exterior, mesmo com
12 °C na temperatura do ar de insuﬂação e
condições exteriores na unidade de 35 °C
DB / HR de 40%, garantindo uma maior
segurança na manutenção.
O piso inclinado em 4 pontos serve como
um tabuleiro de condensados integrado.
Drenagem vertical, centralizada.
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7

O isolamento em lã de rocha (rockwool)
de alta densidade, 80 kg/m3 com a
camada dupla de 2,0 mm de espessura
proporciona uma atenuação de som de alta
qualidade, que se estima superior a 40dB
para aplicações acusticamente sensíveis.

8

Os olhais de elevação são integrados na
estrutura de base.

9

Estrutura de base integrada de perímetro
total.

10

Sistema de ligação mecânica sem
necessidade de ferramentas ﬁável.
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Elevado valor de resistência mecânica,
o melhor na classe de ﬂexão máxima com
4 mm/metro.

12

Juntas de EPDM integradas nos painéis
das portas (fotograﬁa da página 4).
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Ligação rápida: a instalação dos cabos
e a ligação são feitas na fábrica o que
minimiza os custos de instalação e fornece
integridade entre as secções sem ter de
identiﬁcar ou veriﬁcar a continuidade.
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Todos os componentes de alimentação
principal da máquina (motores dos
ventiladores, baterias eléctricas, etc.) são
ligados ao quadro de comando principal,
criando uma única fonte de alimentação
(apenas comandos integrados).

15

O design do painel estruturado único
minimiza o número de emendas que
poderiam proporcionar fugas de ar.
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Presença global da Trane
Regiões da Europa, Médio Oriente, África e da
Índia
- 3 instalações de fabrico de sistemas de
tratamento de ar da Trane
- 109 localizações comerciais e de assistência
- Mais de 1000 engenheiros de vendas e
técnicos de assistência
- Mais de 3000 arranques conduzidos por ano
- Assistência local: conhecimentos de
engenharia, assistência na aplicação,
serviços, peças e soluções ﬁnanceiras
- Os escritórios locais Trane proporcionam o
conhecimento das práticas comerciais, códigos
de construção e regulamentos do país.

A única fonte para as necessidades dos
edifícios
A Trane compreende as necessidades do
cliente e fornece a sustentabilidade do
desempenho:
- selecção do equipamento e fabrico
- integração de comandos
- entrada em funcionamento total - A Trane
assume a responsabilidade pela certiﬁcação
e resultados do desempenho da máquina
- assistência e manutenção
- monitorização contínua e optimização do
sistema

Assim que o projecto tiver sido concluído, é
fácil de obter a assistência de peritos Trane e
gerir as ﬂutuações e ajustes do sistema.
Isto é possível através do trabalho em
sincronização com as equipas da Trane que
originalmente desenvolveram as unidades,
os comandos e os sistemas. Isso garante
a continuidade dos serviços, bem como a
eﬁciência na resposta de qualquer pedido para
a melhoria do sistema ou de adaptação ao
longo da vida útil da máquina.

Conhecimento Trane
A Trane é uma pioneira na indústria AVAC
e tem liderado de forma consistente a
indústria no fornecimento de soluções para
necessidades em constante mudança.
Com um portfólio de equipamento e comandos
comprovados, soluções focadas no sistema,
especialistas líderes na indústria e engenheiros
de vendas bem formados, a Trane tem a
experiência e o conhecimento para conceber,
fabricar, instalar e efectuar a manutenção de
um sistema AVAC que irá cumprir os objectivos
de desempenho ambientais, comerciais e de
edifícios.

Trane® é uma marca da Ingersoll Rand®. A Ingersoll Rand (NYSE:IR) aumenta a qualidade de vida através da criação de
ambientes confortáveis, sustentáveis e eﬁcientes. O nosso pessoal e a nossa família de marcas—incluindo Club Car®,
Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane®—trabalham em conjunto para aumentar a qualidade e o conforto do ar nas suas
casas e edifícios, transportar e proteger alimentos e produtos perecíveis e desenvolver a produtividade e a eﬁciência
industriais. Somos uma atividade comercial global dedicada a um mundo de progresso sustentável e resultados concretos.
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