
Solução de 
poupança 
energética  
para chillers
Reconversão com aplicação  
de variador de frequência

Muitos dos chillers de velocidade fixa no mercado não 
operam nas condições ideais porque o compressor 
está constantemente a funcionar à velocidade máxima. 
Contudo, é possível impedir que tal aconteça através da 
ligação de um variador de frequência ao chiller. O kit de 
reconversão através do variador de frequência da Daikin 

permite adaptar facilmente a velocidade do compressor 
do chiller às suas necessidades. Tal proporciona 
poupanças energéticas, um maior conforto e fiabilidade, 
para que possa usufruir dos benefícios da tecnologia 
inverter mesmo que seja adicionada após a instalação do 
chiller.

Reconversão através de 
variador de frequência, 
a solução para adaptar o seu  
chiller às suas necessidades
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De um modo geral, o sistema de aquecimento ou 
arrefecimento de um edifício é baseado na sua carga 
de pico. Porém, este nível de carga não é alcançado 
com frequência, o que resulta num desperdício de 
energia. Com a solução de reconversão através de 
variador de frequência da Daikin, o chiller adapta-se 
à carga de aquecimento e arrefecimento sazonal. 

Desta forma, opera sempre nas condições ideais, 
proporcionando até 30% de poupanças energéticas. 
Além disso, essas poupanças ajudam a compensar 
rapidamente o investimento inicial. O período de 
retorno pode tornar-se ainda mais curto através 
dos incentivos locais à poupança energética (se 
disponíveis).
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 www.daikin.pt

Controlo eficiente da temperatura
A adaptação contínua da velocidade do compressor 
às suas necessidades permite minimizar os desvios 
relativamente à temperatura pretendida. Outra 
vantagem é que a temperatura é alcançada mais 
rapidamente.

Vida útil do chiller prolongada
Com variador de frequência assegura que o 
compressor arranca e para de forma suave. Além 
disso, a redução da tensão mecânica e elétrica no 
equipamento maximiza a vida útil do chiller.

Porque deve investir na reconversão 
com aplicação de variador de frequência?
Beneficie de poupanças energéticas significativas …

… e melhore o conforto e a fiabilidade.


