
LINHA CHILLER
Modelos 30HX e 30GX
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0800 887 67 07 TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA EM RESFRIADORES DE LÍQUIDO  

Turn to the experts

Independente da sua necessidade,seja na especificação 
do projeto, na instalação ou até na manutenção, a Carrier 
tem sempre as melhores soluções.
Somos líderes mundiais em climatização e estamos 
sempre empenhados em melhorar a qualidade de vida 
dos nossos clientes. Do projeto inicial ao produto final 
nossas equipes estão capacitadas para acompanhá-lo 
durante todo o processo, prestando suporte e procurando 
sempre a melhor opção. Se você tem um prédio, ou vários, 
se tem requisitos técnicos, legais, restrições, ou nada 
disto, a nossa equipe de vendas estará sempre a postos 
para identificar a solução mais adequada às suas 
necessidades.

Seu projeto. Nossa Solução.

BSS é a divisão da Carrier para distribuição e 
fornecimento da linha comercial no Brasil. Utilizando 
toda a estrutura Springer Carrier, fornecemos aos 
clientes todas as soluções para todas as necessidades 
em climatização, automação predial, manutenção e 
serviços. Seguindo os valores e princípios da Carrier e 
United Technologies, asseguramos a qualidade dos 
nossos produtos, serviços e processos internos para que 
estejam em acordo com as principais normas e 
certificações vigentes. O objetivo da equipe BSS é prover 
qualquer solução para qualquer que seja o seu projeto, 
buscando cada vez mais a proximidade e a confiança dos 
nossos clientes.

O controle microprocessado Pro Dialog Plus IV permite um 
monitoramento permanente do desempenho e de todas as 
funções do equipamento, utilizando a tecnologia Carrier de 
controle por microprocessador, é possível gerenciar com 
precisão todos os parâmetros do equipamento da válvula 
de expansão eletrônica aos compressores.

Permite o controle da bomba de água e de duas 
máquinas em série ou paralelo.

Formado por LEDs o display é de fácil leitura e permite 
uma identificação imediata dos parâmetros de 
funcionamento.

Permite uma programação horária, além de períodos 
ativos e inativos e também programação do dia, mês, 
ano e hora em que a unidade será ligada ou desligada.

 Controle de equipamentos auxiliares

 Display luminoso

 Programável

Controle Pro Dialog Plus IV

30HX 30GX

Temperatura reduzida da água gelada (até -6°C)

Partida progressiva do copressor através soft start
eletrônico (somente 30HX 200-375)

Temperatura reduzida da água gelada (até -6°C)

Partida progressiva do copressor através soft start
eletrônico (somente 30GX 207-358)

Isolamento acústico do compressor

Operação com recuperação de calor

 Simplicidade de utilização

 Diagnóstico de falhas

Com apenas um toque no botão é possível a 
visualização de diversas informações como: 
temperatura, pressão, pontos de funcionamento e 
tempo de funcionamento do compressor.

Exibe um histórico e diagnóstico de falhas o que 
permite uma rápida resposta em situações de erro ou 
não funcionamento do equipamento.

Opcionais



A Carrier oferece em sua linha de resfriadores de líquido com compressores parafuso os modelos 30HX , com condensação a 
água, e 30GX, com condensação a ar.  São modelos robustos e de alta eficiência que aliam a tecnologia a serviço do meio 

ambiente com o uso do refrigerante ambientalmente responsável HFC R-134a. 

Ambos os modelos são livres de vibração e proporcionam baixo nível de ruído devido aos compressores do tipo parafuso com 

apenas três elementos de rotação, o que também diminui os custos de manutenção durante toda a vida útil.

O sistema de controle dos Chillers 30GX e 30HX propicia uma grande facilidade de operação e configuração, ajustando o 
equipamento para a situação mais adequada de funcionamento, contribuindo para redução do consumo de energia e maior 

conforto com as possibilidades de programação. 

POWER 3TM Muito mais do que um simples compressor parafuso
 Compressor parafuso (Para todas as capacidades de GX e HX)

Compressor tipo parafuso POWER 3TM de dimensões 
compactas e com rotores que proporcionam excepcional 
rigidez, diminuindo a folga e aumentando a eficiência. 
Conta ainda com pistões para controle da capacidade e 
motor elétrico refrigerado por circuito independente.

 Baixo nível de ruído
Compressores livres de vibração e equipados com dois 
silenciadores para amortecer as pulsações de descarga, 
o que atenua o nível de ruído em todas as frequências.

 Dimensões reduzidas
Com apenas 1 metro de largura os modelos 30HX 
proporcionam a instalação em espaços reduzidos onde 
a área de piso é fator determinante. Ocupando um 
espaço até 10% menor em relação a modelos anteriores 
devido ao exclusivo conceito do condensador que 
integra por completo o separador de óleo, reduzindo as 
dimensões do equipamento.

