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Aviso Importante

A conservação e redução da emissão
de gases deve ser conseguida seguin-
do os procedimentos de operação e
serviço recomendados pela Trane com
atenção especifica ao seguinte :

O refrigerante utilizado em qualquer tipo
de equipamento de ar condicionado
deverá  ser recuperado e/ou reciclado
para sua reutilização, represado ou
completamente destruído sempre que
o mesmo seja removido do equipamen-
to. Nunca deve ser liberado para a
atmosfera.

Sempre considere a possível recicla-
gem ou reprocesso do refrigerante
transferido antes de começar a recupe-
ração por qualquer método.

Questões sobre refrigerantes recupera-
dos e qualidades aceitáveis  estão
descritos  na norma ARI 700.

Use cilindros  aprovados e seguros.
Cumpra com todas as normas de
segurança e  transporte aplicáveis
quando transportar containers de
refrigerante.

Para minimizar emissões enquanto
transfere o gás refrigerante use equipa-
mentos de reciclagem. Sempre use
métodos que façam o vácuo o mais
baixo possível enquanto recuperam e
condensam o refrigerante dentro do
cilindro.

Importante:

Uma vez que a Trane do Brasil  tem como política o contínuo desenvolvimento de
seus produtos, se reserva o direito de mudar suas especificações e desenhos sem
prévio aviso. A instalação e manutenção dos equipamentos especificado neste
manual, deverão ser feitos por técnicos credenciados e/ou autorizados pela Trane,
a não  observância e/ou adoção dos procedimentos, apresentados neste manual,
poderá implicar na perda de garantia do produto.

Controle de Emissão de Refrigerante

©American Standard Inc. 2003
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Model Number
e Dados Gerais

Tab. 01 - Dados Gerais CGAD 10 e 15 TR   -   50/60 Hz

Notas:
(1) Valores de corrente apresentados são referentes a alimentação em 220V/ 60Hz
(2) Dados baseados na condições de operação estabelecidas pela norma ARI 590-92.

Modelo CGAD010 CGAD015
Capacidade (TR) 10,0 15,0
Consumo Nominal (kW) 9,5 12,8
Corrente Nominal (A) 31,0 37,2
Eficiência (kW/TR) 0,95 0,85
Compressor
Modelo ZR61KC ZR81KC
Quantidade 2 2
Capacidade Nominal (TR) 5 7.5
Evaporador
Modelo 10D 15D
Volume Armazenamento (Lt) 24 32
Vazão Mínima m3/h 2,7 4,1
Vazão Máxima m3/h 7,9 11,9
Conexão Entrada pol. 2 2
Conexão Saida pol. 2 2
Condensador
Modelo 5 7,5
Nº de Serpentinas 2 2
Área de Face m2 0,8 1,1
Aletas p/ Polegada m3/h 14 14
Nº de Rows pol. 3 3
Ventiladores
Quantidade/Estágios 2/2 2/2
Diâmetro mm 600 600
Vazão de Ar m3/h 14100 20400
Rotação rpm 830 1130
Potência do Motor CV 0,75 1,5
Tipo de Acionamento Direto Direto
Dados Gerais
Comprimento mm 2000 2460
Profundidade mm 1037 1037
Altura mm 907 1081
Refrigerante Padrão R-22 R-22

Opcional R-407C R-407C
Nº de Circuitos 2 2
Estágios Capacidade % 100-50 100-50
Peso de Operação kg 698 802
Peso de Embarque kg 628 732

C G A D   0  1  5     2     T     2     2    0
1, 2, 3 , 4     5, 6, 7       8       9     10     11    12

Dígito 10 - Alimentação Elétrica
2 = 220V/60Hz/3f
3 = 380V/60Hz/3f
4 = 440V/60Hz/3f

Dígitos 1,2,3 e 4 - Modelo
CGAD - Modelo CGAD, cond. a ar

Dígitos 5,6,7 - Cap. Nominal (TR)
010 =   10 TR
015 =   15 TR

Dígito 8 - Quantidade Compressor
1 = Um Compressor
2 = Dois Compressores

Dígito 11 - Tensão de Comando
1 =  Tensão de Comando 110V
2 =  Teansão de Comando 220V

Dígitos 12 -  Especiais e Opcionais
Consultar o Depto. de Marketing.

