
Chiller resfriado à água  
Optimus™ Trane
De 150 - 430 toneladas



Chiller rotativo helicoidal Optimus Trane
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O chiller que te dá opções
Você precisa de um chiller que proporcione desempenho de refrigeramento confiável, 

além de oferecer a capacidade, eficiência energética e durabilidade que sua aplicação única 

exige. É por isso que você precisa de um chiller Optimus™ Trane®.

Projetados para instalações mais ágeis e fáceis, os chillers Optimus podem agregar valor 

imediatamente a projetos novos e de modernização. O valor perdura ao longo de gerações, 

com requisitos de baixa manutenção e opções de eficiência energética aprimorada que podem 

reduzir significativamente os custos operacionais.

Conforto interior. Resfriamento para processos de baixa temperatura. Aplicações avançadas 

e especializadas. Para muitos clientes e seus edifícios, os chillers Optimus Trane são mais 

do que uma opção refrescante e diferente. Eles são a melhor opção.
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Conforto com o qual você pode contar
A operação robusta e confiável sob várias condições torna os chillers Optimus ideais para 

sistemas de refrigeração.

• A arquitetura semi–hermética altamente confiável, o excelente controle de lift e de 

cargas parciais do compressor garantem o conforto e eficiência para edifícios de alta 

ocupação, como escolas, hospitais e hotéis.

• A tecnologia do compressor da Trane é uma solução versátil que a torna adequada 

para climas quentes e úmidos, e também para locais mais frios onde as cargas do chiller 

raramente alcançam o seu máximo.

Controle preciso de temperatura de água gelada
O resfriamento para processos industriais críticos e de baixa temperatura exigem precisão 

- precisão que os chillers da Trane primam em oferecer. A combinação de controles, 

compressores e tecnologia de válvula de expansão Trane pode oferecer controle 

excepcionalmente preciso de temperatura de água galada, com o mínimo de variação 

de 0,3ºC (0,5ºF).

Suporte para aplicações avançadas e especializadas
• O chiller Optimus trabalha com sistemas de armazenamento térmico (tanques de gelo ou 

água), fazendo gelo durante a noite, quando as companhias de energia cobram menos 

pelo fornecimento de energia. O gelo armazenado pode complementar, e até substituir, 

o resfriamento mecânico durante o dia, quando as tarifas de energia alcançam o nível 

máximo.

• Os chillers da Trane podem ser configurados para gerar temperaturas na solução de 

água gelada que sai do evaporador abaixo dos -12ºC (10ºF), tornando–os ideais para 

aplicações de baixa temperatura, como congelamento rápido de um rinque de patinação.

• Em aplicações de recuperação de calor (Heat Recovery), o chiller Optimus Trane pode 

gerar temperaturas na água do condensador acima dos 45,6ºC (114ºF) para reaquecer o 

ar em caixas VAV (Volume de Ar Varável), pré–aquecer o ar em unidades de tratamento 

de ar, derretimento de gelo e outros processos de aquecimento.

Uma solução de resfriamento e muito mais

Apenas a Trane oferece benefícios e vantagens exclusivas que podem 
aprimorar o desempenho de resfriamento, a economia de energia e  valor 
do seu novo chiller Optimus. 

Em conjunto com controles Trane, que são projetados com algoritmos 
únicos, a operação do seu chiller específico maximiza–se para o melhor 
resultado e a melhor eficiência - um diferencial exclusivo da Trane. E para 
manter seu sistema Trane operando perfeitamente durante muito tempo, 
suas necessidades de monitoramento e manutenção podem ser atendidas 
de forma precisa pelos especialistas da Trane.

Esse é o diferencial da Trane e é apenas mais uma das maneiras da Trane 
tornar edifícios melhores.
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Várias vantagens

Os chillers Optimus™ Trane® oferecem 

inúmeros benefícios para atender às 

necessidades de um amplo leque de 

clientes e seus edifícios. Desde a instalação 

até os seus duradouros anos de serviços, 

os chillers da Trane são projetados para 

oferecer desempenho extraordinário e 

relevância excepcional.

A capacidade de que você precisa 

Os chillers Optimus trabalham com 

uma ampla gama de capacidades 

de resfriamento - de 150 a 430 toneladas 

- para atender às necessidades de uma 

variedade infinita de edifícios e aplicações.

