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Introdução
• Rever conceitos de uso de água quente em edificações , sejam elas
comerciais ou industriais , com exemplos de aplicações e uso de
tecnologia de equipamentos com ciclo de refrigeração com Sistemas
de Recuperação de Calor ou Bomba Calor;
• Comparativo de COPs – Aquecimento Elétrico , Aquecedores Centrais
a Gas e Bombas Calor

Agenda
• Mercado , aplicações e normas
• Programa de Certificação de Performance
• Tipos de Sistema – uso de ciclo de refrigeração em Bomba Calor e
Recuperador de Calor ( desuperheater )
• Arranjos de Sistemas e tipos de equipamentos
• Line Up Daikin
• Estudo de Caso
• Conclusões

ITÁLIA

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Tipos & Aplicações
• Diversos tipos de sistemas e tecnologias utilizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solar
Elétrico
Gás
Recuperadores de Calor
Bombas Calor Água Água
(WSHP – Inverter Driven)
Bombas Calor Ar Água
Geotérmico
Híbridos

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Tipos & Aplicações
Vários tipos de Sistemas para uso de Água Quente
• Solar
• Lavanderias Comerciais
• Processos Industriais
• Hotéis
• Hospitais
• Água Quente para uso em condomínios
• Aquecimento Central e Pisos Radiantes
• Piscinas e Spas
• Escolas / Universidades

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água –Aplicações em Hotéis
Vários tipos de uso de Água Quente em Hoteis
• Lavanderias
• Cozinha
• Aquecimento Central e Pisos
Radiantes
• Piscinas e Spas
• Água para Uso em banheiros e
lavatórios

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Perfil de Consumo

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Normas e Conceitos

Fonte : ABRAVA – Curso Aquecimento Solar DASOL

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Normas e Conceitos

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Aplicações
Recuperação de calor
 Propósito principal é resfriamento ( água gelada )

41°F

Bomba Calor






Propósito principal é gerar calor ( água quente )
Configuração Sidecar
Aquecimento e Resfriamento simultâneos
Reduz tamanho / elimina caldeira / boiler
Possível aplicação geotérmica – rejeita frio no
inverno ao solo e durante verão inverte ciclo ,
rejeitando calor

• Água de Reposição
 Lavanderias , piscinas e spas

48°F
140°F

Por que procurar produtos certificados
• Permite a comparação entre diferentes tipos de resfriadores de
líquido (condensação a ar x a água)
• Permite a comparação entre diferentes tipos de sistemas de
aquecimento de água (bomba calor ar agua , agua ou
resfriadores com recuperadores de calor )
• Permite comparar fabricantes de aplicados
• Permite a comparação entre equipamentos aplicados
• Permite a comparação entre fabricantes de VRV
• Capacidade de prever a performance em cargas parciais e a
plena carga através de softwares de selecionamento

Equipamentos Certificados AHRI
http://www.ahridirectory.org/ahridirectory/pages/crwc/defaultSearch.aspx

Equipamentos Daikin e de
outros fabricantes são

certificados

Equipamentos Certificados AHRI

Equipamentos Daikin McQuay
Centrífugos WMC e WME Certificados AHRI

Equipamentos Certificados ou NÃO Certificados ?

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Aplicações

Sub Resfriamento

Super Aquecimento

Liquido sub resfriado
Intermediário

Gas
Superaquecido

Cálculo de Eficiência – COP – Resfriamento , Aquecimento ou Total
Rejeição
Bruta
de Calor

.
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Entalpia
[kJ/kg]

Recuperação
de Calor
Potential

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Uso de Energia

• MAIOR TEMP ÁGUA QUENTE
• MAIOR PRESSÃO DE
CONDENSAÇÃO
• MAIOR CONSUMO DE
ENERGIA
• MENOR EFICIENCIA

Aplicações de Sistemas de Aquecimento de Água
Recuperação de calor
 Propósito principal é resfriamento
 Possível tanto com chillers com
condensação a ar e a água