Dígito 9 - Tipo de Compressor
T = Compressor Scroll

Model Number Resfriador de Líquido CGAD 10 e 15 TR.
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Inspeção das Unidades

Ao receber a unidade no local da instala-
ção proceder da seguinte maneira:

-   Verificar se os dados contidos na placa
de identificação são os mesmos que os
dados contidos na ordem de venda e na
nota fiscal de embarque (incluindo as
características elétricas);

-  Verificar se a alimentação de força local
cumpre com as especificações da placa de
identificação;

- Inspecionar cuidadosamente a unidade
em busca de sinais de danos no transporte
Se a inspeção feita na unidade revelar
danos ou faltas de materiais, notifique
imediatamente a transportadora. Especifi-
que a classe e magnitude do dano no
prórpio conhecimento de embarque/
desembarque antes de assinar;

- Informe à Trane do Brasil e/ou a Empresa
Instaladora dos danos e das providências a
serem tomados para os devidos reparos.
Não repare a unidade até os danos terem
sido inspecionados.

Armazenamento

Caso a unidade, no momento da entrega
ainda não possa ser colocada no local
definitivo da instalação, armazene a
mesma em local seguro protegida da
intempérie e/ou outros causadores de
danos. A armazenagem, bem como a
movimentação indevida dos equipamentos,
implicará na perda de garantia dos
equipamentos.

Inspeção das Unidades

Instruções para uma correta
instalação

Para uma instalação apropriada considere
os seguintes itens, antes de colocar a
unidade no local:

-  O piso ou a base das unidades devem
estar nivelados, sólido e com resistência
necessária para suportar o peso da
unidade e acessórios. Nivele ou repare o
piso, do local a ser instalado a unidade,
antes de colocar.

- Providenciar calços de borracha ou
isoladores de vibração, para as unidades.

- Providenciar os espaços mínimos
recomendados para manutenção e
serviços de rotina, ver páginas 22 e 23
deste manual.

- Considerar as mesmas distâncias nos
casos de varias unidades juntas.

-  Realizar a instalação elétrica. Entradas
para as conexões elétricas são previstas
em ambos lados das unidades.

- Providenciar espaços suficientes para ter
acesso às tubulações e remoção das
tampas.

- O fornecimento de energia elétrica deve
seguir a Norma NBR 5410 , os códigos
locais e/ou da NEC.

- O instalador deverá providenciar e instalar
as  tubulações  hidráulica, afim de interligar
as unidades  condicionadoras de ar ao
resfriador de líquidos CGAD.

CUIDADO:!

Avisos de cuidado deverão aparecer
em intervalos adequados e em
pontos apropriados deste manual
para alertar aos  operadores e
pessoal de serviço sobre situações
de risco potencial que  poderão
gerar danos aos equipamentos e ou
meio ambiente.

Segurança Geral

As unidades CGAD,  são projetadas
para trabalhar de forma segura e
confiável, sempre que operados de
acordo com as normas de segurança.
O sistema trabalha com componentes
elétricos, mecânicos, pressões de gases e
água, etc., que podem ocasionar danos às
pessoas e aos equipamentos, caso não
sejam atendidas as normas de segurança
necessárias.
Portanto, somente instaladores credencia-
dos e/ou autorizados Trane do Brasil,
deverão realizar  a instalação,  partida e
executar a manutenção nestes equipamen-
tos.
Siga todas as normas de segurança
relativas aos trabalhos e aos avisos de
atenção das etiquetas coladas nas
unidades, assim como utilize sempre
ferramentas e equipamentos apropriados.

Identificação de Perigos

ATENÇÃO !!

