
Compressores Parafuso
            para Refrigeração Industrial
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Tecnologia avançada Frick® signifi ca confi abilidade excepcional e efi ciência.

 Projetado e fabricado para atender aos requisitos de refrigeração industrial 

 Projetado para garantir confi abilidade, acessibilidade e facilidade de serviço

 Equipamento compacto, permite uma sala de máquinas reduzida e menores custos de construção

 Aplicação em estágios de alta e baixa pressão e utilização com todos os refrigerantes

Compressores Parafuso RWF II e RXF

RWF II 134
Compressor 
com acionador de partida 
de estado sólido

RXF 24
Compressor

Especificações para compressores Frick RWF II†

Modelo 
RWF II

Desloc. 
Volum. 
(m³/h)

R717 R507A

 -10°C/35°C  -35°C/35°C                           
(c/ economizador)  -35°C/-10°C           -10°C/35°C  -35°C/35°C                           

(c/ economizador)  -35°C/-10°C          

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

100 1004 630,2 173,1 247,2 135,8 254,2 51,1 590,8 197,0 340,8 192,6 356,0 71,6

119 SS* 1174 742,2 204,3 293,8 159,8 299,4 60,3 684,8 232,7 398,8 227,0 412,9 84,6

134 1339 841,9 231,0 330,4 181,4 339,6 68,3 797,1 264,6 459,2 259,6 481,4 96,5

159 SS* 1565 992,3 272,9 392,9 213,5 400,3 80,5 927,8 313,3 538,9 306,5 561,1 114,6

177 1767 1132,0 301,7 435,6 234,8 451,1 87,0 1035,0 342,6 599,3 338,3 594,2 115,3

209 SS* 2066 1318,9 352,7 507,8 274,4 525,5 101,8 1185,8 401,2 689,5 394,9 681,4 135,5

222 2226 1427,1 380,2 549,4 296,0 568,8 109,8 1337,0 434,7 771,2 431,5 767,5 146,5

264 SS* 2601 1663,5 444,6 640,8 346,1 662,9 128,4 1545,0 510,6 893,2 505,1 887,8 172,6

270 2749 1763,9 469,5 679,3 366,1 703,0 135,4 1638,6 534,0 946,5 533,1 940,2 179,5

316 3167 2026,8 540,7 780,2 420,8 807,7 156,1 1863,5 616,2 1077,5 607,4 1070,0 207,8

375 SS* 3702 2327,1 634,5 895,2 500,8 934,6 183,8 2100,6 720,7 1218,8 713,7 1222,2 245,8

399 3988 2551,1 681,5 982,6 530,5 1016,6 196,9 2352,3 781,6 1360,4 770,5 1351,9 264,6

472 SS* 4662 2928,6 799,9 1127,2 631,3 1176,2 232,0 2652,6 915,8 1540,0 994,1 1545,6 314,0

480 4798 3055,6 818,6 1177,7 637,9 1217,3 236,4 2774,3 932,3 1611,6 1007,6 1593,9 314,9

546 5452 3473,7 930,8 1339,2 725,6 1384,0 268,9 3092,6 1060,8 1800,2 1047,1 1778,2 359,7

496 4961 3133,8 860,9 1199,3 675,1 1263,3 244,6 2840,9 992,4 1641,0 956,1 1647,7 339,2

676 6764 4233,4 1173,6 1622,4 919,7 1705,2 334,4 3671,3 1358,0 2143,0 1297,6 2132,3 468,7

856 8611 5378,9 1496,0 2062,2 1170,9 2166,3 427,2 4626,9 1747,2 2699,6 1814,9 2691,0 653,4

1080** 10877 --- --- --- --- 2698,1 542,7 --- --- --- --- 3186,8 778,8

†: Baseado em 5.0 K de subresfriamento de líquido e 5.0 K de superaquecimento de sucção. | SS*: Modelos Super Speed @ 4150 rpm. Todos os outros modelos @ 3550 rpm. | **: Apenas operação em baixa (booster).

