
 
 

FOLHETO DE INSTRUÇÕES 
Este produto foi fabricado dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, além disso você conta com a garantia Elgin. 
Para que você possa obter um elevado rendimento e uma prolongada vida útil do seu Compressor e/ou Unidade 
Condensadora, siga rigorosamente as instruções contidas neste folheto. 
 
Atenção: O manuseio, instalação e operação deste produto requer: 
- Pessoal com qualificação profissional e experiência técnica; 
- Equipamentos e ferramentas apropriadas para execução dos trabalhos; 
- Equipamento de proteção Individual EPI. 
 
Inspeção do Produto: 
Ao retirar o produto da embalagem, inspecione-o cuidadosamente, atente-se para aplicá-lo de forma correta, verifique se 
o mesmo é compatível ao local de aplicação através dos itens : 
- Modelo / Capacidade frigorífica “se o local está de acordo com as especificações necessárias” 
- Faixa de Aplicação / Fluido refrigerante recomendado, 
- Tensão e freqüência de alimentação. 
 
Importante: 
Para utilização do produto Elgin em sistemas (circuitos frigoríficos) que já operaram, os cuidados com limpeza devem ser 
redobrados, principalmente nos casos onde ocorreu a queima do motor do compressor. 
Nos casos de substituição de um compressor que apresentou defeito, determine a causa do problema, pois o mesmo poderá 
danificar o novo equipamento. 
Caso, na substituição do compressor constate a queima ou impurezas no circuito frigorífico, efetue a limpeza no sistema, 
separando os principais componentes como condensador,  evaporador e tubulações. Assegure-se que a limpeza seja feita 
com fluido R141B, através do processo de circulação forçada (bombeamento) de fluido.  
 
Cuidados com os demais Componentes: 
As Unidades Condensadoras e os Compressores Elgin são fornecidos isentos de umidade, impurezas e com carga positiva 
de nitrogênio, portanto é de vital importância que os demais componentes do sistema, tais como: evaporador, tubulações, 
etc, estejam em boas condições de limpeza. 
Durante o processo de montagem, mantenha a tubulação fechada, evitando a entrada de contaminantes no seu interior. 
Para a montagem do sistema, efetue as soldas na presença de uma atmosfera neutra no interior da tubulação; para tal, faça 
circular pelo sistema um fluido inerte (nitrogênio, por exemplo). 
 
Verificação de Vazamentos: 
Após a montagem do sistema, devemos submetê-lo a um teste de vazamento, o mesmo poderá ser realizado utilizando-se 
um detector eletrônico de vazamentos, ou ainda espuma. OBS.:Nunca pressurize o sistema além de sua pressão de 
trabalho. (utilize nitrogênio). 
 
Desidratação e Vácuo: 
O bom desempenho e a vida de um sistema de refrigeração dependem muito da eliminação da umidade no interior de seu 
sistema, a única maneira de retirá-la é com a evacuação do mesmo com uma bomba de vácuo.  
Para se conseguir um bom nível de vácuo é fundamental que ele seja feito utilizando-se de uma bomba de vácuo. Jamais 
faça vácuo no sistema com o próprio compressor, pois isso o contaminaria, o que comprometeria sua vida útil. 
Durante o processo de evacuação deve-se “quebrar” o vácuo com Nitrogênio Seco por uma ou duas vezes. 
OBS.: Deve-se atingir um nível mínimo de 250 microns de vácuo. 
 
Ligações e Componentes Elétricos: 
Efetuar as ligações elétricas conforme os esquemas a seguir.  
Utilize apenas componentes especificados pela Elgin. 
Obs. Antes de ligar o sistema, verifique as ligações elétricas e certifique se a tensão e frequência de alimentação estão 
corretas. 

Tipo de Ligação dos Compressores ELGIN: 

 
 



 
 

Posição dos Componentes Elétricos:    
Sempre observe a posição correta de fixação do relé voltimétrico e seu sentido de trabalho, a caixa de ligação também 
deverá estar fixa na posição correspondente, isto quer dizer que a caixa de ligação não poderá ser fixada  de um modo 
deitado. Verifique sempre a seta indicativa. 
 
Medições dos principais parâmetros: 
 
Superaquecimento do evaporador (útil) – É medido pela diferença da temperatura de evaporação e temperatura da saída 
do evaporador (na tubulação, junto ao bulbo da válvula de expansão termostática).  
Valores recomendados: Superaquecimento do evaporador (útil): entre 4ºC e 8ºC.  
Exemplo: 
P = Pressão    T = Temperatura 
P Sucção = 28,2psig ► R-22 ► (régua ou tabela Pressão X Temperatura) ► T evaporação = -15ºC 
T saída do evaporador = -9ºC = T saída do evaporador – T evaporação = - 9ºC – (-15) = 6ºC 
 
Superaquecimento Total (global) – Medir na tubulação de sucção 15cm antes da conexão de sucção do compressor. 
 
Valores recomendados: 
Superaquecimento total (global): menor que 20ºC 
Exemplo: 
P Sucção = 28,2psig ► R-22 ► (régua ou tabela Pressão x Temperatura) ► T evaporação = -15ºC 
T Sucção = - 5ºC 
Superaquecimento total (global) = T Sucção – T evaporação =  - 5ºC – (-15)ºC =  10ºC 
 
Sub-resfriamento. 
 
Valores recomendados: 
Sub-resfriamento entre 2°C e 8°C 
Exemplo: 
P Descarga = 181,8psig ► R-22 ► (régua ou tabela Pressão x Temperatura) ► T condensação = 35ºC 
T líquido = 30ºC 
Sub-resfriamento = T condensação – T linha de líquido =  35ºC – 30ºC =  5ºC 
 
Temperatura de descarga – Medir na tubulação de descarga 15cm da conexão de descarga do compressor não ultrapasse 
Temperatura de descarga: menor que 120ºC 
 
Balanceamento do Sistema: 
Nota: 
- Verifique / avalie a utilização do Separador de Óleo e Separador de Líquido (Acumulador de Sucção) na instalação em 
função de cada caso acima e temperatura de evaporação (principalmente em aplicações em baixa temperatura e onde a 
distancia do evaporador ao compressor é superior à 20m.). 
- Não esqueça de acrescentar óleo no reservatório do separador e para cada 10m de tubulação adicionar 100ml de óleo no 
compressor ou evaporador (adicione pela conexão de sucção do compressor antes da soldagem final).  

 
 

Duvidas, entre em contato com a Engenharia de Aplicação: 
Tel.: (11) 3383-5900 - Rua Barão de Campinas, 305 – Campos Elíseos – São Paulo – SP 
CEP: 01201-901 – site: www.elgin.com.br – e-mail: refrigeracao@elginsp.com.br  


