MANUAL DO PRODUTO

TROCADOR DE CALOR INDIRETO BRASADO

MODELOS: M1612S, M1622S e M1646S

· Informações gerais
· Aplicações
· Dados técnicos
· Dimensões
· Montagem
· Limpeza
· Garantia

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda

Escritório Comercial:

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200 - Vl. Industrial
CEP 08770-041 Mogi das Cruzes – SP

Avenida Miguel Estéfno, 965 - Saúde
CEP 04301-011 São Paulo – SP

www.rinnai.com.br

atendimento@rinnai.com.br

1

Na placa frontal dos BPHE há uma seta que indica
a parte dianteira do trocador e a localização dos
circuitos/canais internos e externos. Indicando a seta
para cima no sentido vertical, o lado esquerdo é o
circuito interno e o lado direito é o circuito externo.
Em nossa aplicação típica de água para água, os
dois fluidos são ligados num fluxo de contracorrente. A
entrada de água quente na ligação F1 e saída na
ligação F3, e entrada de água fria na ligação F4, e
saída na ligação F2. Isto se deve ao fato que o lado
direito do trocador de calor, contem um canal a mais
do que o lado esquerdo, e o meio quente é rodeado
pelo meio frio para evitar a perda de calor.

INFORMAÇÕES GERAIS
Os Trocadores de Calor de Brasagem Compactos
(BPHE - Brazed Plate Heat Exchangers) são
construídos a base de aço inoxidável AISI 316 e
brasagem a vácuo com cobre para diversas
aplicações, entre elas, operação com fluídos de água
x água.
Constituído por uma camada de placas com canais
corrugados entre conjuntos de cobertura, frontal e
posterior. Estes conjuntos consistem em placas
seladas, anéis cegos e placas de cobertura, onde as
conexões são brasadas neste conjunto.
Durante o processo de brasagem a vácuo são
formados pontos de contato entre duas placas. A
concepção cria um trocador de calor que consiste em
dois circuitos separados.

As placas selantes são utilizadas para selar o
espaço entre a placa de cobertura e a primeira e
última placa do canal. O número de placas de
cobertura pode variar devido o tamanho do BPHE e o
respectivo nível de pressão.
O anel de proteção para a selagem do espaço
entre a placa do canal e a placa de cobertura está
integrado na placa de cobertura e na primeira/última
placa do canal.

Normalmente, o circuito com a temperatura e/ou
pressão mais elevada deve ser ligado no lado
esquerdo do trocador de calor quando a seta estiver a
apontar para cima.

CONFIGURAÇÃO DE FLUXO
No trocador RINNAI o fluído trabalha em condições
de contracorrente, deve se obedecer esta condição
para melhor eficácia do produto.

PLACAS
Os perfis dos canais corrugados nas placas dos
BPHE variam o padrão de espinha em obtusos ou
agudos, criando uma placa de teta elevada ou
diminuta. Misturando os padrões de espinha obtusos e
agudos, podemos obter a mesma quebra de pressão
em ambos os lados apesar dos diferentes níveis de
fluxo.

Fluxo contracorrente
CONEXÔES
Todas as conexões são brasadas ao trocador de
calor no ciclo de brasagem geral, um processo que
confere uma forte selagem entre a conexão e a placa
de cobertura. Contudo, tenha cuidado para não ligar a
parte contrária com demasiada força de forma a
danificar a conexão.
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DIMENSÕES DO BPHE

A tampa de plástico protege as rocas, a superfície
de selagem da conexão e preveni a entrada de
partículas não desejáveis no BPHE. Esta tampa de
plástico deverá ser retirada com cuidado para não
danificar a rosca, a superfície de selagem ou qualquer
outra parte da conexão. Utilize uma chave de fendas,
alicate ou faca.

APLICAÇÕES
Aplicações em sistemas de aquecimento (como
piscinas, conjugados...) utilizando exclusivamente a
água como fluído, mantendo o controle das
características Físico - Química, conforme informado
abaixo:
 O PH da água deverá situar-se entre 7,5 e 9,0;
 A concentração máxima de cloro residual livre
em qualquer ponto do sistema de
abastecimento seja de 2,0 mg/l.
Atenção:
1. Deverá ocorrer um controle diário das
condições Físico-Química da água, conforme
informado acima. Não deve ser utilizado em
piscina com tratamento a base de sal;
2. Trocadores de calor indireto não devem ser
utilizados para aplicações com amônia, ácido
sulfúrico, ácido nítrico, água do mar,
explosivos, produtos inflamáveis, produtos de
alta toxidade, corrosivos, letais ou similares;
3. Não utilizar fluídos de trabalho, que estejam
além da resistência corrosiva do trocador. Seu
desenvolvimento, teve como finalidade apenas
para aplicação do fluído água.

DADOS TÉCNICOS
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FILTROS
Se algum dos meios contiver partículas superiores
a 1 mm (0.04 polegadas), recomendamos a instalação
de um filtro com 16-20 malhas (número de aberturas
por polegada) junto do trocador. De contrário, as
partículas poderão bloquear os canais, causando uma
má performance e aumentando a queda de pressão.

LIMPEZA DOS BPHE
Diferentes fatores podem causar incrustações
como: baixa velocidade da água, elevada temperatura,
sujeiras, fluxo de distribuição, acabamento da
superfície e qualidade da água,são exemplos.
Graças ao grau normalmente muito elevado de
turbulência no interior dos BPHE, ocorre um efeito de
autolimpeza nos canais. No entanto, em algumas
aplicações, a tendência para ocorrer uma gripagem
pode ser muito elevada (por ex. quando utilizar água
extremamente pesada a altas temperaturas). Em
casos como este, é possível limpar o trocador ao
circular um líquido de limpeza (CIP - Cleaning In
Place). Utilize uma solução com ácido fraco, 5% de
ácido fosfórico ou, se o trocador estiver limpo, 5% de
ácido oxálico. Bombeie o líquido de limpeza através
do trocador por um período de 4-6 horas.

