
 → Refrigerantes naturais

R744
Um refrigerante natural de alta qualidade
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Como empresa de renome mundial, com um vasto conhecimento técnico, a Linde  
encontra-se na posição ideal para prestar um valioso contributo na proteção do nosso  
meio ambiente. Por isso, estamos empenhados no uso responsável dos recursos naturais, 
no desenvolvimento de tecnologias limpas e na substituição de substâncias nocivas por  
alternativas mais ecológicas.

Quer a sua aplicação seja ar condicionado, refrigeração comercial, arrefecimento de  
processo ou extração de calor, podemos ajudá-lo a cumprir com a legislação ambiental. 

O nosso refrigerante R744 de alta qualidade e baixo teor de humidade, oferece-lhe uma 
solução rentável que se adapta perfeitamente às suas necessidades. É uma escolha natural.

Frio por natureza.  
Cumprir a legislação ambiental 
com o refrigerante R744.

Introdução

O R744 é um gás refrigerante à base de dióxido de carbono (CO2) de alta 
pureza, com um teor de humidade inferior a 10 partes por milhão. O baixo 
teor de humidade permite que o refrigerante funcione de forma mais 
eficaz e sobretudo, tenha um menor impacto corrosivo nos sistemas de 
refrigeração. 

A Linde tem sido um dos principais fornecedores de refrigerantes há 
mais de 40 anos, presente em 40 países em 5 continentes. Temos uma 
longa experiência com refrigerantes naturais. Somos um líder mundial na 
produção de CO2 industrial, oferecendo fortes capacidades operacionais 
para o R744. A nossa experiência em gases industriais proporciona ainda 
uma ampla rede logística, assim como uma grande variedade de produtos, 
que incluem gases de deteção de fugas, de corte e de soldadura. 

Linde R744 – Frio por natureza.

História

O dióxido de carbono foi utilizado como gás refrigerante entre meados  
e finais do século XIX. Com a introdução dos gases fluorocarbonados  
na década de 1930, o CO2 caiu em desuso nos anos 50. No entanto, 
devido ao seu baixo impacto ambiental, o CO2 está de novo a ganhar 
popularidade entre os designers de sistemas de refrigeração quando  
se procura uma alternativa aos gases fluorocarbonados. 

O CO2 para uso como gás refrigerante é normalmente designado por R744 
na indústria de refrigeração e ar condicionado.

Vantagens do R744

O R744 está a recuperar popularidade devido a uma série de vantagens:

 → Baixa toxicidade
 → Não inflamável
 → Potencial de destruição de ozono igual a zero
 → Potencial de aquecimento global muito baixo (GWP=1)
 → Excelentes propriedades termodinâmicas e baixos requisitos de energia

Aplicações comuns

As aplicações incluem sistemas de ar condicionado estáticos e móveis, 
armazenamento refrigerado, refrigeração comercial, congeladores  
e máquinas de vending, extração de calor industrial, arrefecimento  
de processo e aplicações de temperatura baixa e extremamente baixa.

O R744 é frequentemente utilizado como refrigerante secundário,  
por exemplo, em conjunto com o amoníaco. 
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R744 – utilizado na refrigeração comercial, como em supermercados.

Pureza e humidade

A humidade em sistemas de refrigeração e ar condicionado que utilizam 
CO2, cria ácido carbónico. Este ácido produz corrosão nas tubagens de  
aço. Existe também o risco de formação de gelo que pode bloquear os 
tubos capilares e causar graves danos e falhas do sistema. Também  
ocorre quando se utiliza CO2 como refrigerante secundário, uma vez que  
a humidade pode separar-se do CO2 e converter-se em gelo, danificando 
as bombas e outros componentes do sistema.

Vantagem Linde: R744 de alta pureza e baixa humidade

As garrafas da Linde são especialmente preparadas para que o R744 
contenha um teor de humidade muito baixo. O R744 da Linde é um gás  
de alta pureza (99,98%), com um conteúdo de humidade inferior a 10 
partes por milhão (por peso). 

Devido ao trabalho adicional necessário para garantir a exigente 
especificação do R744, o custo de produção do CO2 para uso como 
refrigerante é superior ao dos produtos para uso industrial. Ainda assim,  
o produto continua a ser extremamente competitivo quando comparado 
aos refrigerantes à base de flúor sintético.

Especificações do produto

O R744 é normalmente fornecido em garrafas. Para grandes consumos,  
é também possível efetuar o fornecimento de líquido. 

Devido às propriedades físicas do R744, o produto é cheio como líquido 
em garrafas de alumínio. Estas garrafas são mais leves do que as 
tradicionais garrafas de aço (-14 kg).

Especificações
 
Pureza >99,98%
Humidade <10 ppm (peso)
Conteúdo (kg)
 Garrafas 30 kg 
 Fornecimento em cisterna
Pressão a 20°C 57,3 bar

Mais informações

Para especificações ou realizar uma encomenda, contacte-nos por favor. 
Pode também visitar o nosso site: www.linde.pt 
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Liderança através da inovação.

Através de soluções inovadoras, a Linde desempenha um papel pioneiro no mercado de gases. Como líder tecnológico, estamos 
continuamente a elevar o padrão nesta área de actividade. Movidos por um espírito empreendedor, desenvolvemos novos produtos 
de elevada qualidade e processos inovadores.

A Linde oferece mais: criamos valor acrescentado, claras vantagens competitivas e maior rentabilidade. Cada solução é concebida à 
medida das necessidades específicas dos nossos clientes, de forma única e individual. Aplicamos este conceito, independentemente 
da dimensão dos nossos clientes.

Se o seu objectivo é enfrentar o futuro de forma mais competitiva, é imprescindível ter um parceiro que tenha alta qualidade, processos 
optimizados e elevada produtividade, como filosofia básica dos seus próprios negócios. Na Linde, entendemos que parceria significa 
mais do que estar à sua disposição. Significa estar mesmo ao seu lado. É essa a chave para o sucesso.

Linde – ideas become solutions.

Linde Portugal, Lda.
Av. Infante D. Henrique, Lt. 21/24, 1800-217 Lisboa, Portugal 
Tel. +351 808 500 087, Fax. +351 808 500 089, 
comercial.pt@linde.com, www.linde.com


