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Unidades silenciosas
• Insonorizadas.

• Compressores isolados acusticamente.

• Ventilador EC com mínima velocidade.

• Compressores scroll com modulação digital.

• Ventiladores EC mínimo consumo.

• Recuperador de calor (opcional).

Reduzido consumo energético

• Uso indistinto para exterior ou interior.

• Não necessita sala de máquinas.

• Unidades muito compactas.

• Ventiladores sobrepressão 180 Pa. (opcionais).

• Fácil montagem de unidades em bateria. 

Optimização do espaço

As unidades  MZXD  Quatro  ampliam a  gama  de  SZXD 

Duo e  Trio.  São  unidades condensadoras  plug  &  play 

multi-serviço  e  multi-refrigerante,  para  aplicações  de 

média-baixa  temperatura  para  frescos,  congelados  e 

acondicionamento  completamente  equipadas,  prontas a 

ligar e pôr em marcha. 

Estas  unidades  estão especialmente  indicadas  para 

aplicações com múltiplos  serviços,  em  frescos  e 

congelados  e adaptam-se  perfeitamente  á   necessidade de 

frio graças aos compressores  Digital Scroll* controlando 

a  evaporação  de  forma  otimizada  e  com condensação 

flutuante de série. Estão desenhadas também para ser 

instaladas em ambientes com temperaturas muito altas.

Estos equipamentos minimizam o risco de fuga de 

refrigerante, graças aos testes efetuados em fábrica, além 

de que necessitam de uma carga de refrigerante muito 

baixa, devido a sua bateria condensadora microcanal e 

também à sectorização da instalação com diversas unidades 

em circuitos independentes.

As unidades MZXD dispõem de série, de um sistema 

de passagem automática a manual e seus alarmes 

correspondentes, que em caso de falha da eletrónica de 

controlo, permite que a unidade possa continuar a funcionar 

automaticamente em modo básico de emergência, 

assegurando o serviço frigorífico aos produtos.

As MZXD fabricam-se com partes e componentes standard 

de  mercado,  disponíveis  nos  principais  distribuidores 

(em armazéns de acessórios de refrigeração) e podem ser  

instaladas  e mantidas pelo seu instalador ou serviço de 

manutenção habitual.

As unidades  cumprem  com  as rigorosas  legislações 

vigentes em  matéria  medio-ambiental,  como  a Diretiva 

F-Gas (RUE nº 517/2014), e a normativa Ecodesign (RUE 

nº1095/2015).  A  empresa  está  certificada  pela TÜV  NORD 

CERT  GmbH,  certificado  de  qualidade  44  100  121816  em  

ISO 9001:2008. Todas as unidades dispõem de marca CE.

* Que parcializam 5% em 100% da capacidade.

• Unidades pré-configuradas. 

• Instalação simples.

• Disponíveis sempre; entrega imediata.

• Peso reduzido.

• Componentes e partes standard de mercado.

Fácil instalação e manutenção

MZXD Quatro
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Controlador eletrónico multifunção  da  Dixell/Danfoss  incorporado  de  série,  preparado  para  a telegestão 

via  XWeb  do  funcionamento  do  sistema  e  dos  alarmes.  Este  controlador  permite  monitorizar  a  eficiência 

energética do sistema, obtendo dados de consumos em tempo real e com a possibilidade de realizar relatórios dos 

parâmetros observados.

Comunicação  Modbus RS-485

Mediante  uma  rede  RS-485  
formada por  2  fios e com cabo  
protegido, pode-se ligar a um 
sistema  de  monitorização  externo 
(BMS)  mediante  protocolo  de 
comunicação aberto  Modbus-RTU 
que está á disposição dos clientes.

Controlador electrónico

Controlador parametrizável para 
o  controlo  da  unidade.  Mediante 
o  mesmo  pode-se programar  o 
controlo  da  unidade,  aceder 
aos últimos  alarmes  emitidos ou 
visualizar  os  valores  das sondas  
de  temperatura/pressão. Pode-se 
ligar a  sistemas  de monitorização 
externos.

