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O ajuste perfeito

Produtos de
controle de

temperatura para 
qualquer aplicação

Como líder inovador no controle de temperatura, temos a
experiência para permitir que você otimize suas aplicações
de resfriamento e aquecimento de líquidos, aumentando a
produtividade e reduzindo custos operacionais. Com mais
de 50 anos de serviço e incontáveis instalações bem-sucedidas
ao redor do mundo, colaboramos com você para oferecer
experiência em matéria de produtos e aplicações para atender aos
requisitos mais exigentes de controle de temperatura. Do setor de
biotecnologia e produtos farmacêuticos a gráficas e empresas de
semicondutores, as empresas ao redor do mundo continuam a
tornar os produtos para controle de temperatura da Thermo
Scientific sua escolha ideal.

Selecione o produto certo para a sua aplicação em 
um abrangente portfólio de soluções para controle de temperatura
que proporciona ofertas de produtos passíveis de aprimoramento
que variam desde a pesquisa de bancada até a fabricação em
grande escala. Nossos produtos novos e inovadores –
desenvolvidos a partir da opinião dos clientes – representam um
avanço no desempenho, capacidade de configuração e tecnologia
que proporciona as seguintes vantagens: 

Um ajuste perfeito: Seja qual for a sua aplicação ou o seu
orçamento, você pode configurar o sistema de controle de
temperatura mais flexível e econômico que atenda às suas
necessidades específicas.

Inovação: Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento está
focada na criação de produtos inovadores com base na sua opinião.

Serviço e atendimento em todo o mundo: Com a nossa
ampla presença global, serviços e atendimento estão disponíveis
por telefone ou pela web.



desempenho, valor e simplicidade

Série de refrigeradores de recirculação
ThermoChill da Thermo Scientific  
Desempenho: desfrute da tranquilidade para aplicações críticas em que
equipamentos de resfriamento de líquidos de qualidade e 
confiáveis são uma necessidade.

Valor: quando você precisa de um suporte a resfriamento confiável para a sua
aplicação, este poderoso refrigerador de recirculação oferece uma solução
econômica e de alta qualidade.

Simplicidade: controlador inovador e intuitivo que é fácil de usar, e com um 
design plug-and-play (conexão simples) que permite a sua ativação em minutos.

Porta de enchimento acessível
para um fácil enchimento

Manômetro localizado no painel
de controle para fácil visualização

da pressão da aplicação

Controlador digital intuitivo
com luzes indicadoras do

controlador (consulte o diagrama abaixo)

Comunicações digitais RS232
opcionais (localizadas na traseira do

refrigerador)

Rodas giratórias travantes 
para uma fácil manobra

Botão de valor de
referência que acende
quando o valor de
referência está sendo
ajustado

Luz de resfriamento 
que acende quando este 

refrigerador está resfriando

Monitor digital
que indica o valor de referência (setpoint)
e exibe valores operacionais adicionais
com a seleção do menu

Inserção de dados via
touchpad para ajustar
valores do controlador

Botão Enter para acessar menus e confirmar configurações

Botão de comunicações que acende
quando a comunicação em série é
habilitada (opcional)

Botão Liga/Desliga

Botão de alarme de baixa
temperatura que acende
durante o ajuste ou alarme

Botão de alarme de alta
temperatura que acende
durante o ajuste ou alarme

Manômetro
para a fácil visualização
da pressão da aplicação
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A =  ThermoChill III
B =  ThermoChill II
C =  ThermoChill I

Resfriador Padrão 
Refrigerador de Faixa Inferior
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A =  ThermoChill III
B =  ThermoChill II
C =  ThermoChill I

Resfriador Padrão 
Refrigerador de Faixa Inferior

C

Capacidade de resfriamento do ThermoChill I, II e III
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Capacidade de resfriamento baseada em refrigeradores com bombas PD-1 sem contrapressão. Outras bombas afetarão o desempenho da capacidade de resfriamento. Valores de pressão são pressões diferenciais
entre a entrada e a saída do refrigerador. Especificações sujeitas a alteração.    Capacidade de resfriamento obtida utilizando água entre 8 °C e 30 °C e mistura de etilenoglicol com água (50/50) abaixo de 8 °C.
Misturas de água com glicol precisam estar abaixo de 8 °C, a fim de impedir o congelamento das serpentinas de resfriamento. O não cumprimento dessas instruções resultará na perda de capacidade de
resfriamento e em possíveis danos ao refrigerador.