Avisos de atenção deverão aparecer
em intervalos adequados e em
pontos apropriados deste manual
para alertar aos  operadores e
pessoal de serviço sobre situações
de risco potencial que  PODERÃO
resultar em lesões pessoais severas
ou danos aos equipamentos, caso
não sejam atendidas as normas de
segurança.
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 Expedição e Manuseio

1. As unidades Resfriadoras CGAD saem
da fábrica prontas para serem instaladas,
devidamente testadas, com a carga correta
de óleo e de refrigerante para operação.

2. Quando a unidade chegar, compare
todos os dados da placa, com as informa-
ções do pedido e da nota fiscal.

3. Ao receber a unidade, faça uma
verificação visual de todos os componen-
tes, tubulações e conexões para verificar
se não há amassamentos ou vazamentos
decorrentes do manuseio no transporte.
Havendo danos avise imediatamente à
transportadora e à Trane do Brasil.

4. As unidades Resfriadoras CGAD estão
providas de suportes para levantamento ao
longo do perfil de suporte de ambos os
lados da unidade, existindo quatro orifícios.
Passe os cabos de içamento através dos
orifícios e instale barras alongadoras entre
os cabos na parte superior da unidade
(fig. 2). Quando levantado corretamente o
equipamento balança no seu centro de
gravidade. Os pesos de embarque estão
mostrados na tabela 2.

5. Evite que correntes, cordas ou cabos de
aço encostem no equipamento.

6. Durante o transporte não balance o
equipamento nem incline o mesmo mais
de 15°, com referência à vertical.

7. Os compressores são fixos ao trilho de
sustentação com os próprios parafusos
dos coxins de borracha, que saem de
fábrica apertados para proteção contra
movimentos que possam causar  quebra
das tubulações.
A posição de operação e de embarque em
este tipo de coxim é a mesma.

Base de Apoio e Fixação

1. Para fixação da unidade CGAD deve-se
contar com bases de apoio perfeitamente ni-
veladas e alisadas, verificando se o local
destinado à unidade é suficientemente resis-
tente para suportar o peso e absorver as vi-
brações da unidade.

2. Recomenda-se o uso de calços ou amor-
tecedores de vibração sob os pés de supor-
te da unidade . Os amortecedores de vibra-
ção tipo coxim de borracha são fornecidos
nas unidades CGAD e deverão ser instala-

Fig. 02 - Instrução de transporte e movimentação.

Transporte
e Movimentação

 Viga ‘U’ 3” x 1 1/2” x 0,25” x 100”

dos entre os pés da unidade e a superfície
da base. Quando instalar o equipamento
em cima de laje colocar sempre amortece-
dores de vibração do tipo de mola que de-
vem ser adquiridos.

3. Marcar os pontos de sustentação sobre o
piso e ter cuidado com a movimentação ho-
rizontal e vertical da unidade.
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Dimensionamento da Unidade

As capacidades das unidades estão
listadas na seção de dados de perfor-
mance. Superdimensionar intencio-
nalmente uma unidade para assegurar
capacidade adequada, não é recomen-
dado.  Se o superdimensionamento é
desejado, considere o uso de duas
unidades.

Colocação da Unidade

1
Ajustando a Unidade

2
Isolamento e Emissão de Ruído

A forma mais efetiva de isolamento é
colocar a unidade longe de qualquer
área sensível a som. Ruídos
estruturalmente transmitidos podem
ser reduzidos por eliminadores de
vibração. Isoladores de mola provaram
ser de pouca eficiência em instalações
com o resfriador de líquido com
condensação a ar CGAD e não são
recomendados.  Luvas para
passagem de tubos pela parede e
pendurais de tubulação isolados com
borracha, podem ser usados para
reduzir o som transmitido através da
tubulação de água. Para reduzir o som
transmitido através de eletroduto, use
eletroduto flexível.