 Maior eficiência
O Chiller 30HX possui uma eficiência energética até 
25% superior quando comparado a modelos que 
utilizam gás refrigerante R-22, o conceito de múltiplos 
compressores e o evaporador de baixa perda de carga 
flexibilizam a reduzem os custos de operação em 
cargas parciais.

30HX 80 a 375 TR

Fácil instalação e manutenção
Os equipamentos são fornecidos com carga total de 
refrigerante e conexões de água posicionadas em local 
de fácil acesso, além disso possuem display específico 
e de fácil leitura para as pressões e temperaturas de 
sucção e descarga.

a

Unidade

TR

-

mm

MODELO 30 HX 175 190 200 230 260 285 310 375

169

HFC R-134a

182 200 230 253 274 307 364

980x1940x3217

- 2 2 2 2 2 2 2

-

kg 3083 3179 3873 4602 4656 4776 5477 5721

345

337

2

5553

2 2 3 3 3 3 4 4 4

1015x1980x3860 1015x2212x4470

2

Dimensões (LxAxC)

Capacidade Nominal

Refrigerante

Circuitos de Refrigeração

Compressores/tipo

Peso em Operação

Capacidade  Mínima % 21 21 14 14 14 14 10 1010

Dimensões (LxAxC)

Unidade

TR

-

mm

MODELO 30 HX

Capacidade Nominal

Capacidade Mínima

Refrigerante

%

80 90 100 110 120 130 140 155

80

HFC R-134a

19

88 96 105 118 127 143 152

19 21 19 21 19 17 19

980x1800x2430 980x1816x3217

Circuitos de Refrigeração - 2 2 2 2 2 2 2 2

-Compressores/tipo 2 / Duplo Parafuso Semi-herméticos

kgPeso em Operação 2274 2279 2303 2343 2615 2617 2702 2712

30GX 82 a 358 TR
 Baixo nível de ruído

Compressores livres de vibrações e equipados com dois 
silenciadores para amortecer as pulsações de descarga, 
o que atenua o nível de ruído em todas as frequências.

 Dimensões reduzidas
Os modelos 30GX ocupam até 35% menos área de 
instalação quando comparado a modelos anteriores, 
além de um menor peso em operação em relação a 
modelos que utilizam gás refrigerante R-22.

Ventiladores
Os ventiladores flying bird da Carrier utilizam o 
conceito de pás múltiplas, o que reduz os níveis de 
ruído em baixas frequências .

 Maior eficiência
O Chiller 30GX possui uma eficiência energética até 
25% superior quando comparado a modelos que 
utilizam gás refrigerante R-22, o conceito de múltiplos 
compressores e o evaporador de baixa perda de carga 
flexibilizam a reduzem os custos de operação em 
cargas parciais.

 Fácil instalação e manutenção
Os equipamentos são fornecidos com carga total de 
refrigerante e conexões de água posicionadas em local 
de fácil acesso, além disso possuem display específico 
e de fácil leitura para as pressões e temperaturas de 
sucção e descarga.

a

Dimensões (LxAxC)

Unidade

TR

-

mm

MODELO 30 GX

Capacidade Nominal

Capacidade Mínima

Refrigerante

%

82 92 102 110 112 132 152 162

78

HFC R-134a

19

84 91 107 115 124 141 150

21 19 21 19 21 19 21

2256x2287x2970

Circuitos de Refrigeração - 2 2 2 2 2 2 2 2

-Compressores/tipo 2 / Duplo Parafuso Semi-herméticos

-Ventiladores 4 4 4 6 6 6 8 8

2256x2287x3427 2256x2287x4342

kgPeso em Operação 3066 3097 3106 3350 3364 3378 3767 3783

Dimensões (LxAxC)

Unidade

TR

-

mm

MODELO 30 GX

Capacidade Nominal

Capacidade Mínima

Refrigerante

%

182 207 227 247 267 298 328 358

171

HFC R-134a

21

196 213 230 262 281 312 346

16 14 14 14 9 10 10

2256x2287x5996

Circuitos de Refrigeração - 2 2 2 2 2 2 2 2

-Compressores/tipo

-Ventiladores 8 10 10 12 12 14 16 16

2256x2287x6911 2256x2287x8741

kgPeso em Operação 4725 5520 5535 6121 6293 7339 7779 7950

2 3 3 3 3 4 4 4

2256x
2287x7823

 Válvula de expansão (Para todas as capacidades de GX e HX)
Em ambos os modelos a válvula de expansão Carrier 
possibilita até 1.500 posições de abertura possíveis e 
ajusta continuamente o fluxo de refrigerante para o 
evaporador, o que reduz o consumo de energia e  
aumenta a troca de calor.


