
Bombas de Calor WW
para prédios comerciais

Muito mais eficiência e 
economia para prédios 
comerciais.
Desenvolvido focando na eficiência do aquecimento de 
água e também na utilização do rejeito que as Bombas 
de Calor produzem: o ar frio.

O rendimento de alta pressão (aquecimento de água – 
geração) é potencializado, gerando eficiência e economia, 
enquanto o de baixa pressão (rejeito – co-geração) recebe 
a água de condensação do Chiller, resfriando-a total 
ou parcialmente, reduzindo sensivelmente o custo de 
operação das torres de resfriamento.

Seu uso do espaço é altamente eficiente, muitas vezes 
alavancado e parcialmente realocado para ganhar outras 
melhorias no desempenho, de acordo com metodologias 
conhecidas em projeto de trocadores de calor.

Pode ser usado para ter uma menor ocupação nas 
instalações, e, portanto reduzir todos os custos de capital 
relacionados, ou um sobredimensionado pode ser usado 
para ter-se menor queda de pressão, menor energia de 
bombeamento, mais alta eficiência térmica e mais baixos 
custos de energia. 

*

Aqueça seu negócio 
com sustentabilidade 
e mais economia.

Hotéis
Ofereça mais conforto aos seus hóspedes 24 horas por 
dia, 7 dias por semana em qualquer época do ano da 
forma mais econômica.

Hospitais e Clínicas
Torne seu sistema de climatização e aquecimento 
de água muito mais eficiente para seus pacientes e 
usuários e ainda obtenha mais economia.

Shopping Centers
Disponibilize diariamente um sistema de climatização e 
aquecimento de água mais eficiente para seus clientes e 
usuários, e ainda diminua os seus custos operacionais.

Edifícios Comerciais 
Mais conforto para os seus escritórios e mais economia 
nos custos mensais para o seu condomínio comercial.

Indústria e Comércio
Obtenha mais eficiência e economia na climatização e 
aquecimento de água de seus processos industriais e 
nos serviços oferecidos para seus clientes.



Bombas de Calor WW
para prédios comerciais

CARACTERÍSTICAS UNIDADES WW 60

TENSÃO
 V 220V 3~

 V 380V 3N~

FREQUÊNCIA HZ 60

CONSUMO DE ENERGIA KW/H 8.3

CAPACIDADE NOMINAL (ÁGUA FRIA) KCAL 17.000

CAPACIDADE NOMINAL (ÁGUA QUENTE) KCAL 21.600

COP (ÁGUA QUENTE)  ---- 3

COP (AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO)  ---- 5,6

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO) POL mc 1 1/2

VAZÃO MÁXIMA (ÁGUA QUENTE) m3/H 7

VAZÃO MÁXIMA (ÁGUA DE RESFRIAMENTO) m3/H 7

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (ÁGUA QUENTE) kgf/cm2 6

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (ÁGUA RESFRIAMENTO) kgf/cm2 4

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO (ÁGUA QUENTE) °C 60

TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO (ÁGUA QUENTE) °C 5

TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO (ÁGUA DE RESFRIAMENTO) °C 15

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO (ÁGUA DE RESFRIAMENTO) °C 40

PESO KG 128

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) 70

COMPRESSOR  ---- SCROLL

CONDENSADOR  ---- TITÂNIO

Tecnologia de última geração que proporciona mais 
eficiência com muita economia.
As bombas de calor WW da Industek são o o sistema mais utilizado 
para água de consumo, principalmente devido à relação custo inicial x 
custo de operação x necessidade de espaço para instalação. 

Seu funcionamento é o mesmo de um aparelho de ar-condicionado 
em ciclo invertido. É retirado o calor de algum meio, em geral da água 
de condensação das torres de resfriamento e transferido para o 
reservatório de água destinado para consumo. 

O projeto 
certo para sua 
necessidade de 
aquecimento.
Temos uma equipe 
de especialistas para 
preparar o projeto 
adequado para sua 
necessidade.

Acesse: 
industek.com.brindustek.com.br   atendimento@industek.com.br   (19) 3801-0431
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