Entender a aplicação e o perfil de carga

Carga

Controle Modo Resfriamento

Controle Modo Aquecimento

Aquecimento
Capacid.da
Bomba Calor
Complementar

Resfriamento
Complementar

Operação Bomba Calor

Frio

Ambiente

Quente

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Uso de Energia

Sistemas Centrais de Aquecimento de Água – Uso de Energia

Chillers a Ar Recup. de Calor para Aquecimento de Água
Recuperação de Calor Parcial ou Total

Esquemático
Estes opcionais são compostos por um trocador de calor a
placa ( PHE ) ligado em série com a serpentina do condensador de cada
Chiller a Ar
4
circuito do chiller .
O total de energia recuperada é da ordem de 15% a 20% no
Saída de
caso de recuperação parcial ou de 80%~85% do calor rejeitado pelo
Água
Condensador
chiller na recuperação total de acordo com suas condições de operação
Quente
Saida AQ= 45oC
, ou seja , se o equipamento est´[a em cargas parciais a 60% o calor
5
rejeitado , e por consequência recuperado será proporcional a carga do
Subresfriamento
equipamento .
PHE
A capacidade de Recuperação de calor é proporcional a
carga de resfriamento , ou seja sem frio não há calor .
Válv. Expansão
Não existe válvula solenoide ou nenhum interruptor no circuito ,
Retorno AQ= 40oC
sendo a descarga do compressor diretamente ligada a entrada do trocador a
placas , mantendo sempre fluxo de refrigerante através do recuperador , sendo 6
1
2
então produzida água quente .
A máxima temperatura de produção de água quente no
Compressor
recuperador de calor é de 55°C.
TRAG = 12oC
O controlador do chiller não tem qualquer ação sobre a operação do TSAG = 7oC
Saída de Água
Retorno Água
chiller quando aplicado o recuperador parcial , sendo sua função principal a
Gelada
Gelada
geração de água.
Já no caso do uso de Recuperador Total , o controlador vai modular
os ventiladores do condensador para manter pressão e temperatura de
condensação mais altas com base na temperatura de retorno de água quente.

Chillers a Ar com Recuperação Parcial de Calor
Temp. Água = 12/7 °C
Temp. Amb. = 35°C

HR LWT [°C]
45
50
55

HC
[kW]

110

94

Temp. Refrigerante
Superaquecido =
65°C

77

Capacidade de Aquecimento
depende da diferença entre a
temperatura do refrigerante e a
saída de água quente do
recuperador de calor , dentro de
uma relação logarítmica . Quanto
maior a temperatura de água
quente necessária , menor a
capacidade recuperada em kW.

Chillers a Ar com Recuperação Parcial de Calor
Série McEnergy Evolution
Cc [kW] Pi [kW] COP
Sem
Recuperador

35°C
AMB

389

152

2,56

Recuperação de calor Desligada

Recuperação de calor Ligada

Cc [kW] Pi [kW] COP

Com
Recuperador
Parcial de
Calor

Cc [kW] Pi [kW] COP Hc [kW] Hc [%]

HR @
40/45°C

35°C
AMB

379

158

2,4

384

155

2,48

98,2

18%

HR @
45/50°C

35°C
AMB

379

158

2,4

384

155

2,48

76,6

14%

HR @
40/45°C

30°C
AMB

404

144

2,8

408

141

2,89

78,1

14%

HR @
45/50°C

30°C
AMB

404

144

2,8

408

141

2,89

55,4

10%

Setpoint de
condensação
fixo – não
muda

Chillers a Ar com Recuperação Total de Calor
Cond.
temp.
set-point

Série McEnergy Evolution
Cc [kW] Pi [kW] COP
Sem
Recuperador

35°C
AMB

389

152

Recuperação de calor Desligada

Recuperação de calor Ligada

Cc [kW] Pi [kW] COP

Com
Recuperador
Parcial de
Calor

~52°C

2,56

Cc [kW] Pi [kW] COP Hc [kW] Hc [%]

HR @
40/45°C

35°C
AMB

384

155

2,48

373

154

2,43

445

84

58°C

HR @
45/50°C

35°C
AMB

384

155

2,48

338

171

1,97

430

84

63°C

HR @
40/45°C

30°C
AMB

408

141

2,89

373

154

2,43

445

84

58°C

HR @
45/50°C

30°C
AMB

408

141

2,89

338

171

1,97

430

84

63°C

Quando a Recuperação de calor
estiver LIGADA , com setpoint
variável , a temperatura de
condensação vai ser 13°C maior
que a TSAQ.

