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Impression™
Ar condicionado Central VRF
Perfil do Produto
A linha de produtos “Impression” é
um novo conceito de condicionador de
ar inteligente VRF da Trane. Sua
criação reúne a tecnologia de um
sistema de ar condicionado central
junto com a tecnologia avançada de
conversão de freqüência. Esta
unidade pode ser adquirida tanto no
modelo padrão, como no modelo
ultrafino.
A configuração do sistema consta de
uma unidade externa com várias
unidades internas, cuja quantidade
pode variar de entre 4 a 6.
Por suas características e diversos
tipos, estas unidades podem ser
utilizadas em aplicações comerciais e
residenciais, de acordo com a
necessidade.
Com a tecnologia de conversão de
freqüência e um sistema de controle
inteligente, a unidade externa é
combinada com as unidades internas
formando um sistema de ar
condicionado individual, confortável e
silencioso cuja instalação permite o
máximo aproveitamento do espaço,
conforme as necessidades do cliente
em particular.

Características do Produto
Método Avançado de Controle
• Conversão de freqüência e
Economia de energia
A unidade está equipada com dois
compressores conversores de
freqüência e válvulas de expansão
eletrônica. Conforme as diversas
condições de carga interna, o
compressor ajusta
automaticamente sua velocidade
de rotação. Com sua válvula de
expansão eletrônica, o sistema
ajusta automaticamente o fluxo de
refrigerante. Durante a operação
normal, o compressor trabalha a
uma velocidade baixa e estável,
evitando assim as paradas e
partidas freqüentes. Isto permite
uma operação mais apropriada
para conseguir maior economia de
energia e prolongar por sua vez a
vida útil da unidade.
• Avançado Sistema de Controle
Remoto
O painel de controle com tela de
cristal líquido contém nove
funções: Ajuste de Temperatura,
Início, Parada, Estado do
Compressor, Estado do Ventilador,
Modo Resfriamento, Modo
Aquecimento, Modo
Desumidificação e Alarme.
Para maior conveniência, é
fornecido um controle remoto
com o qual é possível operar a
unidade à distância.
• Controle da Temperatura
A unidade pode ajustar
automaticamente a capacidade
De resfriamento/aquecimento
conforme a carga real de cada
ambiente com a finalidade de
manter a temperatura dentro da
faixa desejada.
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• Unidade interna ultrafina para
instalação oculta no teto
A unidade interna é oferecida em
modelos normal ou ultrafino. Esta
unidade possui a capacidade de
gerenciar uma determinada
quantidade de pressão estática
externa. Para criar um espaço
individualizado que atenda, por sua
vez, aos requerimentos particulares
de qualidade do ar, a colocação da
rede de dutos e saída do ar podem
ser escolhidos pelo cliente.
• Ambiente confortável, saudável e
silencioso
A engenhosa estrutura interna
usada em seu design oferece uma
unidade mais silenciosa.
A introdução de ar fresco externo
melhora a qualidade do ar interno,
criando um ambiente muito mais
confortável e saudável.
Características Adicionais
do Sistema
• A unidade está equipada com dois
compressores de rotor duplo com
capacidade conversora de
freqüência, oferecendo pouca
vibração, baixa freqüência, alto
coeficiente de rendimento e baixo
nível de ruído.
• Ampla Faixa de Parâmetros
Operacionais:
Freqüência de Operação -15-110 Hz;
Tensão de operação -170 V-250 V
em condições normais.
• Resfriamento / Aquecimento.
• Alta capacidade de aquecimento em
baixa temperatura.
• Evita a saída repentina de ar frio
para o ambiente .
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• O aquecimento elétrico auxiliar
pode ser controlado de forma
independente.
• A baixa corrente elétrica que é
gerada durante a partida do
equipamento reduz o impacto
sobre a rede de alimentação
elétrica; isto oferece mais
segurança para o sistema.
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• A proteção dupla sobre a corrente
elétrica, a tensão e a temperatura,
proporcionam uma operação mais
segura e mais confiável.
• A unidade interna está equipada
com um painel de controle com tela
de cristal líquido, que mostra nove
funções do sistema.

Instalação de somente uma Unidade Externa com Seis Unidades Internas
Painel de controle e controle
remoto sem fio
O painel controle com tela azul de
cristal líquido, de aparência
elegante e moderna, integra nove
funções em uma unidade. Com o
uso deste controle são otimizadas a
operação e a manutenção do
equipamento. O uso do controle
remoto sem fio permite controlar a
unidade à distância.

Tela de Funções
• Resfriamento/Aquecimento/
Ventilação/Desumidificação/
Automático
• Timer
• Temperatura
• Velocidade Ventilador
• Estado do Compressor
• Filtro
• Sleep
• Aquecimento auxiliar
• Descongelamento
• Alarme

Distribuidor
O distribuidor é usado nos sistemas
formados por uma unidade externa
com cinco unidades internas e nos
sistemas formados por uma
unidade externa com seis unidades
internas. No caso do funcionamento
de seis unidades internas, é
necessária
a instalação de duas unidades
distribuidoras, cada uma
gerenciando três unidades internas
com uma única unidade externa.