Localização da Unidade

A
Geral
Fluxo desobstruído de ar no
condensador é essencial para manter a
eficiência de operação e capacidade
do resfriador de líquido. Ao
determinar a colocação da unidade,
algumas considerações cuidadosas
devem ser levadas em conta, para
assegurar um fluxo de ar suficiente
através da superfície de transferência
de calor do condensador. Podem
ocorrer duas condições, que devem
ser evitadas se pretende-se alcançar
ótimo desempenho: curto-circuito de ar
quente e excassez de circulação de ar
na serpentina. Ver página 22 e 23 deste
manual.

Considerações de
Aplicação

B -  Prover Afastamento Vertical

C - Prover Afastamento Lateral

D - Prover Afastamento Suficiente Entre
Equipamentos

E - Instalações em Local Fechado por Muros
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Considerações de
Aplicação
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Componentes da tubulação hi-
dráulica do evaporador

A figura abaixo mostra como proceder
para fazer a instalação da tubulação de
água. Um purgador de ar é colocado na
parte superior do evaporador e na saída
da água. Providenciar purgadores de ar
adicionais nos pontos altos da tubulação
para liberar o mesmo do sistema de
água gelada.

Dreno do Evaporador

A conexão do dreno do evaporador deve-
rá ser tbulada a um ralo disponível para
esvaziar o evaporador mesmo durante o
serviço. Instale uma válvula gaveta na
linha de dreno.

Termômetros e Manômetros

É imprescíndivel a instalação de termô-
metros (itens 5 e 12 da figura) e manô-
metros (item 9) na entrada e saída de
água gelada. Tais instrumentos devem
ser instalados próximos da unidade e ter
a graduação máxima de 1° C para termô-
metros e de 0,1 kgf/cm2 para manôme-
tros.

Importante: Para evitar danos no evapora-
dor não exceda a pressão de água acima
de 150 psig.

Recomenda-se a instalação do manôme-
tro com conexão na entrada e saída da
água de forma similar ao item 9 da figura,
para eviatr erro na leitura. A instalação dos
manômetros e termômetros deve ser na
altura adequada para evitar erros de para-
laxe*. Os termômetros devem ainda ser
de vidro ou escala de mercúrio com fluido
colorido para constrate e facilitar a leitura.

- Os manômetros devem ser equipados
com sifões;
- Coloque válvulas gaveta para isolar os
manômetros quando não estão sendo
utilizados.

Use uniões nas tubulações para facilitar
os serviços de montagem e
desmontagem das mesmas.

A entrada e saída devem ter válvulas gave-
ta para isolar o evaporador na execução
de serviços e uma válvula globo na saída
para regular a vazão de água.

Chave Fluxo de Água
(Flow-Switch)

Verificar os intertravamentos de seguran-
ça, particularmente o flow-switch deve ser
instalado em trechos retos e horizontais,
com as palhetas de acordo com o diâme-
tro da tubulação, e a distancia das curvas
e válvulas de pelo menos 5 vezes o diâ-
metro da mesma, de cada lado.

Tratamento de Água

O uso de água não tratada ou impropria-
mente tratada, poderá resultar na forma-
ção de escamas, erosão, corrosão, algas
e limo. Recomenda-se que sejam contra-
tados serviços de um especialista qualifi-
cado no tratamento de água para determi-
nar que tratamento, se necessário, deve
ser feito. A Trane do Brasil não assume
nenhuma responsabilidade por falhas no
equipamento que sejam resultantes do
uso de água não tratada ou impropria-
mente tratada.

Legenda de Componentes

1 - Dreno
2- União
3- Conexão Flexível
4- Chave Fluxo de Água (Flow-Switch)
5- Termômetro
6- Vávula Globo
7- Válvula Gaveta
8 - Purgadores de Ar
9- Manômetros com vávula gaveta
10- União
11- Conexão Flexível
12- Termômetro
13- Filtro de Água
14- Válvula Gaveta

E- Entrada de água
S- Saída de Água

* Erro de Paralaxe: Deslocamento aparente de um objeto, quando se muda o ponto de observação. Diz-se especialmente do desvio apar ente da agulha de um instrumento de medida,

quando não se observa de uma direção vertical a ela (erro de paralaxe).