Recuperação de Calor Total & Parcial - Air Cooled Chillers
Installation recommendations
1.
2.

3.

4.

NOTE: with Recuperação de
calor option the unit is able to
control Recuperação de calor
pump through a digital signal

5.

Install a mechanical filter at exchanger entrances
Install sectioning valves to exclude the exchanger
from the hydraulic system during periods
of inactivity or during system
maintenance
Install a discharge tap to empty the calor
exchanger, in the event that air
temperature can be expected to fall below
0°C during periods of inactivity of the
machine
Interpose flexible anti-vibration joints on
recuperator water input and output piping,
to keep transmission of vibrations, and
therefore of noise, to the hydraulic system
as low as possible
Do not load exchanger joints with the weight of
recuperator piping. Hydraulic joints of
exchangers are not designed to support
their weight

Sistemas de Água Gelada com Recuperação de Calor
• Central de Água Gelada – Configuração Recuperação de calor :
• Planta com múltiplos chillers : paralelo com circuito primário somente
• Controle da Planta de água Gelada deve priorizar Chiller com Recuperador

Desligado

Ligado

On

Chiller padrão
Só Frio

Chiller a Ar com
Recuperador

≤12°C

7°C

≤12°C

7°C

Ligado

Saída Água Gelada = 7°C Recuperador de calor
(vazão reduzida )

Chiller a Ar com
Recuperador

Recuperador de calor

Chiller padrão
Só Frio

Saída Água Gelada >7°C

Off

Retorno de Água ≤12°C
( depende da carga )

Retorno de Água ≤12°C
( depende da carga )

Bomba em barrilete

Bombas dedicadas

Desligado

Sistemas de Água Gelada com Recuperação de Calor

• Central de Água Gelada – Configuração Recuperação de calor :

• Planta com múltiplos chillers : paralelo com circuito primário secundário
• Controle da Planta de água Gelada deve priorizar Chiller com Recuperador

Retorno de Água 12°C

Ligadas

Entrada AG = 12°C
(sem mistura)

7°C

Ligado

Primário
(produção)

Retorno de Água 12°C

7°C

Chiller padrão
Só Frio

Excesso de Fluxo

Ligado

Secundário
(consumo)

Carga Plena (condição de pico)
On

Bomba Fluxo
Variável AG

Recuperador de calor
Saída Água Gelada = 7°C

Chiller a Ar com
Recuperador

Primário
(produção)

Saída Água Gelada = 7°C

By-pass

Ligado

7°C

Chiller a Ar com
Recuperador

By-pass
Secundário
(consumo)

Sem fluxo

7°C

Bomba Fluxo
Variável AG

On
On On

Recuperador de calor
Saída Água Gelada = 7°C

Chiller padrão
Só Frio

Saída Água Gelada = 7°C

Ligadas

Entrada AG < 12°C
(com mistura)

Cargas Parciais (Condição de Operação )

Ligado

Sistemas de Água Gelada com Recuperação de Calor
• Central de Água Gelada – Configuração Recuperação de calor :
• Planta com múltiplos chillers : circuito primário secundário – carga
preferencial

Secundário
(consumo)

Primário
(produção)

Return water = 12°C

Ligadas

Entering water < 12°C
(No mixing)

De-coupled configuration

Secundário
(consumo)
Ligada
Return water
12°C

On

12°C

7°C

On

Chiller padrão
Só Frio

Bomba Fluxo 7°C
Variável AG

Excesso de Fluxo

Saída Água Gelada = 7°C

By-pass

On

Recuperador de calor
Saída Água Gelada = 7°C

Chiller a Ar com
Recuperador

On

7°C

Chiller padrão
Só Frio

7°C

Chiller a Ar com
Recuperador

By-pass

Bomba Fluxo
Variável AG

Excesso de Fluxo

Recuperador de calor
Saída Água Gelada = 7°C
Saída Água Gelada = 7°C

Primário
(produção)
Entering water < 12°C
(As mixing)

