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Introducão

TECS-F TECS-HF

Performances e características únicas:

� Eficiência a carga parcial imbatível
� Muito baixa corrente de arranque
� Funcionamento com muito baixo nível de ruído
� Víbrações reduzidas
� Logística simplificada (menores dimensões e pesos)

Aspectos Técnicos



10/11/2009

4

Aspectos Técnicos. O compressor

Dispositivo soft start / 
Variador de 
velocidade

Compressor 
centrífugo 
hermético de 2 
estágios de 
compressão

Inlet Guide 
Vanes

Motor 
Síncrono, com 

magneto 
permanente

Rolamentos
Magnéticos

Aspectos Técnicos. O compressor

Rolamentos Magnéticos

� Mantém o veio a levitar enquanto arranca 
a baixa velocidade
� Permite a paragem suave so compressor

� Permite o desenho singular e 
funcionamento isento de óleo

Cada rolamento possui 
sensores para detectar a 
posição do rotor em cada 
momento permitindo 
microajustes em tempo real pelo 
controlo centralizado do 
compressor

Bearings 
controller

Bearings 
regulator

Feedback signal

Magnetic
bearings

Proximity 
sensor

Shaft
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Aspectos Técnicos� Vantagens

� Eliminadas perdas por atrito(Devido 
à levitação magnética)

� ESEER ↑ ↑ ↑
� Nível de ruído ↓
� vibrações ↓ ↓

� Ausência de óleo
� manutenção ↓ ↓
� ESEER ↑ ↑ 

� Ausência de determinados 
componentes ou miniaturização de 
outros

� leveza, compacto ↑ ↑

Aspectos Técnicos. O compressor

Os impelers estão 
directamente ligados ao veio. 

Mecanicamente o sistema é 
composto por dois impelers 
constituindo dois andares de 
compressão

As Inlet Guide Vanes são um dispositivo de controlo na aspiração do 

compressor e são controladas pelo dispositivo de controlo do compressor.

Utilizando esta comporta, consegue-se modular o fluxo de refrigerante 
admitido por forma a obter as melhores performaces mesmo em baixa 
parcialização (< 25%)
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Aspectos Técnicos. O evaporador 

Shell & Tube – Evaporador  Inundado 

�O refrigerante em fase líquida cobre 
completamente os tubos por onde a água 
flui.
�1 único evaporador mesmo com vários 
circuitos.
� A cobertura dos tubos com fluído é 
assegurada mesmo em carga parcial por 
uma válvula de expansão electrónica.

Aspectros Técnicos. O evaporador 

TECS-F: Condensado a AR

sensores: T, p

TECS-HF: Condensado a ÁGUA

Sensor de 
Nível
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Vantagens: Os números

ARAR
ESEERESEER

Vantagens: Os números

ÁGUAÁGUA
ESEERESEER
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Vantagens: Os números

AR.AR.
Sound Sound 
Power Power 
LevelLevel

Vantagens

� ESEER ↑ � Poupança nos custos de operação

� Nível de 
potência 
sonora↓

� Funcionamento silencioso por forma a garantir 
requisitos acústicos restritos

� Vibrações ↓
� Reducão das vibrações transmitidas ao edifício
� Durabilidade das ligações hidraúlicas
� Vida prolongada do equipamento como um todo 

Vantagens - Correlação

� Precisão no 
controlo de T ↑

� Resposta rápida à variação da carga
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Vantagens

� Leveza & 
Compactez ↑

� Áreas técnicas reduzidas
�Custos de elevação e tempo de operação 
reduzidos 
� Facilidade de transporte

� Baixa corrente 
de arranque ↓

� Alimentação eléctrica simplificada ao nível de 
cabos e protecções 

� Custo 
Manutenção ↓

� Vida longa do equipamento com menor número 
de intervenções expectável
� Melhoria da fiabilidade global dado o menor 
número de componentes

TECS-F payback

… a unidade mais eficiente arrefecida a ar do mercado

… 

TECS-F é

TECS-F tem um custo mais elevado...

…quando é realmente conveniente 
utilizá-lo?  
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A Climaveneta desenvolveu um software de apoio.

O seu objectivo é realizar um  comparativo 
Energético & Económico entre um 

TECS-F (centrífugo) e FOCS(parafuso) 

Input

Posição Geográfica

Selecção Unidades

Condições de 
Operação

Custo fixo e 
variável do  
Investimento

Comparação Energética

Análise Económica do 
Invstimento:
• payback simples
• payback ponderado

Output
Microsoft Excel.lnk

TECS-F payback

Documentação Disponível:

Brochura Comercial Boletins Técnicos

www.nonio.pt ou www.climaveneta.it


