
Projetados para flexibilidade e desempenho.™

Resfriadores de líquido
Magnitude™ com 

compressores centrífugos 
de mancal magnético

®



Resfriadores de líquido Magnitude™ Daikin McQuay

Desempenho para você 
economizar milhões $  
ao longo da vida útil 
do resfriador.

O resfriador mais silencioso em sua 
faixa de capacidade.
O resfriador Magnitude é o mais silencioso em sua faixa 
de capacidade com níveis de ruídos tão baixos quanto  
76 dBA, testados de acordo com Norma AHRI 370. Os níveis  
de ruído podem ser ainda menores em condições de cargas 
reduzidas e projeto fora do padrão.

 
Esta operação silenciosa torna os resfriadores Magnitude 
ideais  para ambientes sensíveis ao som, como escolas, casas  
de espetáculos, museus e condomínios.

O resfriador de líquido Magnitude com 
compressores centrífugos de mancal 
magnético Daikin McQuay é o mais  
eficiente energeticamente na sua faixa  
de capacidade com desempenho em 
carga parcial de até 0,306 kW/TR (IPLV). 

Esta surpreendente tecnologia de 
resfriadores foi comprovada em milhares 
de instalações em todo o mundo.  
E sua eficiência energética é até 40% 
maior em comparação com os resfriadores 
centrífugos padrão, economizando mais 
de cinco vezes o valor do resfriador ao 
longo de sua  vida útil.* 
*Dependendo dos custos de energia e perfil de utilização.



• Os mancais magnéticos eliminam selos mecânicos 
e o desgaste de superfícies para maior vida útil da máquina.

• A simplicidade de um motor de acionamento direto e eixo elimina 
engrenagens, válvulas de gaveta e partes extras para aumentar 
a confiabilidade.

• VFD foi concebido como um componente integrado com 
o compressor e otimizado por controles digitais para reduzir 
o consumo de energia, maximizando o desempenho do Resfriador.

• Redução da corrente de partida com a utilização de um VFD; 
uma partida suave e gradual que diminui tensões mecânicas  
e térmicas levando a um aumento da vida útil do motor.

• Controles digitais integrados para monitorar continuamente 
o status operacional e fornecer proteção contra falhas.

• Projeto isento de óleo elimina sistemas de gestão de óleo para 
melhor confiabilidade do compressor e do sistema. O projeto 
isento de óleo também elimina a possibilidade de perda 
de eficiência devido contaminação por óleo de superfícies 
de transferência de calor.

Compressores de mancal magnético
Tão confiáveis quanto eficientes

Por que compressores com 
mancais magnéticos são 
a tecnologia certa para 
os dias de hoje

O compressor com mancal magnético foi desenvolvido 
para melhorar o desempenho, confiabilidade e reduzir 
a necessidade de manutenção, em comparação com 
os resfriadores de compressor centrífugo convencional.  

O compressor de mancais magnéticos é um 
componente único giratório - o eixo 
do compressor - levitando sobre uma campo 
magnético. Este campo faz com que o eixo não 
esteja em contato com qualquer outra parte 
do compressor durante a operação.  
O eixo do compressor é mantido perfeitamente 
alinhado em todas as direções por sensores em cada 
mancal magnético fornecendo informações em tempo 
real para o sistema de controle digital dos mancais. 
Esta tecnologia de ponta dos mancais magnéticos, 
possibilita operação de longa vida confiável 
e de eficiência energética.

Compressor  WME

Proteção de energia para viabilidade em longo prazo
 
A capacidade do compressor para se proteger da baixa qualidade de energia, e ter 
resposta controlada em situações de perda de tensão, é um recurso que aumenta a 
vida útil do compressor e reduz o tempo de inatividade.  
Os resfriadores Magnitude podem muitas vezes permanecer on-line devido a falhas 
menores de energia e alguns modelos atendem o padrão SEMI F47 para imunidade 
a queda de tensão da indústria. Em falha extrema ou prolongada de energia,  
os compressores Magnitude, são projetados para regenerar a energia cinética do 
motor de giro e a alimentação de energia que volta para os mancais e controle 
do sistema. Este modo regeneração da alimentação permite que o eixo  
do compressor deslize para baixo e gentilmente assente nos mancais.