De-coupled preferential loading

Ligada

Sistemas de Água Gelada com Recuperação de Calor
• Central de Água Gelada – Configuração Recuperação de calor :
• Planta com múltiplos chillers : circuito primário ou primário-secundário
Aplicação com
Recuperação de calor

Aplicação com
Recuperação de calor

100 kW

AC HR
Chiller

9°C

80%

7.4°C
80 kW

100%

13°C
Design
100% Cooling
100% of full HR capacity

100 kW

Aplicação com
Recuperação de calor

5°C

Cool. Only
Chiller

80 kW

100 kW

100%

8.2°C
80 kW

100%

11.4°C
A)
80% Cooling
100% of full HR capacity
No Waste

80 kW

AC HR
Chiller

60%

System: 160 kW cool + 24 kW calor

5°C

Cool. Only
Chiller

100%

60 kW

AC HR
Chiller

100 kW

Aplicação com
Recuperação de calor

5°C

Cool. Only
Chiller

5°C

System: 160 kW cool + 64 kW calor

Cool. Only
Chiller

System: 160 kW cool + 80 kW
calor

9°C
64 kW

80%

11.4°C
B)
80% Cooling
100% of full HR capacity
No Waste

60 kW

AC HR
Chiller

System: 200 kW cool + 80 kW calor

48 kW but only
24 kW needed

60%

11.4°C
C)
80% Cooling
50% of full HR capacity
Waste = 50%

Recuperação de Calor
em Chillers Centrífugos
Chillers Daikin HSC

Recuperação de calor
• O que é recuperação de calor?
• Capturar calor que seria desprezado para um propósito útil , sendo rejeitado
para o ar ambiente ( condensador a ar ou torre de resfriamento ).

• Por que usar Recuperação de calor?
• Para economia de energia se conceito de sistema for corretamente aplicado .

• Onde é mais viável utilizar a Recuperação de Calor?
• Hospitais, hotéis e processos industriais ou quaisquer aplicações onde
resfriamento e aquecimento SIMULTÂNEOS são necessários

• Tipos de Recuperação de calor
• Recuperação de Calor Total – TODO calor gerado pelo chiller é utilizado em
aplicações de aquecimento .
• Recuperação de Calor Parcial ou Auxiliar - Trocador de Calor menor é utilizado
para recuperar somente parte do calor
• Recupera somente parte do calor que está disponível
• Exemplo: Desuper aquecedor – Remove somente o superaquecimento do ciclo de
compressão

Operação de Chiller Centrifugo com Recup. Total de Calor
HEAT LOAD

AUXILIARY
HEATER

OPEN
CIRCUIT
TOWER

TC

RECOVERY
CONDENSER

TOWER
CONDENSER

HEAT RECOVERY
CHILLER

Saida RC

TC
LEGEND
TC TEMPERATURE CONTROL POINT

EVAPORATOR

Saida Torre

PUMP

COOLING
LOAD

Entrada
Rec Calor

Entrada Torre

Recuperação de Calor Auxiliar
• Qual a carga base de resfriamento?
• Mínima capacidade de resfriamento
DEVE estar SEMPRE presente para
ser possível recuperar o calor
• Exemplo: Hotel ou hospital com
carga de 2000 TRs de resfriamento
de pico no verão. E carga base (
inverno ) é de 300 TRs (Mínima
TODO tempo ). E existem cargas
simultâneas de aquecimento e
resfriamento durante todo tempo

Carga base de Resfriamento DEVE estar presente!!!
• Solução
• Selecionar 4 chillers normais para 500 TRs com boa capacidade de carga parcial .
• Dimensione o Chiller com Recuperação de calor para 300 TRs de resfriamento e
para atender a carga de aquecimento .
• Uma boa solução e projeto são múltiplos chillers e um ou dois chillers com
recuperador de calor.
• A Unidade de 300 TRs é sempre necessária ( carga base constante ) , então
mantenha sempre a plena carga
• Chillers Recuperação de calor em geral NÃO descarregam bem .