Fig. 02 - Componentes
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Verificações para Partida Inicial
Geral

Uma vez instaladas as unidades comple-
te cada item desta lista, quando todos,
estiverem cumpridos, as unidades
estarão prontas para a partida inicial.

[  ] Verificar que a voltagem da instalação
está de acordo com a do refriador de
líquidos CGAD e demais componentes.

[  ] Inspecionar todas as conexões
elétricas. As mesmas deverão estar
devidamente limpas e apertadas.

[  ] Verificar o nível de óleo no cárter dos
compressores. O óleo deverá ser visível
no visor de nível de óleo do mesmo.

[  ] Afrouxar os parafusos dos coxins de
borracha de cada compressor se ainda
não foi feito.

[  ] Abrir (Contrasede) as válvulas das
linhas de sucção, de líquido e a válvula de
serviço de descarga.

[  ] Assegure-se que não há vazamento de
refrigerante.

[  ] Verificar a voltagem (tensão de alimen-
tação) para a unidade na chave
seccionadora e fusíveis de força. A
voltagem deve estar dentro das faixas
tomadas das tabela 9 página 13  (tam-
bém estampadas na placa de identifica-
ção do equipamento).
Desbalanceamento de voltagem não
deve exceder 2%, consultar pág. 17 deste
manual.

[  ] Verificar a sequência das fases
conforme descrito no esquema de
fornecimento de força.

[  ]  Verificar a correta instalação de todos
os sensores de temperatura.

[  ] Fechar a chave seccionadora de força
da unidade e disjuntores de comando. O
interruptor da unidade resfriadora de
líquidos CGAD deve estar na posição
DESLIGA ou OFF.

[  ] Completar o circuito de água gelada
(evaporador). Consultar ‘Sistema de
Água”do evaporador neste manual.

[  ] Fechar os disjuntores ou chaves
seccionadoras com fusíveis que forne-
cem energia à chave de partida da bomba
de água gelada.

[  ] Ligar a bomba de água gelada. Com a
água circulando verifique todas as
conexões das tubulações para detectar
possíveis vazamentos. Faça se necessá-
rio reparos.

Verificações
para Partida Inicial

ATENÇÃO !!

Para previnir acidentes ou mortes,
devidos a choques elétricos, abra e
trave todos os disjuntores e chaves
seccionadoras elétricas.

ATENÇÃO !!

Para evitar danos aos compressores
não opere a unidade com nenhuma
das válvulas de serviço de sucção,
descarga ou líquido fechadas.

[  ] Com a bomba de água ligada, ajuste o
fluxo de água verifique a perda de pressão
através do evaporador. Anote os valores
obtidos.

[  ] Ajustar a chave de fluxo de água na
tubulação de água gelada verificando seu
correto funcionamento.

[  ] Desligar as bombas. A unidade está
pronta para partir. Siga as instruções de
operação, manutenção e procedimentos
complementares, para dar partida na
unidade. Consultar procedimentos para
completar a carga de gás, neste manual.

CUIDADO:!

Para evitar sobreaquecimento nas
conexões e condições de baixa
voltagem no motor do compressor,
verifique o aperto de todas as
conexões no circuito de força do
compressor.

CUIDADO:!

Para evitar danos ao equipamento,
não use água não tratada ou impro-
priamente tratada no sistema. O uso
de água imprópria, acarretará perda
da garantia dos equipamentos.
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amento indicarem falta de gás refrigeran-
te, carregue gás em cada circuito. A falta
de refrigerante é indicada se as pressões
de trabalho são baixas e o subresfriamen-
to também é baixo.

[  ] Adicione gás refrigerante (somente na
forma gasosa) com a unidade em
funcionamento carregando gás através da
válvula schraeder situada na linha de
sucção ,até que as condições de opera-
ção sejam normais.