Especificações para compressores Frick RXF†

Modelo 
RXF

Desloc. 
Volum. 
(m³/h)

R717 R507A

 -10°C/35°C  -35°C/35°C                           
(c/ economizador)  -35°C/-10°C           -10°C/35°C  -35°C/35°C                           

(c/ economizador)  -35°C/-10°C          

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

Capacida-
de (kW)

Pot. Con-
sumida 
(kW)

12* 121 66,4 22,4 26,3 17,2 26,1 6,6 62,2 24,8 34,0 22,1 38,0 9,1

15 152 87,5 28,0 34,7 21,5 34,5 8,2 81,3 30,9 44,5 27,7 49,7 11,4

19 188 112,9 34,6 44,7 26,7 44,4 10,1 105,6 38,3 57,7 34,6 64,7 14,1

24* 245 141,8 45,2 56,1 34,7 55,8 13,2 131,8 50,0 72,0 44,7 80,6 18,4

30 305 184,3 56,4 73,0 43,4 72,6 16,5 173,0 62,5 94,2 56,3 106,0 23,0

39 378 234,0 70,1 92,6 54,0 92,1 20,5 218,5 77,7 119,2 70,2 133,8 28,6

50 497 313,3 93,5 124,0 72,0 123,3 27,4 289,2 103,8 157,9 93,5 176,8 38,3

58 579 359,7 102,8 135,7 78,9 146,3 30,8 343,8 114,5 188,9 103,8 211,2 43,7

68 685 432,4 121,9 163,1 93,6 175,8 36,5 409,4 135,8 225,4 123,4 251,4 52,2

85 848 544,8 152,6 205,4 117,2 221,6 45,7 516,4 169,5 284,2 154,9 316,7 64,7

101 1013 656,6 187,4 247,6 143,6 267,0 55,8 614,2 207,2 338,9 189,4 376,2 79,2

†: Baseado em 5.0 K de subresfriamento de líquido e 5.0 K de superaquecimento de sucção. | *: 1750 rpm
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RWF II Compressor
com acionador de partida de estado sólido 

Os compressores parafuso são geralmente especifi cados devido à sua inerente confi abilidade. Menor quantidade de 

partes móveis e movimento rotativo signifi cam:

 Menos manutenção
 Menores níveis de ruído e vibração
 Menor custo total de reparo

Compressores Parafuso – A Tecnologia 
Preferida

Os compressores Frick funcionam com a máxima 

efi ciência sob diferentes cargas e condições de operação. 

O controle de Volume Interno Variável (Vi variável) 

ajusta a relação de volumes de sucção e descarga do 

compressor durante a operação para o ponto mais 

efi ciente, de acordo com as necessidades do sistema. 

Isso reduz o desperdício de energia causado pela sub ou 

supercompressão.

A redução de capacidade infi nita de 100% a 10% 

(RWF II) ou 25% (RXF) da carga total é provida por 

um controle de válvula deslizante (slide valve), 

método mais efi ciente de controle de capacidade 

de compressores parafuso. Os compressores Frick 

permitem o controle de um sistema fechado sob uma 

grande gama de diferentes condições de capacidade.

Unidades SuperSpeed - Maior Capacidade

As seis novas unidades Frick RWF II SuperSpeed (SS) são projetadas, especifi camente, para uso em 4.200 rpm, e 

montadas com variador de velocidade remoto. Quando um VSD é exigido em uma aplicação de armazenamento 

de frio, esses modelos proporcionam 18% mais de capacidade em relação ao modelo base. Todos os componentes 

destes compressores são projetados para velocidades mais altas, incluindo abafadores de ruído.

RXF Compressor
com controle de velocidade variável 
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Os compressores RWF II e RXF possuem perfi s de rotores
que proporcionam uma operação mais robusta e mais efi ciente para
suas aplicações.

Rolamentos antifricção –  Alta confi abilidade, potência reduzida
   e manutenção preditiva.

Controle de Volume Variável –   Para máxima efi ciência em todas as
   condições de aplicação.

Controle de Capacidade Infi nita – Atende precisamente aos requisitos de carga.

Válvula Cold-Start™ –  Garante uma partida rápida em qualquer condição, e
   pressão de óleo sem necessidade de uma bomba.

Resfriamento de óleo externo –  Elimina perdas de capacidade e energia utilizando a mais recente tecnologia
 em design de trocador de placas, construído de acordo com a ASME seção VIII 
 Divisão 1. 

SuperCoalescer –   Pressões de descarga signifi cativamente reduzidas,
   proporcionando máxima efi ciência energética.

SuperFilter™II –  Mantém o óleo limpo até 5 mícrons.

Motores fl angeados –  Elimina a necessidade de alinhamento do acoplamento.

