
Turn to the experts

O novo sistema VRF



O novo XCT7 (XCT significa Variable (X) Comfort Technology) é a 7.ª geração do nosso sistema VRF que representa, com 
orgulho, uma inovação líder mundial, uma tecnologia e um compromisso firme da Carrier com a poupança de energia.

Fiabilidade máxima
Condensador exterior com resistência à corrosão 
particularmente elevada e função de limpeza automática

Desempenho melhorado do sistema
Eficiência melhorada graças a um equilíbrio de distribuição de fluido 
frigorigéneo otimizado e a uma alimentação de lubrificante suave

Elevada eficiência
Excelentes valores de eficiência no arrefecimento e no aquecimento 
graças ao ventilador DC de elevada eficiência e ao compressor DC

Vasta gama de operação
Vasto portefólio de produtos com soluções de conforto para 
qualquer espaço interior

Instalação simples
Acesso fácil aos componentes internos do sistema e botão 
funcionamento experimental para uma colocação em funcionamento 
mais rápida

Flexibilidade incrível
Ideal para espaços limitados; pressão estática ext. disponível até 
110 Pa e diferença máx. de altura de 110 m

Vasta gama de opções
Inúmeras possibilidades de combinação e até 64 unidades 
interiores por unidade exterior

O que é o Carrier XCT7?

Porquê escolher o sistema VRF da Carrier?
A sua escolha do sistema VRF faz a diferença. Quando investe num sistema VRF da Carrier, cria um sistema que cumpre a 
promessa de conforto, desempenho e fiabilidade - a espinha dorsal da confiança na Carrier.
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Vasto espectro de aplicações
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A solução VRF adequada para todos os tipos de edifício,  
de aplicação ou especificações de projeto: XCT7

8 - 16 CV 18 - 26 CV

4 - 6 CV

4 - 5 CV

8 - 12 CV

Módulo único entre 8 - 26 CV

Combine até 104 CV

XCT7- o sistema completo para qualquer necessidade

Combinação de até 4 módulos

4 tipos de cassetes

3 tipos de 
condutas

5 tipos de 
consola e mural

Controlo DDC ou TA
UTA (unidade Tratamento de ar)

Recuperação de calor
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Instaladores e contratantes irão apreciar a Carrier Service Tool para 
monitorizar os dados de funcionamento do sistema VRF XCT7. O acessório 
de interface 40VCTOOLQEE permite-lhe obter a informação do sistema 
VRF da unidade exterior. 

Pode então ler os parâmetros de funcionamento no seu computador e 
analisá-los para a resolução de problemas no local ou guardar os dados 
para uma análise adicional.

Carrier Portugal
Estrada de Mem Martins, 7
2725-109 Mem Martins
Tel: +351 910 190 174

www.carrier.pt

Poderá obter mais informações em: 
https://www.carrier.com/commercial/pt/pt/produtos/ 
sistemas-vrf/carrier.de/vrf
Ou envie-nos email através de: marketing.pt@carrier.com
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Carrier Service Tool -  
Monitorização fácil  
do seu sistema

Uma vasta gama de soluções de controladores intuitivos

Gateway BMS 
(compatível com os 
principais protocolos) Controlador centralizado Controlador individual
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