Trocadores empilhados = Espaço menor

(2137 mm)

(1158 mm)
(4333 mm)

Unidade de 290 TRs nominais (WMC 290)

Economia em serviço e manutenção

Uma vez que o resfriador de líquido Magnitude com compressor 
centrífugo de mancal magnético tem menos partes móveis, não requer 
óleo, nem equipamentos de circulação de óleo, requer menos  
manutenção e serviços. Com o óleo removido do sistema, as tarefas 
de manutenção, tais como amostras de óleo, trocas de óleo, trocas do 
filtro de óleo, descarte de óleo e vazamentos das vedações do eixo 
são eliminados. Os resultados são os reduzidos custos operacionais 
e a economia de manutenção a cada ano! 

Durante a vida útil do equipamento - cerca de 20 a 25 anos -  
a economia de manutenção total pode ser significava. Economia 
que o proprietário perceberia dependendo das peças de manutenção, 
a idade e a eficiência de outros equipamentos, os preços de energia, etc. 
Treinamento de operadores de manutenção e operação de Resfriadores 
Magnitude é disponibilizado pela Daikin McQuay. Visite a página: 
www.daikin-mcquay.com.br para mais detalhes.

Ideal para atualização e substituição
O tamanho compacto do Resfriador Magnitude™ é ideal para substituição de resfriadores em instalaçõesantigas. Além disso, 
o espaço economizado pelo equipamento pode agora ser utilizado de forma mais produtiva na unidade. Alguns modelos podem 
passar através de uma porta padrão de 92 cm (36 polegadas) sem desmontagem. Mesmo os projetos de maior dificuldade 
de acesso podem ser atendidos usando a opção de desmontagem em fábrica.



 
Menor custo total de ativos

Alta
Eficiência

Menor custo
total de

propriedadeManutenção
Reduzida

Sustentabilidade

O Compressor centrífugo com mancais magnéticos 
elimina o atrito que rouba a eficiência inerente aos  
tradicionais resfriadores centrífugos. 

O Variador de Frequência Integrado (VFD)  aperfeiçoou  
a eficiência em cargas parciais, uma característica chave 
de desempenho uma vez que a maioria de resfriadores de 
líquido operam em carga parcial durante 99% de sua vida. 

O desempenho sustentável assegurado para a vida  
operacional do Resfriador. A pressão positiva, o projeto  
isento de óleo eliminam a degradação de desempenho 
devido aos não condensáveis e contaminação de óleo  
no fluído refrigerante.

Integração fácil com nosso recurso Open Choices™  
usando comunicação BACnet®, LONWORKS® ou Modbus  
comunicações® sem um painel de interligação.

O refrigerante R-134a não tem potencial de destruição 
da camada de ozônio e nenhuma previsão para 
a suspenção de uso (phase out).

Redução dos custos de manutenção devido à eliminação 
de retentores de óleo, sistema de óleo, sistema de purga, 
e selos mecânicos do eixo encontrados em resfriadores 
de tecnologia antiga.

Unidade compacta torna mais fácil instalar resfriadores  
Magnitude™ em edifícios onde o espaço é limitado, 
tornando-o ideal para projetos de modernização.

Inigualável controle de descarregamento em cargas  
parciais com VFDs integrados que ajudam os controles 
digitais integrados a reduzir a velocidade do compressor 
para combinar com a carga. 

Baixa corrente de entrada na partida é ideal para 
a operação com sistemas de energia de reserva  
ou de emergência.

Painel do operador com tela de toque é graficamente  
intuitivo e fácil de usar para maior produtividade do operador. 
Informações importantes de status e controle estão 
disponíveis em um olhar ou toque.

