
JORNADAS DE CLIMATIZAÇÃO

Caso de Estudo Retalho Alimentar

Integração de Sistemas de Refrigeração e AVAC

26 de Outubro – 15h50



Apresentador

Luís David

Na RACE desde 2005

Director Área de Building Efficiency



Empresa

Soluções de engenharia de valor acrescentado para o cliente,

contribuindo para o bem-estar, segurança e conforto, com

tecnologias inovadoras e sustentáveis.

Mais de três décadas depois de ter chegado ao mercado com serviços

de refrigeração e climatização para espaços comerciais e industriais,

a nova RACE e centra-se nas suas áreas estratégicas de maior valor

para reforçar a sua presença nos mercados internacionais com

soluções inovadoras, competitivas e sustentáveis, muitas delas

desenvolvidas de raiz pela sua equipa de engenharia.

Com um legado de mais de 5000 instalações realizadas nacional

e internacionalmente a RACE é também uma marca voltada para o

futuro e estruturada no conhecimento, na engenharia, nas tecnologias

e com uma I&D orientada aos principais desafios do setor.

Temos novas soluções técnicas para os nossos principais produtos,

a Refrigeração, AVAC e o Building Efficiency e reunidas as condições

para nos consolidarmos como o parceiro de engenharia de referência

dos nossos clientes.



Mensagem

• Solução de Refrigeração Tradicional

• Solução de Refrigeração com Waterloop

• Integração com o AVAC

• GTC Integrada

• Monitorização e análise de consumos



• Casa de máquinas de

grandes dimensões.

• Tubagem de gás dentro

da loja – grande qt gás.

• Sistema independente -

Controlo específico.

Layout tradicional supermercado - Frio Centralizado



Solução tradicional

• Frio Centralizado

• Ar Condicionado assente em unidades de climatização autónomas.

• Iluminação com controlo próprio.

• GTC focada na alarmística associada à rede eléctrica e ao ar 

condicionado.



• Descentralizado (sem centrais de

frio)

• Unidades de refrigeração “plug-in”

acopladas a cada armário

• Condensação por água, através

de um permutador ligado a um

anel de condensação (water loop)

para gestão do calor da

condensação

Layout supermercado com Waterloop



Caixa Refrigeradora (COOLBOX)



Compressor DC: 

• 5 modelos para cobrir  aplicações BT/MT 

• Refrigerante: R410A

Coolbox 3D – Componentes principais

Inversor para regular o 

motor do compressor

Condensador a água

Válvula de expansão do Evaporador

Controlador: para regular o comportamento do móvel de frio:

- Gestão da Evaporação/Condensação

- Gestão da zona de funcionamento do Compressor

- Lógica geral de funcionamento 



Alguns Benefícios em números:

Redução de carga de refrigerante

Redução de fugas de refrigerante

Poupança de energia



Flexibilidade

Eficiência

Melhoria do serviço de manutenção

Amigo do ambiente

Solução Integrada com o AVAC

Proposta de valor



Flexibilidade

• Area de vendas maior: Sem necessidade de central de produção de frio;

• Area de vendas flexivel: Facilidade em acrescentar móveis;

• Fácil alteração de layout: Possibilidade de mover móveis dentro da loja, áreas promocionais;

• Fiabilidade: O móvel pode ser testado e configurado antecipadamente, devido ao conceito “plug-in”



Alta 

Eficiência

• Tecnologia DC: Permite 4 %a 5% de eficiencia electrica face a AC.

• Compressor regulado por Inversor: Gama de regulação larga. Eficiência energética

máxima para cada carga

• Condições de trabalho independentes: Regulação individual, cada unidade trabalha nas

melhores condições de setpoints, sem ser afectada pelas outras unidades.

• Qualidade alimentar: Regulação de temperature muito suave e estável à volta do setpoint

desde o arranque.

• Free Cooling: A optimização da gestão da zona de funcionamento do compressor

(até 55ºC) permite o funcionamento do sistema em «free-cooling» mesmo em climas

quentes (necessário injecção de líquido para as unidades de baixa temperatura).



