
SOLUÇÕES TRANE PARA SISTEMAS SIMPLES E INTEGRADOS.

TVR   LXTM

Unidades Modulares

Acesse o site trane.com.br e conheça os diferenciais do novo TVR LX.

Qualidade do Ar Interior



O TVR™ LX é uma nova solução no portfólio do sistema de fluxo de 

refrigerante variável Trane, desenvolvido para climatizar locais com 

grande carga térmica. Atrela eficiência energética e qualidade do ar 

interno, solução perfeita para várias aplicações comerciais, devido a sua 

flexibilidade de instalação e por oferecer várias alternativas de montagem 

e opcionais como Caixa de Mistura e Filtragem do tipo G4 até HEPA A3. 
O conceito inovador deste sistema está em integrar as unidades 

evaporadoras Solution Plus Trane com as unidades condensadoras 

TVR™ LX.

HD

A nova unidade evaporadora com válvula de expansão eletrônica do 
TVR LX, interligada ao sistema TVR LX com compressores 100% 
inverter, garante o máximo de eficiência para o seu empreendimento, 
pois ela resfria e aquece na medida certa, sem desperdício de 
energia.

O TVR LX pode ser interligado facilmente no sistema de automação, 
possibilitando o controle total. Disponível nas capacidades de 5 a 50 
toneladas de refrigeração.

A nova evaporadora possibilita a instalação de caixa de mistura e 
vários tipos de filtros, desde o G4 até o HEPA A3, proporcionando 
um ar interior de melhor qualidade. 
O equipamento pode ser customizado de acordo com a vazão e 
filtragem desejada:

Qualidade do Ar Interior

Unidades Modulares

*Uma vez definida a fabricação (H ou V) não é possível modificá-la em campo.

O posicionamento dos módulos pode ser selecionado de acordo com 
a necessidade de cada obra, montagem vertical ou horizontal.
Os módulos ventilador e serpentina podem ser configurados com as 
opções de descarga horizontal, vertical e downflow.

Montagem Horizontal

Montagem Vertical

RENOVAÇÃO DE AR

- Módulos opcionais de filtragens; 
- Caixas de mistura;
- Módulo vazio.
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