Chiller Centrífugos com Recuperação de calor
• Pontos importantes para Aplicação com Recuperação de calor .
• Quanto maior a temperatura de condensação / aquecimento , pior a
eficiência do chiller( menor COP )
• Mantenha a temperatura / pressão de condensação a mais baixa possível

• Aplicações de Alto Lift
• Lift do Compressor limitado a 60 F ( 33 °C ) em chillers centrífugos

• Recuperação de calor em centrífugas convencionais somente – modelo
WSC
• Modelo com Recuperação de calor é HSC

• Utilizar sempre Hot Gas By Pass em chiller com Recuperação de calor.
• Devido ao alto lift , chillers centrífugos podem não descarregar bem

• O calor recuperado é controlado pela válvula de 3 vias do by pass
• SE for necessária carga de aquecimento , a torre de resfriamento não é
utilizada ( “ É by passada “ ).

• DEVE SEMPRE haver carga base ( minima) de resfriamento.

Centrífuga com Recuperação Total de Calor
Modos de Controle de Recuperação de Calor

Controle da Temp. Água pelo Retorno

Controle da Temp. Água pela Saída

Controle em Modo de Recuperação de calor
• Recuperação de Calor Total - Controle
• Controle de Temperatura de Retorno de Água Constante (90%
das seleções)
• Lift pequeno e controle de pressão ( head pressure control )
em carga parcial
• Controle de Temperatura de Saída de Água Constante
• Capacidade de trabalhar em baixas cargas é limitada sem uso
de HGBP
• Ajuste da TSAG em baixas cargas de resfriamento e altas cargas
de aquecimento :
• Consumo elétrico reduzido
• Capacidade de descarregamento de compressor ampliada

Recuperação de calor
• Recuperação de Calor Total em Centrífugas - Limitações
• Unidades devem descarregar até 50% sem HGBP ( condição
operacional de alto lift que plena carga )
• Máxima temperatura da ordem de 43~44,5 °C
• Preocupação sobre “tamanho” do Lift

Recuperação de Calor Auxiliar ou Parcial
• Características Importantes
• Recuperar parte menor do calor
• Recuperação de calor é tipicamente 10% a 20% do fluxo de
água de condensação
• Temperatura de Saída do Recuperador de calor é limitada pela
Temperatura da Torre de Resfriamento ( Entrada e Saída ) que
dependem do seu tipo , bem como do local e clima onde são
aplicados
• Pré aquecimento de água domestica , alimentação de boiler /
caldeira , reaquecimento de sistemas de Ar Condicionado ,
etc.

Recuperador de Calor Auxiliar
• Controle do Recuperação de Calor
Auxiliar
• Tem menor necessidade de
diferencial de pressão ( head
pressure ) que unidades que operam
somente em modo de resfriamento
• Não é necessário controle especial
para o recuperador de calor auxiliar
( a carga recuperada é limitada e a
válvula de 3 vias para torre de
resfriamento é necessária )

Projeto de Recuperador de Calor Auxiliar
• Projeto Daikin McQuay
• Lado Refrigerante – mesmo circuito no condensador , alta
eficiência
• Lado Água – Condensador dividido , dois circuitos de água
“quente” separados em um trocador casco tubo
• Recuperação de calor na parte superior do circuito ,
próximo a descarga do compressor para maximizar
temperatura de água quente
• Condensador é usualmente do mesmo diâmetro do
evaporador , ou um tamanho acima . Por exemplo E3012 /
C3012 ou E3012 / C3612 )

Templifiers™
Amplificadores de Temperatura

Convertendo Calor de Baixa Energia em Calor
de Alto Valor a ser aplicado para economia de
Energia em Sistemas AVAC de Alta Eficiência !