Melhoria Serviço

Manutenção

• Unidades PLUG&PLAY dedicadas: Risco limitado em caso de falha

• Análise em tempo real: Calculo do Rácio de Eficiência Energética (EER) e Coeficiente de Performance

(COP) directamente pela unidade. Necessidade real de descongelação. Compreensão fácil do

comportamento dos expositores regulados

• Poupança de tempo / custo: Acesso directo a cada unidade utilizando uma solução de monitorização

simples, acessivel por smartphone, permitindo efectuar analises junto ao próprio expositor

• Reduzida Manutenção: Substituição rápida de uma unidade, através de conectores rápidos.



Amigo do Ambiente

• Menos componentes: Sem central de compressors,

sem tubos de cobre, sem tanque (receiver)

• Carga reduzida: Redução de 80% do refrigerante em

comparação com um sistema tradicional

• Redução de fugas: Soldaduras em campo muito reduzidas

ou inexistêntes, o que permite uma redução das fugas /

emissões de gás refrigerante da ordem dos 96%

• Menor ruído: Devido à inexistencia de centrais (óptimo para

zonas residênciais)

Redução do TEWI: Redução de quase 50% do total equivalent 

warming impact (TEWI)



Integração

• Integração física e do sistema de controlo dos sistemas

de Refrigeração e AVAC

• Waterloop como fonte fria fornecedora de calor para as bombas

de calor no modo de aquecimento (AVAC)

• Waterloop com recuperação de calor para o AQS.

• Waterloop arrefecido parcial ou totalmente pelo Chiller do ar

condicionado em modo de arrefecimento (AVAC)

• Waterloop com caudal variável, adaptando-se continuamente

às necessidades de caudal instantaneas de cada unidade.

• Aumenta a eficiência global do sistema



Usabilidade

Displays nos expositores de frio. Ligação em rede ao Sistema de GTC da loja para controlo e monitorização

integrada no posto de supervisão. Interface web (smartphone).  Controlo, Análise e optimização remota.
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Monitorização e fiabilidade: Companhia

Colectar toda a informação

num ponto único

• Configurações de regulação;

• Registos de temperaturas;

• Alarmes;

• Consumos de energia;

Serviço de  Manutenção melhorado

Análise de energia para redução

de desperdício

Optimização das condições

de funcionamento dos móveis

Benchmark de instalações

e tecnologias

STORE 

ANALYTICS

Geração

de dados

diários



Monitorização e fiabilidade: Companhia



STORE 

ANALYTICS

Solução

CONTROLAR REGISTAR

ANALISARREAGIR



Implementação Loja em Perafita (Matosinhos) – Case Study

Sistema de Refrigeração com unidades Coolbox

• 17 unidades de média temperatura para móveis refrigerados

• 1 unidade de baixa temperatura para mural de congelados

• 1 unidade de baixa temperatura para camara de congelados

• 5 unidades de média temperatura para camara de refrigerados

• Capacidade frigorífica Total MT: 52,40 kW e BT: 8,50 kW

AVAC com Chiller/bomba de calor, UTA e VC’s

• Carga Térmica AVAC: 90 KW

Abertura em Junho 2017.



Implementação – Case Study



Case Study - BT regulação mural congelados

Regulação do mural de congelados ao longo de 24 horas 

• Velocidade do compressor em RPS -> Preto

• % abertura da valvula -> Rosa

• Temperatura condensação -> Vermelho

• Regulação do sobreaquecimento à volta do Setpoint -> Verde claro e verde escuro

• Regulação da temperatura à volta do Setpoint -> Violeta e azul escuro

• Temperatura de evaporação -> Azul claro

• Estado descongelação -> Vermelho



Arquitectura Sistema de Controlo









Benchmarking de tecnologias de frio

EER

Text med



Integração vs Sistemas independentes



Resultados

• Poupança energética só no sistema de refrigeração da ordem dos 10% comparando com sistemas

centralizados em cascata CO2

• Previsão de poupança energética global anual até 25%, considerando a recuperação em todos os sistemas

• 81% de redução de carga de refrigerante comparando com Sistema tradicional centralizado (de 250 para 48kg)

• Não foram detectadas fugas com uma previsão de redução de fugas até 96%

• Cerca de 30% de redução de tempo em termos de comissionamento e arranque da loja

• Regulação de temperature suave temperatura de produto óptima desde o arranque do sistema;

• Sem necessidade de área dedicada à central técnica de frio. Área utilizada para outros fins..
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