Especificações obtidas no nível do mar usando água como fluido recirculante, em um valor de referência de processo de 20 °C, sob condição ambiente de 20 °C e com tensão operacional nominal.  Outros fluidos,
temperaturas de processo, temperaturas ambientes, altitudes ou tensões operacionais afetarão o desempenho. 
1 Bomba MD para uso apenas com modelos de faixa inferior 
2 Bomba MD-30 para uso apenas com modelos padrão 
3 A listagem da UL se aplica apenas a modelos ThermoChill de 60 Hz

Faixa de temperatura de referência do padrão 5 °C a 30 °C (41° F a 86 °F)   

Faixa de temperatura de referência da faixa inferior -10 °C a 30 °C (14° F a 86 °F)

Faixa de temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Estabilidade da temperatura ±0,1 °C ±0,5 °C

Capacidade de resfriamento de referência 20 °C

60 Hz 700 W / 2391 BTU 1000 W / 3415 BTU 2000 W / 6830 BTU

50 Hz 600 W / 2049 BTU 900 W / 3074 BTU 1900 W / 6489 BTU

Volume do reservatório 9,5 litros (2,5 galões) 19,0 litros (5,0 galões)

Refrigerante R134A

Dimensões físicas 
(A x L x P)

24,4 x 14,2 x 23,6 pol (62 x 36,1 x 59,9 cm)
28,6 x 17,3 x 23,6 pol 
(72,6 x 43,9 x 59,9 cm)

Bomba de deslocamento positivo (PD-1)

60 Hz 1,4 gpm a 60 psid (5,3 lpm a 4,1 bar)

50 Hz 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)

Bomba de deslocamento positivo (PD-2)

60 Hz — 3,6 gpm a 60 psid (13,6 lpm a 4,1 bar)

50 Hz — 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)

Bomba centrífuga (MD)1

60 Hz — 2,0 gpm a 10 psid (7,6 lpm a 0,7 bar) — 
50 Hz — 2,0 gpm a 10 psid (7,6 lpm a 0,7 bar) — 

Bomba centrífuga (MD-30)2

60 Hz — 2,0 gpm a 6 psid (7,6 lpm a 0,4 bar)  —

50 Hz — 2,0 gpm a 4,2 psid (7,6 lpm a 0,3 bar) —

Peso 90,0 lb (40,8 kg) 160,0 lb (72,6 kg)

Opções de tensão

115 V / 60 Hz  e 100 V / 50 Hz Disponível Disponível —

208-230 V / 60 Hz e 200 V / 50 Hz — — Disponível

230 V / 50 Hz Disponível

Conformidade CE/UL3

Especificações
ThermoChill I ThermoChill II   ThermoChill III

QUATRO OPÇÕES DE BOMBA:

Bombas de deslocamento positivo (PD-1/PD-2)
proporcionam um fluxo consistente em uma ampla faixa de
pressão, tornando-as apropriadas para uso com aplicações
de contrapressão elevada. A inclusão do acessório redutor
externo de pressão (EPR) permite o uso seguro com
aplicações sensíveis à pressão. 

Bomba centrífuga (MD/MD-30 ) Bombas acionadas
magneticamente proporcionam taxas de fluxo elevadas em
baixa pressão, tornando-as ideais para uso com a vidraria de
laboratório e outras aplicações de contrapressão baixa.

A série ThermoChill de refrigeradores é uma linha compacta de recirculadores refrigerados que oferece
capacidades de resfriamento de até 2000 watts. Os recursos do design inovador como a diminuição das conexões
de tubulação e um filtro completo de líquidos integrado maximizam a confiabilidade do produto.

design inovadoru
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O acessório Redutor externo de pressão (EPR)
É conectado ao refrigerador para limitar a pressão máxima de saída

do refrigerador. Escolha esse acessório ao fazer a circulação em

aplicações sensíveis a pressões mais altas ou em vidro. 