Templifiers™
• O que é um Templifier? (“Amplificadores de Temperatura”)
• Equipamento de Refrigeração que converte Calor de Baixa Energia em Calor de
Alto Valor através do aumento de sua temperatura para uso em sistemas de
AVAC

• Por que utilizar um Templifier?
• Mais econômico que boilers elétricos ou a gas para aquecimento de água .
• Se calor de baixa energia estiver disponível , eleva sua energia para um nível
superior de temperatura .
• Alta eficiência (COP ) leva a altos retornos de investimento e rápido payback

• Aplicação of Templifiers
• Converte calor rejeitada de baixa energia em calor/energia de maior valor
• Fonte de calor ( água quente ) pode ser rejeito de calor de um processo be
industrial ou calor rejeitado pelo condensador de chillers
• Não é uma boa aplicação quando houver pequena carga de resfriamento

Operação de Sistema de Aquecimento de Água com Templifiers™

Templifiers™

• Controle de Temperatura
• Temperatura de Retorno de Água Quente ( padrão )
• Descarregamento mais eficiente e estável

• Recomendado para sistemas de aquecimento de ambientes

• Temperatura de Saída de Água Quente
• Aplicações em Processos Industriais
• Descarrega bem em aplicações de baixo lift (“Delta P”)

• Setpoint de água quente vai ser automaticamente
reajustado quando retorno cair
• Uma máquina pode operar em modo aquecimento ou
resfriamento reversível
• Máximo lift entre 33 & 38,9°C (dependendo da temperatura
de água quente da fonte )

Templifiers™

Templifiers™

Templifiers™

Aplicações Típicas Templifier
Ground Water Source

HEATING
LOAD

Domestic Water Heating
OUTPUT
140°F
(60°C)

SUPPLEMENTAL
HEATER

RETURN /
MAKEUP

135°F
(57°C)

125°F
(52°C)
CONDENSER

STORAGE
TANK
140°F
(60°C)

EVAPORATOR

130°F
(54°C)

TEMPLIFIER
75°F
(24°C)

80°F
(27°C)

T-C
CONDENSER

85°F
(29°C)

HEAT EXCHANGER

80°F
(27°C)
EVAPORATOR

TEMPLIFIER
WELL

STANDBY /
AUXILIARY HEAT

HEAT
SOURCE

Typical Templifier Aplicaçãos
Space Heating Load

Water Source Heat Pump
HEATING
LOADS

CONDENSER

TEMPLIFIER
HEATPUMP

LOOP
WATER
HEATER

EVAPORATOR

LOOP HEAT
REJECTION
DEVICE

LOOP
CONTROL
PANEL

WATER
SOURCE
HEATPUMPS

Resumo / Conclusões
Fonte de Energia

COP

Calor
Combustão

Preço

Custo /kWh

Aquecedor de Água

0.85

37.500 kJ/m3

R$ 2,26/m3

R$ 0,255/kWh

Óleo Combustível Aquecedor de Água

0.85

32.500 kJ/l

R$ 1,45 /l

R$ 0,189/kWh

Elétrico

4,5

3600 kJ/kW

R$ 0,60/kWh

R$ 0,132/kWh

Gás Natural

Equipamento

Bomba Calor

• Custo para aquecimento de água – base 1,0 kWh
•

Tarifa COMGAS Comercial Classe 7 - de 3.500 a 50.000 m3 – R$ 2,26/m3

•

Tarifa Elektro – R$ 0,488 + 18% ICMS = R$ 0,60/kWh

•

Tarifa Óleo Combustível – R$

Resumo / Conclusões
• Identifique perfil de carga simultâneo frio / calor para melhor escolha do
sistema
• Faça simulação hora a hora ao longo do ano para melhor dimensionamento
• Busque sistemas híbridos para maior eficiência / retorno do investimento ,
como por exemplo aquecimento de piscinas com painéis solares em série
com recuperadores de calor dos chillers ou boilers a gas
• Ou ainda aquecimento de água de consumo em hotéis interligando
recuperador de calor com boilers , reduzindo assim seu tamanho e
consumo
• SEMPRE que possível aplique recuperação de calor , seja no lado água e
lado ar , se possível em ambos .

Obrigado pela atenção!
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