[  ] Se as condições de operação indicam
sobrecarga de gás, de forma lenta vá
removendo refrigerante pela válvula de
serviço da linha de líquido. Não descarre-
gue refrigerante à atmosfera.

[  ] Preencher a "Folha de Partida".

Uma vez que a unidade está funcionando
normalmente, mantenha a casa de
máquinas limpa e as ferramentas no seu
lugar. Assegure-se que as portas dos
painéis de controle estão no seu lugar.

Condições de Operação

Uma vez que a unidade está operando
aproximadamente por  10  minutos e o
sistema está estabilizado, verifique as
condições de operação e complete os
procedimentos de verificação como
segue:

[  ] Verificar novamente as vazões de água
e quedas de pressão através do
evaporador e do condensador. Estas
leituras deverão estar estáveis e com
valores apropriados. Se a pressão
diferencial cair, limpe todos os filtros de
suprimento de água.

[  ] Verificar as pressões de sucção e de
descraga nos manômetros da unidade.

Pressões

Tome a pressão de descarga na conexão
da contrasede da válvula de serviço. Para
a pressão de sucção na válvula Schrader
prevista na linha de sucção:

Valores normais de pressão são:

Pressões                Valores Normais
Descarga     200 a 360 psig

[  ] Verificar o nível de óleo dos compresso-
res. A plena carga o nível de óleo deverá
ser visível no visor de óleo do compressor.
Se não, adicione ou retire óleo coforme
requerido.

[  ] Verificar e registrar a amperagem
consumida pelo compressor. Compare
as leituras com os dados elétricos do
compressor fornecidos na placa do
equipamento.

[  ] Verificar o visor de líquido. O  fluxo de
refrigerante deverá ser limpo. Bolhas no
líquido indicam ou baixa carga de refrige-
rante ou excessiva perda de pressão na
linha de líquido. Uma restrição pode
freqüentemente ser identificada por um
notável diferença de temperatura de um
lado e outro da área restringida. Freqüen-
temente se forma gelo na saída da linha
de líquido neste ponto também.

[  ] Uma vez estabilizado o nível de óleo, a
amperagem e as pressões de operação,
medir o superaquecimento. Consulte a
seção de Superaquecimento e
Subresfriamento neste manual.

[  ] Medir o subresfriamento.Consulte a
seção de Superaquecimento e
Subresfriamento neste manual.

[  ] Se a pressão de operação, o visor de
líquido, o superaquecimento e o subresfri-

Condições
de Operação

CUIDADO:!

Para evitar danos aos compressores
não permita que líquido refrigerante
entre na linha de sucção.

ATENÇÃO !!

Para evitar ferimentos, devido ao
congelamento, evite o contato direto
com o refrigerante.

CUIDADO:!

Para minimizar o uso dos
manômetros, feche os registros para
isolar os mesmos após sua utiliza-
ção. CUIDADO:!

O sistema poder não ter carga certa
de refrigerante embora, o visor de
líquido esteja limpo. Também deve-
mos considerar o superaquecimen-
to, subresfriamento e pressões de
operação.

CUIDADO:!

Se as pressões de sucção e descar-
ga são baixas mas o
subresfriamento é normal, não
existe falta de gás refrigerante.
Adicionando gás resultará em
sobrecarga.

CUIDADO:!

Para evitar danos ao compressor e
assegurar plena capacidade de
resfriamento, use somente o refrige-
rante especificado na placa de
identificação do equipamento.
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- Jogo de chave cachimbo de 7/16
    a 1 1/4";
- Torquímetro com escala até 180 ft/lbf;
- Chave inglesa de 6" e 12";
- Chave grifo de 14";
- Jogo de chaves Allen completo;
- Jogo de chaves de fenda;
- Jogo de alicates, universal, corte,

pressão, descascador de fios;
- Jogo flangeador de tubos;
- Chave catraca para refrigeração;
- Jogo de chaves fixas de 1/4”
    a 1 1/4";
- Jogo de chaves estrela de
    1/4” a  9/16".