Instalações a favor da modernização 

Os chillers da Trane foram desenvolvidos para instalações mais simples, que significam menos tempo e dinheiro, vantagens em 

qualquer aplicação, mas especialmente ao substituir um chiller existente.

• Os chillers Optimus Trane podem atravessar portas duplas padrão.

• A construção aparafusada possibilita o acesso mesmo através de passagens menores.

Desempenho de chiller extraordinário 
A comprovada tecnologia da Trane é uma das soluções de resfriamento 

mais robustas disponíveis atualmente. É por isso que os chillers Optimus 

proporcionam a melhor combinação de valor e economia de custos 

operacionais decorrentes em aplicações do mundo real.

• A eficiência energética a plena carga reduz custos operacionais durante 

o ciclo de vida.

• Controles aprimorados mantêm o chiller operante em todas as 

temperaturas de água do condensador, mesmo durante climas frios.

• A arquitetura avançada possibilita precisão no controle de temperatura 

de água gelada em 0,3ºC (0,5ºF), além de maior precisão no controle de 

umidade.

• Recursos flexíveis - incluindo disposições de evaporador e condensador 

- possibilitam que você selecione o melhor nível de eficiência 

e a melhor disposição da tubulação de água para seu sistema, edifício 

e suas operações.
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Eficiência energética

Os chillers da Trane sempre oferecem soluções de eficiência energética atrativas, com equipamentos que proporcionam eficiência 

líder de mercado em toda a faixa de capacidade: até 39% mais eficiência do que as normas do mercado exigem. Além disso, os 

chillers Optimus ajustam–se perfeitamente a aplicações geotérmicas. 

O resultado pode ser a eficiência energética que torna seu edifício apto para incentivos em programas de isenção de companhias 

de energia - benefícios significativos para o seu caixa. E, uma vez que os chillers Optimus Trane consomem menos energia, 

eles sobrecarregam menos usinas - um benefício de sustentabilidade significativo.

Recuperação de calor e Bomba calor 

Os chillers Optimus trabalham com iniciativas para economia 

de energia ao reaproveitar o calor gerado pelo compressor, 

que normalmente seria expelido para a atmosfera.

• O calor gerado pelo compressor pode reaquecer o ar de 

insuflamento

• Fornecimento de água quente para aquecedores de água, 

lavanderias e caldeiras pode ser pré–aquecida.

• O chiller pode servir de fonte de calor predial 

em climas moderados.

Comprovada arquitetura do evaporador  

O evaporador exclusivo utilizado nos chillers Optimus Trane 

resulta em maior eficiência por meio de menos carga de gás 

refrigerante - dois benefícios que podem colaborar para que um 

edifício conquiste a certificação LEED®. O agente refrigerante 

líquido (azul escuro) é distribuído de forma uniforme sobre 

o nível de tubulação superior. Então, flui por entre os tubos, 

precisamente nos pontos onde a transferência de calor ocorre, 

para resfriar com maior eficiência o fluido (azul claro) no interior.

Variador de Frequência  

O Optimus chiller esta disponível com um variador de 

frequência (VFD) integrado. Este VFD trabalha com o motor 

do chiller e os controles Tracer AdaptiView™ para ajustar 

continuamente a velocidade do compressor aos níveis 

necessários. A eficiência do chiller é aprimorada de maneira 

significativa com carga reduzida, com ou alívio do lado da 

condensação.

Para máxima eficiência na faixa de 

180 a 390 toneladas, nenhum outro 

chiller pode superar o chiller centrífugo 

CenTraVac™ Trane Series S™. A série S 

proporciona a mais alta eficiência com 

carga total, além da mais alta eficiência 

com carga parcial do mercado, com 

uma classificação IPVL que excede 

substancialmente os requisitos da 

ASHRAE 90.1.
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Controle máximo
Os controles Tracer™ agregam inteligência avançada aos chillers Optimus™ Trane®, oferecendo 

níveis precisos de operação de sistema que proporcionam vantagens em desempenho, eficiência 

e redução no consumo de energia. Os outros controladores simplesmente não se igualam. 

• Algoritmos de Controle adaptável - Todos os chillers da Trane fabricados atualmente 

utilizam estratégias de controle que respondem a uma variedade de condições para 

manter uma operação eficiente do chiller na planta. Essas estratégias de controle 

direcionam de maneira eficaz a operação do chiller, maximizando tanto o desempenho 

quanto a confiabilidade através dos variadores de frequência nos compressores e nos 

ventiladores do sistema de condensação, e até mesmo em aplicações de fluxo primário 

variável.