Servidor XWEB EVO

Servidor  web  mediante  protocolo 
Modbus-RTU  onde  se  armazenam 
todos  os  registos  que  se  geram 
nos dispositivos DIXELL. Mediante 
esta poderosa ferramenta podem-
se mudar parâmetros, enviar 
alarmes, mostrar gráficos, exportar  
dados  para Excell  ou  realizar  uma  
ferramenta gráfica  para  uma  fácil  
visualização por parte do cliente final.

RS-485RS-485

RS-485

COMUNICAÇÃO

Vantagens da sectorização versus sistemas tradicionais com centrais

Tradicionalmente  utilizavam-se  centrais  frigoríficas  para  permitir uma melhor  adaptação  da produção á 

necessidade de frio de uma instalação. Graças aos compressores de modulação digital,  as unidades condensadoras 

podem adaptar a sua produção de frio exatamente á necessidade, sem precisar de ter uma multiplicidade de 

compressores, devido á parcialização digital de 10% a 100%.

Isto supõe uma revolução na refrigeração comercial, já que permite passar de soluções centralizadas a soluções 

modulares. Esta sectorização da produção de frio tem múltiplas vantagens: 

• Maior adaptabilidade ao espaço disponível.

• Dota de  flexibilidade  a utilização do  espaço  de  vendas: pode-se realizar ampliações, reduções ou 

alterações de localização dos serviços de forma simples.

• Pode-se realizar a montagem e o arranque por fases, incluso sem interromper a venda. 

• Reduz o risco de falhas no fornecimento frigorífico, já que só afeta um sector da instalação.



Modelos  

MZXD-456-Quatro MZXBD-188-Quatro

MEDIA Temperatura
Evaporação -10ºC

BAJA Temperatura
Evaporação -30ºC

R404A

Temp. Cond. 32ºC kW Pf 106 64,3

Temp. Cond. 36ºC kW Pf 97,0 62,5

Temp. Cond. 43ºC kW Pf 81,6 59,3

R449

Temp. Cond. 32ºC kW Pf 103,1 57,5

Temp. Cond. 36ºC kW Pf 47,1 55,7

Temp. Cond. 43ºC kW Pf 81,5 52,6

Compressor Digital ZBD-114-K5E TFD ZFD-41-K5E TFD

Compressor Standard 3 x ZB-114-K5E TFD 3 x ZF-49-K5E TFD
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Características

Potências

Condições:   
Tª ambiente +32ºC.  Sub-arrefecimento 2K, reaquecimento 10K.  
Tª. Evaporação Alta -10ºC  -   Temp. Evaporação Baja -30ºC.
* Unidades de baixa EVI (injeção de vapor), liquido sub- arrefecido. Requer isolar a linha de líquido.

DADOS TÉCNICOS

© Grupo DISCO   Rev. Fevereiro 2018.  As especificações indicadas neste folheto 
são válidas salvo erro tipográfico e estão sujeitas a variações sem aviso prévio.

Dados técnicos para R404A condições standard.

Potências 60Hz

Tensão 440V III/60Hz.

Dados técnicos para R404A condições standard

MÉDIA Temperatura BAIXA Temperatura

Modelos  MZXD-456-Quatro MZXBD-188-Quatro

C.O.P.  Compressor 2,3 1,6

Intensidade  Máx.(A) 150,4 136,4

Potência Elétrica 54 50

Secção Aspiração 2-5/8” 2-5/8"

Secção Líquido 1-1/8" 7/8”

Caudal máx. (m³/h) 55.000 55.000

Pressão Disponível.  (Pa) 60 60

Nivel Sonoro (dBA, 10m) 56 54

Dimensões (frente x fundo x altura) (mm) 3.100 x 1.800 x 1.950 3.100 x 1.800 x 1.950

Peso (Kg) 1.400 1.350

Recipiente  Líquido 180 120

Te ã 440V III/60H

Modelos  Compressores
R404A

P. frig. 
(kW)

P. abs. 
(kW)

MÉDIA TEMP. MZXD-456  Quatro ZBD-114-KCE TFD + 3 X ZB-114-KCE TFD 127,5 70

BAIXA TEMP. MZXBD-188 Quatro ZFD-41-EVI KCE TFD + 3 X ZF-49-EVI-KCE TFD 77 60