Equipamentos Necessários

- Regulador de pressão para
    nitrogênio;
- Bomba de vácuo de 15 cfm
- Vacuômetro eletrônico;
- Megôhmetro de 500 volts com
    escala de 0 a 1000 megohms;
- Detector de vazamentos eletrônico;
- Alicate amperímetro;
- Manifold completo;
- Termômetro eletrônico;
- Refrigerante R- 22 e óleo
     Trane Oil 15;

- Aparelho de solda oxi-acetileno;
- Tabela de pressão temperatura do

 freon R- 22;
- Transferidora  ou recuperadora
     de gás refrigerante;
- Anemômetro;
- Psicrômetro;
- Sacapolias;
- Bomba manual de óleo.
-  Fasímetro

Ciclo
de Refrigeração

Fig. 03 - Fluxograma do ciclo de refrigeração

Relação de ferramentas e equipamentos recomendados para execução de inatalação e serviços

Ferramentas e Equipamentos Necessários

Temperatura
Sucção

Válvula de
Sucção

Pressostato
de Alta

Pressostato
de Baixa

Registro
Linha

Líquido

Temperatura
de LíquidoVálvula

Solenóide
Visor de
Líquido

Válvula de
Expansão

Ev
ap

or
ad

or
Condensador

Válvula de
Descarga

Compressor

Filtro
Secador
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PSIG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PSIG
30 -14 -13,4 -12,8 -12,1 -11,6 -11,1 -10,5 -10 -9,5 -8,9 30
40 -8,4 -7,8 -7,3 -6,8 -6,3 -5,8 -5,3 -4,9 -4,4 -3,9 40
50 -3,5 -3 -2,6 -2,1 -1,6 -1,2 -0,8 0,4 0 0,4 50
60 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 60
70 4,8 5,1 5,6 5,8 6,2 6,5 6,9 7,2 7,6 8 70
80 8,3 8,7 9 9,4 9,7 10,1 10,4 10,7 11 11,3 80
90 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,5 13,8 14,1 14,4 90

100 14,7 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17 17,3 100
110 17,6 17,9 18,2 18,4 13,7 19 19,3 19,6 19,8 20,1 110
120 20,4 20,7 21 21,2 21,5 21,7 21,9 22,2 22,4 22,7 120
130 22,9 23,1 23,4 23,6 23,9 24,1 24,4 24,6 24,9 25,1 130
140 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,6 26,8 27 27,3 27,5 140
150 27,7 27,9 28,2 28,4 28,6 28,8 29,1 29,3 29,5 29,7 150
160 30 30,2 30,4 30,6 30,8 31,1 31,3 31,5 31,7 32 160
170 32,2 32,4 32,6 32,8 33 33,2 33,4 33,6 33,8 34 170
180 34,2 34,4 34,6 34,8 35 35,2 35,4 35,6 35,8 36 180
190 36,2 36,4 36,6 36,7 36,9 37,1 37,3 37,5 37,7 37,9 190
200 38,1 38,3 38,4 38,6 38,8 39 39,2 39,4 39,5 39,7 200
210 39,9 40,1 40,3 40,4 40,6 40,8 41 41,2 41,4 41,5 210
220 41,7 41,9 42,1 42,3 42,4 42,6 42,8 43 43,2 43,4 220
230 43,5 43,7 43,8 44 44,2 44,4 44,5 44,7 44,9 45 230
240 45,2 45,4 45,5 45,7 45,9 46 46,2 46,4 46,5 46,7 240
250 46,8 47 47,1 47,3 47,5 47,6 47,8 47,9 48,1 48,2 250
260 48,4 48,6 48,7 48,9 49 49,2 49,3 49,5 49,6 49,8 260
270 50 50,1 50,3 50,4 50,6 50,7 50,9 51 51,2 51,4 270
280 51,5 51,6 51,8 51,9 52,1 52,2 52,4 52,5 52,7 52,8 280
290 53 53,1 53,3 53,4 53,6 53,7 53,9 54,1 54,2 54,4 290
300 54,5 54,6 54,8 54,9 55 55,2 55,3 55,5 55,6 55,7 300
310 55,9 56 56,1 56,3 56,4 56,6 56,7 56,8 57 57,1 310
320 57,2 57,4 57,5 57,6 57,8 57,9 58 58,1 58,3 58,4 320
330 58,5 58,7 58,8 58,9 59,1 59,2 59,3 59,4 59,6 59,7 330
340 59,8 60 60,1 60,2 60,4 60,5 60,6 60,7 60,9 61 340
350 61,1 61,3 61,4 61,5 61,6 61,8 61,9 62 62,2 62,3 350
360 62,4 62,6 62,7 62,8 62,9 63 63,1 63,2 63,4 63,5 360
370 63,6 63,7 63,8 63,9 64 64,1 64,3 64,4 64,5 64,6 370
380 64,7 64,8 64,9 65 65,1 65,3 65,4 65,5 65,6 65,7 380

