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Na maior parte dos edifícios, gerenciar o sistema avac para atingir uma 

melhor efi ciência energética é uma ótima oportunidade de poupança. 

No entanto, muitas das soluções para otimização da efi ciência 

abordam o assunto da refrigeração através do sistema de automação 

para edifícios (bas), o qual pode criar desafi os não intencionais.

Quando o sistema de automação para plantas de refrigeração está 

incluído como parte de um bas que abrange toda a instalação, 

os administradores do edifício são forçados a funcionar como 

especialistas em muitas áreas diferentes. Uma abordagem melhor 

seria pensar na planta de refrigeração como um sistema separado. 

Isto permite que um gestor de edifício possa tirar proveito das 

funcionalidades de automação e controle disponíveis em uma solução 

de gerenciamento de refrigeração dedicada. Por fi m, isto conduz a 

uma melhor integração dos componentes do sistema de refrigeração e 

torna a planta de refrigeração mais efi ciente.

Existem diversas razões pelas quais um sistema de controle integrado 

pode ser utilizado para a automação de uma planta de refrigeração. 

Para a maior parte dos administradores de edifícios, a efi ciência do 

sistema é uma das principais prioridades. Tendo em conta os custos 

de operação associados ao aquecimento e refrigeração de uma 

instalação típica, até mesmo uma pequena melhoria na efi ciência pode 

proporcionar grandes economias.

Outra das prioridades para os administradores de edifícios é o conforto 

dos ocupantes. Garantir que um edifício funciona com um intervalo de 

temperatura estreito é importante para minimizar as reclamações e 

retorno do inquilino. Automação da planta completamente variável é a 

solução mais efi caz para minimizar as variações de temperatura  

do edifício.

O Controlador de Planta Integrado da Armstrong (ipc) 11550 é um 

sistema de automação para plantas de água refrigerada dedicado e 

de fácil utilização, concebido para proporcionar conforto ao ocupante 

e efi ciência energética líder de indústria. Contrariamente a outros 

sistemas de automação ou de controle da planta, o ipc utiliza a 

tecnologia Hartman loop
TM, o qual permite que plantas de refrigeração 

típicas funcionem a 0,5 kW/ton (7,0 eer) em uma base média anual.

O ipc 11550 é igualmente adequado para instalações recentemente 

construídas ou atualizadas, tanto em ambientes úmidos como secos. 

Mesmo edifícios recentes com refrigeradores de velocidade variável 

podem se benefi ciar da instalação de um ipc 11550 da Armstrong que 

lhes permitirá reduzir em 30% os gastos energéticos. O consumo 

de energia em sistemas mais antigos (componentes de velocidade 

constante, fl uxo constante) pode ser reduzido em 60% ou mais.

Custo de Operação da Planta de Água Refrigerada
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Carga da planta
2000 

toneladas

2000 

toneladas

Sistemas de Design Delta t 

(SDgrf)
12 12

Design da torre de refrigeração 

Delta t (sdgrf)
10 10

Custo por quilowatt-hora 

($/kWhr)
0.1 0.1

Efi ciência da planta média 

anual calculada (kW/ton)
1.26 0.55

Custo anual de energia $846,894 $391,954

Economia anual de energia - $454,940

Localização richmond, va richmond, va

* Sistema de refrigeração com utilização de3 refrigeradores, 

com 1000 toneladas cada, em funcionamento/espera
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Observe que mesmo com a carga total, uma instalação ipc é mais efi ciente do que a carcaça base. 

Esta diferença de efi ciência é resultado da estruturação dos refrigeradores, das bombas e das 

torres de refrigeração e da otimização destes componentes como um sistema integrado.
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Aplicações: Plantas de Refrigeração de Água resfriada

Detalhescom relação à Oferta IPC 11550
• Controle com base na demanda ultraefi ciente através da utilização da tecnologia de controle Hartman loop

TM

• Um sistema de automação para plantas, responsável pelo controle dos sistemas de segurança e sequência de todos os dispositivos

• Construído e testado em fábrica

• 15 pol. Tela sensível ao toque hmi

• Acesso remoto seguro por conexão criptografada

• Alarmes e notifi cações que podem ser ajustados no local

• Registro e armazenamento de dados de 30 parâmetros de sistema para mais de 10 anos de dados de sistema

• Três níveis de proteção da senha para segurança de nível profi ssional

• O serviço de Assistência ao Projeto garante a conclusão bem sucedida

• Formação, inicialização e comissionamento no local

• Um ano de relatórios trimestrais e calibração em campo

• Um ano de Serviço de Gerenciamento de Saúde eco*pulse™ incluído

• As instalações ipc são suportadas por uma extensa rede de representantes de serviço

• com aprovação ul 508 ou ce

• Tira de terminal interna para terminações de patamar

• Telas de interface do usuário: 28

O ipc permite que qualquer edifício comercial ou industrial possa 

implementar uma lógica de velocidade completamente variável, 

a confi guração mais efi ciente para uma planta de refrigeração. 