Observações:
1. O distribuidor não deve ser
instalado em ambientes
sensíveis ao ruído como, por
exemplo, um quarto de dormir.
2. A caixa de controle do
distribuidor pode ser instalada
em lados opostos, de acordo
com os elementos de
distribuição na instalação.
3. Deve ser instalado um tubo de
dreno no distribuidor para
escoamento da água
condensada.

Especificações Unidade Externa

TWH572BA0EAA

Modelo Unidade Exterior

6*512

TWH572BA0EAA

TWH572BA0EAA

TWP560BA0EAA

TWP560BA0EAA

TWP563BA0EAA

TWP563BA0EAA

509+509+518+3*512 (509+509+518)*2

5*512

509+509+518+512+512

509+518+3*512

509+518+509+509+518

kcal/h

15,270

15,270

15,270

14,690

14,690

14,520

14,520

kBTU/h

60.61

60.61

60.61

58.29

58.29

57.61

57.61

kcal/h

16,000

16,000

16,100

15,740

15,740

16,080

16,080

kBTU/h

63.48

63.48

63.48

62.46

62.46

63.82

63.82

Configuração unidade interior
Resfriamento

Aquecimento

Uma unidade externa com cinco unidades internas

Uma unidade externa com seis unidades

Modelo

Alimentação

220 V/ 1 F / 50/60 Hz
Modelo

220V / 1 F / 50/60 Hz
Hermético, variador de freqüência, rotativo de duplo rotor

Hermético, variador de freqüência, rotativo de duplo rotor

Compressor
2

Quantidade
Potência
Unidade Exterior

2

Resfriamento (kW)

6.68

6.6

6.68

5.97

5.97

6.12

Aquecimento (kW)

5.85

5.85

5.85

5.75

5.75

5.70

5.70

Corrente (A)

38.7

38.7

38.7

33.3

33.3

34.0

34.0

5.0

5.0

5.0

6.12

Corrente
Corrente partida (A)
Quantidade
Ventilador (axial)

Vazão (m3/h)

5

2

2

4150

4150

Especificado

R22

Carga (kg)

3.7*2

R22

Refrigerante
Dimensões Externas L*A*P (mm)

2.6+3.7

2.6+3.7

1285*950*393

Nível Ruído

dB (A)

60

Peso Operacional

kg

169

1285*950*393
60

60
169

Distribuidor
Dimensões Externas

L*A*P (mm)

205*420*383

Peso

kg

11,5

Especificações Unidade Interna
Grupo A (509+509 ou 512+512 ou 509+518)

Configuração de unidade interna
Modelo
Resfriamento

Aquecimento

Grupo B (12+12+12) ou (09+09+18)

MWD509VB

MWD512VB

MWD518VB

MWD509VB

MWD512VB

MWD518VB

kcal/Hr

2150 (2750)

3530 (3870)

4730 (5330)

1,880

2,550

3,870

kBTU/h

8.53 (10.92)

13.99 (15.36)

18.77 (21.16)

7.47

10.10

15.36

kcal/Hr

2410 (3010)

3870 (4390)

5680 (6110)

1,940

2,670

4,130

kBTU/h

9.56 (11.95)

15.36 (17.41)

22.53 (24.23)

7.68

10.58

16.38

1000

1400

Alimentação

220V / 1 F / 50/60 Hz
Vazão (m3 /h)

650

1000

1400

Ventilador
(velocidade
tripla,
transmissão
direta)

Potência Vent (W)

75

75

150

75

75

150

Corrente Vent (A)

0.34

0.34

0.7

0.34

0.34

0.7

Aquecimento Elétrico Auxiliar (kW)

1.0

1.4

1.8

1.0

1.4

1.8

Corrente Aquecimento Elétrico Auxiliar (A)

4.6

6.4

8.2

4.6

6.4

8.2

Alto/médio/baixo
Dimensões
Externas
Dimensão
Conexão Duto

650

5

Pressão Estática Externa (mmca)

L×A×P (mm)
L×A (mm)

45/40/32

41.5/36/30

49/44/36

45/40/32

41.5/36/30

49/44/36

679x566x265

929x566x265

1064x566x265

679x566x265

929x566x265

1064x566x265

480 x 122

730 x 122

865 x 122

480 x 122

730 x 122

865 x 122

Peso Líquido

kg

20

25

27

20

25

27

Conexão
Tubulação

Sucção (pol.)

3/8”

1/2”

5/8”

3/8”

1/2”

5/8”

Líquido (pol)

1/4”

1/4”

3/8”

1/4”

1/4”

3/8”

Observações:

Grupo A dados para operação
dupla ou simples

Grupo B dados para operação tripla, para operação
dupla ou simples. consulte tabela Grupo A.