MONTAGEM
Nunca expor a unidade a pulsações ou pressão
cíclica excessiva ou alterações de temperatura.
Também é importante que não ocorra transferência de
vibrações para o trocador de calor. Se tal risco existir,
instale absorventes de vibrações. Para grandes
diâmetros de ligação, aconselhamos que utilize um
dispositivo de expansão na tubulação. Também
sugerimos que deve ser utilizada uma banda de
montagem de borracha para atuar como amortecedor
entre o BPHE e o dispositivo de fixação.
São mostradas a seguir várias sugestões de
montagem para os BPHE da RINNAI:

ARMAZENAGEM
Os BPHE devem ser armazenados em local seco.
A temperatura não deverá estar abaixo dos 17°C e
acima dos 50°C.
1. Com suporte inferior;
2. Suporte de folha de metal (inserção de borracha
entre suporte e trocador);
3. Barra transversal e parafusos (inserção de borracha
entre a barra transversal e o trocador);
4. Equipado com parafusos de montagem na placa
dianteira ou placa de cobertura traseira.
É possível montar o BPHE suspenso a partir dos
tubos/ligações, porém deve-se atender as exigências
ditas anteriormente.
Os trocadores de calor indireto devem ser
instalados de forma que haja espaço livre suficiente
em volta de cada unidade para a realização de
serviços de manutenção.
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GARANTIA
A RINNAI não se responsabiliza por problemas de
corrosão nos trocadores devido a composição da
água. O operador deve respeitar as concentrações de
cloro e o pH recomendado descritos neste manual.

RESPONSABILIDADE
A performance dos BPHE da RINNAI baseia-se
nas condições de instalação, manutenção e
operacionalidade executadas em conformidade com
este manual. A RINNAI não assume qualquer
responsabilidade por BPHE que não cumpram esses
mesmos critérios.
O trocador de calor não é homologado para
cargas de fadiga.
Obs: As figuras contidas neste manual são de
caráter
meramente
ilustrativo
(sem
escala).
Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso
prévio.

Dúvidas e maiores informações sobre aplicações
do produto entrar em contato com a RINNAI pelo
Servico de Atendimento ao Cliente (SAC).

5

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda., oferece GARANTIA do aparelho abaixo indicado, contra
defeito de material ou de fabricação que ele apresentar, nos prazos adiante previstos:
a) Período de 01 (um) ano, compreendendo neste prazo a garantia legal, a partir da data da venda,
indicada na respectiva nota fiscal, desde que instalado pela rede de assistência técnica
credenciada.
b) Caso o aparelho seja instalado por pessoa não credenciada, o prazo de garantia será de 90
(noventa) dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).
As peças defeituosas ou avariadas serão consertadas ou substituídas gratuitamente durante o período de
GARANTIA. Não estão cobertas pela garantia as peças cujos defeitos ou avarias forem decorrentes de
mau uso do aparelho.
A GARANTIA perderá seu efeito para os seguintes casos:
a) Se o aparelho apresentar sinais de violação;
b) Danos em conseqüência de utilização inadequada ou abusiva, descuido no manuseio, transporte
ou remoção;
c) Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, além de outros agentes da natureza como
incêndio, inundações, queda de raio, etc.;
d) Danos causados ao aparelho decorrente da instalação efetuada em circuitos / rede de
características diferentes das recomendadas neste manual;
e) Danos causados ao aparelho por terceiros;
f) Desgastes naturais das peças ou componentes;
g) Não apresentação deste Certificado de Garantia preenchido e a respectiva nota fiscal de compra;
h) Danos causados ao aparelho decorrentes de não observância do disposto no manual de
instruções;
i) Modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar e ou ter sofrido qualquer dano decorrente
deste tipo de modificação;
j) Defeitos decorrentes da exposição do equipamento a locais impróprios (ambientes salinos,
corrosivos, abrasivos) causadores de atrito durante o uso (riscos e amassados), a vibrações sem
os devidos cuidados com manutenção e fluídos corrosivos;
k) Danos causados ao aparelho devido à instalações que possibilitem a exposição do equipamento a
condições impróprias à operação (falta de dispositivos de segurança, controle de temperatura, etc.
A garantia é válida somente nas lojas da rede autorizada, localizada em território nacional.
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O preenchimento do formulário abaixo deverá ser feito pelo INSTALADOR ou USUÁRIO.
Loja que adquiriu o aparelho:______________________________________________________________
Número da Nota Fiscal:__________________________________________________________________
Data:_________________________________________________________________________________
Modelo: __________________________________________________________________________
Nº de Série:___________________________________________________________________________
Instaladora Autorizada:___________________________________________________________________
Telefone:______________________________________________________________________________
Declaro ter instalado o aparelho conforme descrito neste manual.
Instalador ____________________________________________________________________________

Obs.: As figuras contidas neste manual são de caráter meramente ilustrativo ( sem escala ).
Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

ATENDIMENTO RINNAI
SAC: 0800 707 0279
Telefax (011) 4791-9659
atendimento@rinnai.com.br

REV.15183
RA 2740
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CONHEÇA A LINHA DE PRODUTOS
RINNAI
• Aquecedor de Água a Gás
• Sistema Solar
• Panela de Arroz a Gás
• Secadora de Roupa a Gás
Computadorizada
• Bombas e Pressurizadores

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.
Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
CEP 08770-041 - Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CNPJ 47.173.950/0001-81
Indústria Brasileira
Site: www.rinnai.com.br
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