Isto inclui bombas, refrigeradores e torres de refrigeração de 

velocidade variável. O ipc 11550 também pode automatizar plantas 

de refrigeração utilizando refrigeradores de velocidade constante 

para otimizar a efi ciência.

O ipc pode automatizar o fl uxo primário variável (vpf) e primário 

variável, secundário variável (vpvs) de sistemas de água refrigerada. 

As confi gurações padrão do sistema ipc 11550 estão disponíveis para 

plantas com até 5 refrigeradores. Sistemas ipc 11550 confi gurados 

podem ser projetados a pedido para aplicações de projeto maiores.  

O ipc 11550 também pode automatizar plantas que possuam 

economizadores na parte interna, ciclos geotérmicos ou sistemas de 

armazenamento de energia térmica. 

O IPC 11550 é um Sistema em Rede

O ipc 11550 é instalado na área mecânica e está diretamente 

conectado ao seu equipamento da planta para comunicar em série 

com esses dispositivos. O ipc pode enviar dados para o sistema 

de automação para edifícios (bas)  residenciais e pode receber 

instruções do bas, enquanto possui responsabilidade total para 

todas as sequências de automação na planta.

O ipc 11550 integra o funcionamento de refrigeradores, torres de 

refrigeração, bombas, válvulas de isolamento e uma válvula de by-

pass em um único sistema ultraefi ciente. A respectiva arquitetura é 

baseada na comunicação em série de nível elevado dentro de uma 

rede de três painéis de controle: o painel principal ipc 11550, o painel 

de controle ipc 3500 para refrigeradores e bombas chw  e o painel 

de controle itc 3600 para ventoinhas de torre de refrigeração e 

bombas de torre de refrigeração.

Portas tcp/ip incluídas para bas de 

cliente e conexões de Internet



Para saber as localizações da Armstrong em todo o mundo, visite o site www.armstrongintegrated.com

© s. a. armstrong limited 2011

s. a. armstrong limited

23 Bertrand Avenue

Toronto, Ontario

Canada,  m1l 2p3

t  416 755 2291

f   416 759 9101

armstrong pumps inc.

93 East Avenue

North Tonawanda, New York

U.S.A.,  14120-6594

t  716 693 8813

f   716 693 8970

armstrong integrated limited

Wenlock Way

Manchester

United Kingdom, m12 5jl

t  +44 (0) 8444 145 145

f  +44 (0) 8444 145 146

A interface de usuário  ipc é um uma tela sensível ao toque com base 

em ícones com menus de fácil navegação e instruções de usuário. O 

ipc 11550 permite o acesso através de uma interface segura com base 

na Web. Isto signifi ca que os usuários podem visualizar e manipular 

todos os menus e funcionalidades do sistema remotamente. As telas 

de interface de usuário dinâmicas fornecem um acesso intuitivo aos 

dados e controles do sistema. Através desta interface, os usuários 

têm acesso fácil a diagramas de tubulação que apresentam uma 

breve descrição das condições e estado de funcionamento de todos 

os componentes de sistema, com alarmes e notifi cações que podem 

ser alterados no local. O ipc 11550 pode enviar e-mails de alerta, caso 

a planta de refrigeração precise de atenção.  Além disso, dados de 

equipamento da planta, tais como dados da placa de identifi cação 

de série, instalação do equipamento e o manual do operador estão 

armazenados em cada ícone de equipamento para acesso fácil.

A solução ipc 11550 

encontra-se disponível em 

duas confi gurações:

1. controladores ipc 

11550

2. sistema ipc 11550

A confi guração de controlador 

inclui os painéis de controle. 

A confi guração de sistema 

inclui disjuntores e centro de 

distribuição energética de vfd.

arquitetura de sistema
controladores 

ipc 11550
sistema ipc 11550

Painel de controle principal (ipc 11550) � �

Tecnologia Hartman loop
TM � �

Painel de controle de ciclo de água refrigerada (ipc 3500) � �

Painel de controle da torre de refrigeração e água do 

condensador (itc3600)

� �

Estante de montagem � �

Superestrutura base �

Sensor(es) PD (1 por zona) � �

Quatro sensores de temperatura � �

Medidor de kW � �

Medidor de fl uxo � �

estilo mcc - disjuntor para vfds de bomba �

estilo mcc - distribuição de energia com transformador redutor �

Fiação de interconexão �

Interruptor de desconexão principal �

Conexão de corrente de ponto único �

vfds das bombas de água do condensador �

vfds das bombas de água refrigerada �

vfds da ventoinha da torre de refrigeração �

reatores de linha  vfd �

Intercalar relés entre bloqueio de terminal e válvulas de 

isolamento
� �

Válvula de by-pass � �

Válvulas de isolamento � �

cartão de comunicação bas � �

� Incluído     � Opcional

Interfaces de Usuário

Confi guração ipc 11550