• Controle adaptável - Mantém o chiller funcionando de maneira eficaz em condições 

extremas — mesmo que haja alguma falha no sistema de automação predial — assim, 

você pode contar com a operação confiável quando mais precisa.

• Arquitetura com protocolo aberto - Possibilita que o controlador AdaptiView™ 

trabalhe com qualquer sistema de automação predial sem a necessidade de gateways, 

como BACnet®, Modbus ou LonTalk®.

Interface exclusiva 
no mercado

Os controles Tracer são integrados 

com um display touchscreen colorido 

de 7 polegadas e fácil de usar que 

exibe informações instantâneas e 

vitais sobre o desempenho atual 

do chiller, além das informações 

gráficas de tendência sobre o 

desempenho do chiller ao longo 

do tempo. Há mais de 100 pontos 

de diagnósticos e operacionais 

disponíveis. Nenhum outro chiller 

contém uma interface de controle 

do usuário com mais funções que 

seja mais fácil de operar.

Serviços inteligentes da Trane 
Os chillers Optimus podem trabalhar com os serviços inteligentes da Trane 

(TIS), oferecendo monitoramento remoto de funções vitais do sistema. 

As várias opções de serviço te deixa escolher a proteção desejada com 

tranquilidade, 365 dias por ano, 24 horas por dia.
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Ao longo dos muitos anos que o chiller irá atendê–lo, seu custo total de propriedade se revelará. Um chiller Trane é projetado 

para reduzir ao máximo esse custo, com a operação confiável e de baixa manutenção de que você pode depender - que é apenas 

uma das razões pelas quais os chillers da Trane são os mais instalados nos Estados Unidos em comparação àqueles produzidos por 

outros fabricantes.

Chillers refrigerados à água Optimus Trane: Renovados e diferentes
Muitos benefícios: projetados para instalações simples, especialmente projetos de modernização. Uma ampla faixa de capacidade 

de resfriamento, de 150 a 430 toneladas. Variador de frequência disponível, que pode oferecer até 39% mais eficiência do que 

o exigido pelas normas ASHRAE 90.1 — superam muitos equipamentos centrífugos de porte similar. Tudo a partir de um chiller 

versátil com requisitos de baixa manutenção e confiabilidade fantástica para relevância duradoura. É a combinação de valor perfeita 

para muitas aplicações de resfriamento... Inclusive a sua.
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Comprovada arquitetura do compressor 

A Trane é a maior fabricante de compressores para chiller 

Parafuso do mundo, 

com desempenho 

demonstrado ao longo 

de décadas de operação. 

Os recursos de engenharia 

para aprimoramento da 

confiabilidade incluem::

• Arquitetura de transmissão direta - engrenagens 

e transmissões apresentam defeitos eventuais por desgaste. 

A transmissão direta elimina esse risco de defeito e aprimora 

a confiabilidade geral do compressor.

• Operação em baixa velocidade - o compressor do 

chiller Optimus Trane possui um velocidade de carga total 

projetada de 3.600 rpm. Quanto menor a velocidade de 

rotação do compressor, menor o desgaste acumulado.

• Poucas peças móveis - os compressores do chiller 

Optimus Trane possui apenas três peças móveis: uma 

arquitetura simples e durável.

Qualidade atestada
Antes que qualquer chiller da Trane deixe a fábrica, ele passa por 

testes de qualidade meticulosos para garantir que está pronto 

para atender você e seu edifício. Também temos disponíveis os 

testes de desempenho ou reinício rápido de fábrica, opcionais 

para suas especificações exatas.

Necessidades de manutenção mínimas

Sob condições operacionais normais, os chillers Trane requerem 

pouquíssima manutenção.

• Assim como para todos os chillers refrigerados à água, 

recomenda–se limpeza periódica da tubulação para operação 

com maior eficiência.

• Recomenda–se verificação anual do óleo para confirmar que 

o chiller está operando normalmente.

Opções para extensão da durabilidade
O seu chiller Trane pode ter ainda mais durabilidade com opções 

avançadas, incluindo tubulação de níquel e cobre e caixas 

de água navais.

Proteção garantida excepcional
Os chillers Optimus Trane oferecem garantias de até 10 anos 

- as mais extensas do mercado. Elas são totalmente asseguradas 

e cumpridas pela Trane.

Operação confiável e de baixa manutenção
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