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RESFRIADORES DE LÍQUIDO MAGNITUDE TM
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FLEXIBILIDADE E DESEMPENHOTM



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.

A EMPRESA

O resfriador de líquido Magnitude com compressores centrífugos 
de mancal magnético Daikin é o mais eficiente energeticamente na 
sua faixa de capacidade com desempenho em carga parcial de até 
0,29 kW/TR (IPLV).
Esta surpreendente tecnologia de resfriadores foi comprovada 
em milhares de instalações em todo o mundo. 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.

DESEMPENHO PARA VOCÊ ECONOMIZAR MILHÕES 
AO LONGO DA VIDA ÚTIL DO RESFRIADOR.

RESFRIADORES DE LÍQUIDO MAGNITUDE DAIKIN 40%
maior

eficiência
energética

A Daikin é uma empresa japonesa líder mundial em 
sistemas de ar condicionado para uso residencial, comercial e 
industrial. Nascida em 1924, está presente em 145 países com 
mais de 60.000 funcionários e 82 centros deprodução.
Presente com sua linha de produtos há mais de 10 anos  
no Brasil, a Daikin passou, a partir de abril de 2011, a atuar 
com equipe própria em nosso país.
Nosso sucesso se deve à atenção aos princípios fundamentais 
regentes da marca, como inovação e excelência absoluta 
em tecnologia, que garantem aos nossos clientes total 
confiabilidade, segurança e qualidade únicas para a 
climatização de ambientes.
Continuaremos com a missão de apresentar ao mundo 
tecnologias que tragam mais conforto para a vida das pessoas 
e o seu cotidiano.



O QUE OS PROPRIETÁRIOS DE
RESFRIADORES DAIKIN 
MAGNITUDE DIZEM SOBRE SUAS UNIDADES

"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 Daikin, como parte 
de nosso sistema, nós ganhamos a certificação LEED Gold® do 
U. S. Green Building Council."

Neil Angrisano, AIA, Câmara dos Deputados
Administrador de Johnson County Sarasota

ESCRITÓRIO JOHNSON COUNTY EDIFÍCIO 
EM OLATHE, KANSAS

"A redução de 18% nos custos de energia dos resfriadores 
MagnitudeTM da Daikin, sem atrito, nos ajudou a ganhar uma 
classificação Energy Star® School da EPA dos EUA após a 
modernização do nosso sistema mecânico."

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

NORTHBROOK JUNIOR HIGH SCHOOL
EM NORTHBROOK, ILLINOIS

"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

SARASOTA BRADENTON AEROPORTO 
INTERNACIONAL EM SARASOTA, FLORIDA

"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 um isolamento acústico 
adicional tipicamente usada para neutralizar o som, assim reduzimos 
grandemente o peso e o espaço físico na casa de máquinas."

Jon McCombs, Gerente de Operações
McNamara Alumni Center

CENTRO MCNAMARA ALUMNI DA 
UNIVERSIDADE DE MINNESOTA, MINNEAPOLIS



COMPRESSORES DE MANCAL MAGNÉTICO
TÃO CONFIÁVEIS QUANTO EFICIENTES

POR QUE COMPRESSORES COM MANCAIS MAGNÉTICOS SÃO 
A TECNOLOGIA CERTA PARA OS DIAS DE HOJE?

PROTEÇÃO DE ENERGIA PARA VIABILIDADE EM LONGO PRAZO

IDEAL PARA ATUALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

• 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 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.

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 online 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 sutilmente assente nos mancais.

O tamanho compacto do Resfriador MagnitudeTM é ideal para 
substituição de resfriadores em instalações antigas. 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.

O projeto isento de óleo também elimina a possibilidade 
de perda de eficiência devido contaminação por óleo de 
superfícies de transferência de calor.

Trocadores empilhados = Espaço menor
4333 mm

Unidade de 290 TRs nominais (WMC 290)

2137 mm

1158 mm



ECONOMIA
ECONOMIA EM SERVIÇO E MANUTENÇÃO

MENOR CUSTO TOTAL DE ATIVOS

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 filitro 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.
Visite a página: www.daikin.com.br para mais detalhes.

Alta
Eficiência

Manutenção
Reduzida

Sustentabilidade Menor custo
total de

propriedade

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 dos 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 ChoicesTM 
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 
MagnitudeTM 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.



900 a 100.000 CFM

4.O00 a 50.000 CFM

300 a 17.650 CFM900 a 65.000 CFM

MELHORE A CONFIABILIDADE E EFICIÊNCIA DE SEU SISTEMA  COM A DAIKIN

ESCOLHA UM CLIMATIZADOR DE AR OU UNIDADE TERMINAL DAIKIN

ESCOLHA UM RESFRIADOR MAGNITUDETM DAIKIN

UNIDADE CLIMATIZADORA
LINHA VISIONTM

UNIDADE CLIMATIZADORA
ROOFPAKTM

UNIDADE CLIMATIZADORA
LINHA EASYTM

200 a 1.800 CFM
FANCOLETE

UNIDADE CLIMATIZADORA
LINHA SKYLINETM

600 a 1.280 CFM

FANCOLETE
TIPO CASSETE

MATRIZ SÃO PAULO - SP
Rua Cerro Corá, 2144/2150
Bairro Alto da Lapa
São Paulo - SP
CEP: 05061-400
Tel: (11) 3123-2525

FILIAL PORTO ALEGRE - RS
Av. Carlos Gomes, 222 - 8º andar
Bairro Boa Vista
Porto Alegre - RS
CEP: 90480-000
Tel: (51) 3406-1447

FILIAL RIO DE JANEIRO - RJ
Av. Luiz Carlos Prestes 180 - 3º andar
Bairro Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22775-055
Tel: (21) 2112-4957

FILIAL RECIFE - PE
Rua Padre Carapuceiro, 858 - 6º e 7º andar
Bairro Boa Viagem
Recife - PE
CEP: 51020-280
Tel: (81) 3059-4307

Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste folheto estão atualizados até Agosto de 2017 e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. CBRPVAMMV01D0817

REPRESENTANTE

www.daikin.com.br
DAIKIN McQUAY AR 
CONDICIONADO BRASIL LTDA.

Resfriadores condensação à água.
RESFRIADOR MAGNITUDETM WMC 100 - 400 TR

Resfriadores condensação à água.
RESFRIADOR MAGNITUDETM WME 400 - 1500 TR