Número de peça
Kit de EPR para ThermoChill I ou ThermoChill II 196000000000
Kit de EPR para ThermoChill III 196000000001

Kit de tubulação ThermoChill
O kit inclui (2) conexões de rosca macho de ½ pol x ½ pol, 7,62

metros de mangueira trançada com diâmetro interno de 5/8 pol, (2)

braçadeiras e isolamento de mangueira. O kit de tubulação pode ser

usado em todos os modelos do ThermoChill.

Número de peça
Kit de tubulação ThermoChill 611000000108 

 América do Norte: EUA/Canadá (ligação gratuita): +1 (800) 258-0830; EUA: +1 (603) 436-9444 ou info.tc.us@thermofisher.com      www.thermoscientific.com/tc
Europa: Benelux: +31 (0) 76 579 55 55 ou info.tc.nl@thermofisher.com; França: +33 (0) 1 60 92 48 00 ou info.tc.fr@thermofisher.com; 
Alemanha: +49 (0) 721 4 09 44 44 ou info.tc.de@thermofisher.com; Reino Unido: +44 (0) 8706 099 254 ou info.tc.uk@thermofisher.com
Ásia: China: + 81 3 5826 1616 ou info.tc.china@thermofisher.com; Índia: +91 (22) 27 78 11 01 ou contact.lpg.in@thermofisher.com;
Japão: +81-3-5826-1616 ou info.lpg.jp@thermofisher.com

ThermoChill I 
(700 W a 60 Hz / 600 W a 50 Hz) 

ThermoChill  
Faixa inferior 

Número de peça

ThermoChill
Padrão 

Número de peça

ThermoChill I 115 V / 60 Hz PD-1 196211010000 196111010000

ThermoChill I 115 V / 60 Hz PD-1 RS 232 196211120000 196111120000

ThermoChill I 230 V / 50 Hz PD-1 196221010000 196121010000

ThermoChill I 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232 196221120000 196121120000

ThermoChill III 
(2000 W a 60 Hz / 1900 W a 50 Hz)

ThermoChill  
Faixa inferior 

Número de peça

ThermoChill Padrão 
Número de peça

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-1 198231010000 198131010000

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-1 RS 232 198231120000 198131120000

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-2 198232010000 198132010000

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-2 RS 232 198232120000 198132120000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-1 198221010000 198121010000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232 198221120000 198121120000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-2 198222010000 198122010000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232 198222120000 198122120000

O refrigeradores de recirculação Thermo Scientific™

Polar, Thermo Scientific™ ThermoFlex™,e Thermo
Scientific™ Merlin™ possuem faixas de temperatura,
capacidades de resfriamento e capacidades de
bombeamento adicionais disponíveis para atender
aos requisitos específicos da sua aplicação. 

Acesse
www.thermoscientific.com/tctechlibrary 
para obter mais informações.

Se precisar de ajuda para escolher um
refrigerador, ligue para 800-258-0830 
para falar sobre a sua aplicação.

Precisa de mais
capacidade?

u

Faixa inferior versus Padrão 
Modelos ThermoChill da Thermo Scientific

Qual a diferença?
Refrigeradores padrão possuem uma faixa de temperatura de 5 °C a 30 °C, 
enquanto nossos refrigeradores de faixa inferior (LR, low range) suportam
aplicações que requerem temperaturas de -10 °C a 30 °C. 

ThermoChill II 
(1000 W a 60 Hz / 900 W a 50 Hz)

ThermoChill  
Faixa inferior 

Número de peça

ThermoChill Padrão 
Número de peça

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-1 197211010000 197111010000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-1 RS 232 197211120000 197111120000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-2 197212010000 197112010000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-2 RS 232 197212120000 197112120000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD 197213010000 n/d

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD RS 232 197213120000 n/d

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD-30 n/d 197113010000 

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD-30 RS 232  n/d 197113120000  

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-1 197221010000 197121010000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232 197221120000 197121120000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-2 197222010000 197122010000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232 197222120000 197122120000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD 197223010000 n/d

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD RS 232 197223120000 n/d

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD-30  n/d 197123010000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD-30 RS 232 n/d 197123120000 

u