Motores Série smart™ –   Efi ciência Premium, motores de baixo ruído com 
   proteção contra corrosão, para uma operação efi ciente, silenciosa e confi ável.

Proteção contra Vibração PhD –  O monitoramento de vibração PhD ajuda a prevenir interrupções inesperadas.

Controlador Quantum™ HD –  Para uma operação amigável, livre de preocupações.

Projeto inteligente, livre –  Passagens de óleo internas e tubos pré-curvados resultam
de vazamento  em menor potencial de vazamento nas conexões e soldas.

Confi abilidade Garantida –   Confi abilidade comprovada em milhares de instalações.

Fácil manutenção –   Todos os componentes críticos para serviço e manutenção
   são de fácil acesso.

Opções:

Variador de Velocidade –   Muda a capacidade variando a velocidade do motor.

Painel de Partida Montado –  Montado em fábrica, proteção superior contra sobrecarga do motor, menor 
 espaço de montagem e custos de instalação reduzidos.

Filtros de óleo duplos –   Garantem operação ininterrupta durante a manutenção do fi ltro primário. 
 Válvulas de isolamento incluídas.

Os melhores compressores para 
Refrigeração Industrial do mundo

SuperFilter™II
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concorrência

Anos

Custo Total de Propriedade

Apenas Um Exemplo de Economia

A Conta é de Somar!
Os recursos de economia de energia reduzem 
signifi cativamente os custos operacionais. O 
desempenho da sua planta depende da confi abilidade e 
da efi ciência do equipamento de refrigeração.

Ainda que precisemos avaliar as melhorias na 
produtividade, também é importante olhar com atenção 
o custo geral do ciclo de vida.

Tecnologias confi áveis e avançadas 
que economizam energia, 
como os rolamentos antifricção, 
economizam dinheiro.

Os motores dos jatos comerciais 
usam rolamentos antifricção porque precisam 
de um desempenho confi ável em condições extremas.

Esses rolamentos têm maior efi ciência, menos 
manutenção e não precisam de uma bomba de óleo 
como os rolamentos convencionais. E esse é apenas 
um exemplo!

Quando você soma os custos de manutenção, operação 
e de reparo, verá que os compressores parafuso 
Frick proporcionam maior produtividade e efi ciência, 
resultando em menor custo total de propriedade. É o 
sistema de compressão “só trabalho, sem desperdício” 
que fornece tranquilidade de desempenho e ajuda a 
economizar tempo, energia e dinheiro.

Tudo se traduz em baixo custo 
Total de Propriedade

Economia de Energia 
é Igual a Economia de 
Custo Total

 Rolamentos antifricção

 SuperCoalescer 

 Válvula Cold-Start

 Controle de volume 
 variável

 Resfriamento de óleo 
 externo

 Motores Premium 
 Effi cient

+

+

=

Design inovador
Para o mais baixo custo total
de operação.

Robustez industrial
para o mais baixo custo total 
de manutenção.

Respaldado por uma garantia padrão de
2 anos ou opcional de 3 anos.

Design inovador
Para o mais baixo custo total
de operação.

Robustez industrial
para o mais baixo custo total 
de manutenção.

Respaldado por uma garantia padrão de
2 anos ou opcional de 3 anos.

As perdas por fricção são maiores em mancais 
deslizantes do que em rolamentos cilíndricos. 
O uso de rolamentos cilíndricos, em média, 
consumirá 3% menos de potência.

Exemplo: Compressor parafuso com motor de 300 hp

300 hp x 3% = 9 hp

A 10 centavos por kW, 9 hp a menos poderiam resultar 
em uma economia de aproximadamente US$6.000 
por ano!

Rolamentos cilíndricos antifricção. 
Economia de 9 hp em relação aos 
mancais deslizantes.
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Quantum™ HD... Unifica seu sistema
de compressão

Quantum™ HD é Padrão

Os painéis de controle Quantum™ HD facilitam a 
gestão de equipamentos de qualquer lugar. Acesse 
qualquer valor de controle, calibração ou confi guração 
usando o controle na própria tela. Com um monitor 
grande, de alto contraste, fi ca fácil navegar e ler os 
valores da operação e as confi gurações de controle.