Notas:
1. Condições de operação teste para resfriamento: ar interno: temperatura bulbo seco 27°C, temperatura bulbo úmido 19°C; ar externo: temperatura bulbo seco 35°C.
2. Condições de operação teste para aquecimento: ar interno: temperatura bulbo seco 20°C; ar externo: temperatura bulbo seco: 7°C; temperatura bulbo úmido 6°C.
3. Padrão de Teste de Ruído: GB/T 18837-2002.
4. Os parâmetros indicados acima são para bomba de calor padrão; os dados de capacidade de aquecimento não incluem capacidade de aquecimento elétrico.
5. Dados dentro de parênteses são para operação simples, enquanto que os dados fora de parênteses são para operação dupla e tripla.
6. Para o caso de unidade interna ultrafina, consultar o distribuidor local. Sugestão: para assegurar o bom
desempenho de unidades internas sob carga parcial, as unidades com características similares devem estar no mesmo sistema, como p.ex. quartos, onde os
condicionadores de ar não sofram mudanças de temperatura freqüentes. Por exemplo, recomenda-se separar os sistemas que alimentam salas de estar ou
salas de jantar.

Especificações Unidade Externa
Modelo

Modelo Unidade Exterior

Uma unidade externa com quatro unidades internas

TWQ548AA0EAA

TWQ551AA0EAA

TWQ554AA0EAA

TWQ557AA0EAA

TWQ560AA0EAA

Configuração unidade interior

4*512

2*512+509+518

2*509+2*518

2*512+509+524

2*509+518+524

kcal/h

14100

13630

13760

14060

13890

kBTU/h

55.97

55.29

54.61

55.80

55.12

kcal/h

15480

15820

16170

15520

15870

kBTU/h

61.43

62.80

64.16

61.60

62.97

5.78

Resfriamento

Aquecimento
Alimentação

220 V/ 1 F / 50/60 Hz
Hermético, variador de freqüência, rotativo de duplo rotor

Modelo
Compressor

2

Quantidade
Potência Unidade
Exterior

Resfriamento (kW)

5.25

5.40

5.55

5.63

Aquecimento (kW)

5.65

5.80

5.55

5.43

5.38

Corrente (A)

28

28.7

29.4

30.8

31.5

5

5

5

5

Corrente
Corrente partida (A)

5

2

Quantidade
Ventilador (axial)

Vazão (m3/h)

4150

Especificado

R22

Carga (kg)

2.6*2

Dimensões Externas

L*A*P (mm)

1285*950*393

Nível Ruído

dB (A)

50

Peso Operacional

kg

169

Refrigerante

Especificações Unidade Interna
Configuração de unidade
Modelo
Resfriamento
Aquecimento

Configuração de 4 unidades internas
MWD509VB

MWD512VB

MWD518VB

MWD509VB*

MWD524VB

2150(2750)
8.53(10.92)
2410(3010)
9.56(11.95)

3530(3870)
13.99(15.36)
3870(4390)
15.36(17.41)

2020(2750)
8.02(10.92)
2280(3010)
9.04(11.95)

5000(6020)
19.8(23.89)
5500(7740)
21.84(30.72)

Fluxo (CMH)
Pressão Estática
Externa (mmca)

650

1000

4730(5330)
18.77(21.16)
5680(6110)
22.53(24.23)
220 V / 1 F / 50/60 Hz
1400

650

1700

Potência Vent (W)
Corrente Vent (A)
Aquecimento
Auxiliar (kW)
Corrente Aquec.
Auxiliar (A)
Alto/médio/baixo
dB (A)

75
0.34

75
0.34

225
1.1

kcal/h
kBTU/h
kcal/h
kBTU/h

Alimentação

Ventilador
(velocidade
tripla,
transmissão
direta)

Nível Ruído
Dimensões
Externas
Dimensão
Conexão Duto
Peso Líquido
Conexão
Tubulação

L×A×P (mm)
L×A (mm)
kg
Sucção (pol)
Líquido (pol)

50
75
0.34

150
0.7

1.0

1.4

1.8

1.0

2.8

4.6

6.4

8.2

4.6

12.8

45/40/32

41.5/36/30

49/44/36

45/40/32

53.5/49/45

679/566/265

929/566/265

1064/566/265

679/566/265

1349/566/265

480x122

730x122

865x122

480x122

20
3/8”
1/4”

25
1/2”
1/4”

27
5/8”
3/8”

20
3/8”
1/4”

1150x122
33
5/8”
3/8”

* Dados técnicos válidos somente para configuração 509+524

Notas:
1. Condições de operação teste para resfriamento: ar interno: temperatura bulbo seco 27°C, temperatura bulbo úmido 19°C; ar externo: temperatura bulbo seco 35°C.
2. Condições operação teste para aquecimento: ar interno: temperatura bulbo seco 20°C; ar externo: temperatura bulbo seco: 6°C.
3. Padrão de Teste de Ruído: GB/T 18837-2002
4. Dados capacidade aquecimento não incluem capacidade aquecimento elétrico.
5. Dados dentro de parênteses são para operação simples, enquanto que os dados fora de parênteses são para operação dupla.
6. Os parâmetros indicados são para bomba de calor padrão. Para maiores informações, consultar seu distribuidor local.
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A Trane possui uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e reserva o direito de
alterar projetos e especificações sem prévio aviso.