Garantia de qualidade e inicialização mais rápida são  
reforçadas pelos testes de funcionamento de cada unidade  
em fábrica nas condições do local de funcionamento.

Certificação Sísmica cumprimento tanto com os padrões 
da certificação sísmica IBC como com pré-aprovação OSHPD 

Podem ser obtidos Pontos LEED®com o desempenho dos 
Resfriadores Magnitude em duas categorias: possível EAc1, até 
19 pontos, e EAc4, 2 pontos.



O que os proprietários de Resfriadores Daikin McQuay™  
Magnitude dizem sobre suas unidades

Escritório Johnson County 
Edifício em Olathe, Kansas
Nós economizamos 57% nos custos  
de energia em comparação com um 
edifício de escritórios semelhante, no final 
da rua. E com o alto desempenho 
dos resfriadores MagnitudeTM da McQuay, 
como partede nosso sistema, nós 
ganhamos a certificação LEED Gold® 
do U. S. Green Building Council. 

Neil Angrisano, AIA, Camara dos 
Deputados - Administrador de Johnson 
County Sarasota 

Sarasota Bradenton 
Aeroporto Internacional 
Sarasota, Florida
Os resfriadores de mancal magnético 
de velocidade variável de 500 toneladas irão 
fornecer ao aeroporto uma economia no 
consumo elétrico estimada em 30%.  
A nova tecnologia dos Resfriadores também 
se estende à vida útil do Resfriador, reduz  
os custos anuais de manutenção, melhora 
os controles da operação da torre  
de Resfriamento e tem a qualificação LEED® 
 
Robert Mattingly, vice-presidente 
de Operações e Manutenção

© Photography by Brad Feinkopf



Northbrook Junior High 
Schoolem Northbrook, Illinois
A redução de 18% nos custos de energia 
dos resfriadores MagnitudeTM da McQuay, 
sem atrito, nos ajudou a ganhar uma clas-
sificação Energy Star® School da EPA dos 
EUA após 
a modernização do nosso sistema 
mecânico.

Russ Jensen, Diretor de Edificações 
e Pátios da Northbrook School Distrito 28

Centro McNamara Alumni 
da Universidade de Minnesota 
em Minneapolis 
O design compacto do resfriador foi 
adequado para nosso projeto, que tinha 
pouco espaço disponível. Devido à unidade 
ser tão silenciosa, pudemos evitar  
a instalação de uma isolamento acústico 
adicional tipicamente usada para isolar 
o som, assim reduzimos grandemente 
o peso e o espaço físico na casa 
de máquinas.

Jon McCombs, Gerente de 
Operações,McNamara Alumni Center  



Melhore a confiabilidade e eficiência de seu sistema com a Daikin McQuay

Resfriadores Magnitude™ WMC 100 - 400 TR
Resfriadores condensação a água

Resfriadores Magnitude™ WME 400 - 700 TR
Resfriadores condensação a água

Fancolete
 

Fancolete tipo cassete
 

Unidade Climatizadora
RoofPak™ 200 a 3,000 CFM

Unidade Climatizadora

600 a 1,280 CFM

Unidade Climatizadora
Linha Skyline™
900 a 65,000 CFM

4000 a 50,000 CFM

aUnidade Climatizador
Linha Vision™

 

900 a 100,000 CFM
™Linha Easy

300 a 17,650 CFM
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Matriz São Paulo
Telefone: (11) 3123-2525 
Fax: (11) 3123-2526

Filial Manaus
Telefone: (92) 3584-4008

Filial Cerro Corá
Telefone: (11) 3025-0600

Filial Rio de Janeiro
Telefone: (21) 3256-1881

Filial Porto Alegre
Telefone: (51) 3237-3040

Filial Recife
Telefone: (81) 3034-9192

http://www.daikin-mcquay.com.br
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         Escolha um resfriador Magnitude™ Daikin McQuayETAPA 1