Controle de capacidade
  Quatro modos defi nidos pelo usuário 

Sequenciamento

  Três níveis de sucção

  Até oito compressores por nível

  Usa Ethernet para comunicação de alta 
velocidade

  Intertravamento de alta/baixa pressão 
entre níveis

Comunicações
  Até três portas de comunicação serial 

com qualquer protocolo

Protocolos seriais suportados
  Frick®

  Modbus ASCII

  Modbus RTU

  Allen-Bradley® DF1

Rede remota
  Acessa todos os painéis de qualquer 

painel na rede

Ethernet
  Modbus TCP

  Ethernet IP

  Acesso remoto seguro de qualquer 
de seus dispositivos habilitados para 
a web. Veja as telas como se você 
estivesse na frente do compressor 
usando qualquer navegador padrão 
da internet!

O controlador do compressor Frick, Quantum HD, foi 
aperfeiçoado com a arquitetura de software Unity, 
exclusiva da Frick.

Nenhuma outra arquitetura de software fornece as 
opções de confi guração de campo ou de acesso 
remoto para o setor de refrigeração industrial.

Como diz o nome, o Unity traz todo seu sistema 
de controle para uma unidade coesa, permitindo 
que você visualize qualquer unidade de controle 
de qualquer outro controlador Unity que esteja na 
mesma rede. Do painel do compressor, você agora 
pode visualizar seu condensador, vaso, evaporador, 
sala de máquinas ou até mesmo outro controlador de 
compressor.

Simplesmente o mais fácil de usar, e mesmo assim, o 
mais poderoso controlador disponível hoje!

Fácil gestão de equipamentos conectados
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Nunca sai da tela inicial!

A tela inicial do controlador Quantum HD é projetada para 
fornecer a operação normal do dia a dia sem que o usuário 
saia da tela inicial. Na imagem acima, em sentido horário, 
estão os pontos altos da tela inicial.

O cabeçalho de tela inicial, incluindo a barra de status do 
compressor, o nome do painel, o endereço IP, a data e a 
hora, além das três teclas principais de navegação, estão 
sempre à mostra. Só o conteúdo abaixo do cabeçalho muda 
à medida que você navega pelo controlador Quantum HD. 

O nome do painel definido pelo usuário, o endereço IP, a 
data e a hora estão identificados claramente.

Basta tocar uma dessas três Teclas de Navegação 
Rápida para iniciar uma navegação fácil e intuitiva. 
A tecla ativa fica realçada. A tela inicial nunca está a 
mais do que um simples toque de distância.

A janela de Gestão de Capacidade ilustra o modo atual, 
o ponto de ajuste e o valor real. Ela também fornece 
ao operador a possibilidade de selecionar de forma fácil 
e rápida até quatro modos de controle de capacidade, 
além de poder alterar rapidamente o ponto de ajuste de 
controle da capacidade.

A janela do Compressor exibe o status, a posição e o modo 
do compressor, ajuste da capacidade, ajuste do volume, da 
bomba de óleo e do Variador de Velocidade (se usados). 

Fácil de alterar o modo do compressor, o ajuste da capa-
cidade e do volume. Se usado, o Variador de Velocidade 
se ajustará ao modo de capacidade.

O controle manual do ajuste da capacidade, ajuste de vo-
lume e velocidade é feito simplesmente mantendo a tecla 
seta para cima       pressionada para carregar ou aumentar, 
ou a seta para baixo       , para descarregar ou diminuir. E é 
igualmente fácil iniciar e parar o compressor.

Selecione até 6 Valores de Operação do Sistema na 
tela Definida pelo Usuário para serem exibidos na tela 
inicial. Todos os valores analógicos podem ser seleciona-
dos e visualizados na tela Definida pelo Usuário.

Os Valores de Operação da Unidade são destacados 
para fácil interpretação.

O canal de controle de capacidade, o ponto de ajuste e 
o valor real são claramente exibidos ao lado da barra de 
status do pacote.

As barras de Status do Pacote são codificadas por 
cores, permitindo saber, com uma visualização rápida, se 
a operação está Normal, ou se o compressor está em 
situação de Alerta ou Parado.
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Trocadores de Calor

Equipamentos Compactos

Unidades Higienizadoras de Ar

Vasos

Controles

Evaporadores

Compressores

Condensadores

Soluções de Refrigeração Industrial
de uma única fonte!

Johnson Controls - SP - Escritório Comercial
Rua Wenner Von Siemens, 111, Prédio A - 12º andar - Lapa (E-business Park)
São Paulo - SP | Brasil
www.johnsoncontrols.com.br
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