PSIG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PSIG

Tabela de
Regulagem R-22

Atividade Aumenta Diminui Aumenta Diminui

Abrir a válvula de expansão X X

Fechar a válvula de expansão X X

Colocar refrigerante HCFC 22 X X

Retirar refrigerante HCFC 22 X X

Superaquecimento Subresfriamento

Tab. 02 - Regulagem de Superaquecimento e Subresfriamento

Tab.03 - Tabela Pressão (psig) X Temperatura (°C)  R- 22

1. Variando 1°C no subresfriamento,
o superaquecimento varia 3°C.

2. A válvula de expansão
termostática  fecha girando a haste
em sentido horário; no sentido anti-
horário, abre.

3. Caso o equipamento seja pedido
sem válvulas de serviço (recomen-
dadas) todos eles saem de fábrica
com válvulas schrader instaladas
nas linhas de sucção, descarga e
líquido que serão utilizadas para
fazer as leituras de pressões e
operações de manutenção .

IMPORTANTE:
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Controle Abre Fecha Reset Controle Reset RCM

Termostato
enrolamento do motor 105°C 82°C Auto Manual

Pressostato de Alta 395 +/- 15 psig 280 +/- 20 psig Auto Manual

Pressostato de Baixa 35 +/- 5 psig 60 +/- 5 psig Auto Auto - até 5 vezes
Pressostato Limite de
Baixa 10 +/- 3 psig 35 +/- 5 psig Auto Manual

Nível de Óleo Visível com o compressor em funcionamento
Pressão de Alta 200 a 340 psig
Pressão de Baixa 55 a 80 psig
Superaquecimento de 6 a 10° C
Subresfriamento de 5 a 10° C
Visor de Líquido Fluxo de refrigerante sem indícios de gás

Voltagem Não deverá exceder de +/- 10% da voltagem de placa
Corrente Não deve ultrapassar a corrente de placa

Temperatura de Evaporação
- 2,0° C a + 8° C. Valor normal = 5° C abaixo da
temperatura de saída da água gelada.

Temp. de Condensação (Cond. a Ar)
38° C a 60 °C . Valor normal de 20° C acima temp. entrada
do ar.

CUIDADO:!

Todos os testes dos pressostatos de-
vem ser feitos com manômetros
confiáveis. Estas seguranças são cali-
bradas na fábrica e lacradas, a violação
do lacre implica na perda da garantia.

Procedimentos
de Operação

Tab. 04 - Dados Elétricos e para regulagem.

Tab. 05 - Dados de controle para regulagem.
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Manutenção Preventiva Periódica

Fazer todas as inspeções e serviços de
manutenção nos intervalos recomendados.
Isto prolongará a vida útil do equipamento
e reduzirá a possibilidade de falhas do
equipamento.

Use a "Folha de leitura de Dados de
Operação"  para registrar semanalmente
as condições de operação para esta
unidade. A folha com os dados de opera-
ção pode ser uma ferramenta valiosa de
diagnóstico para o pessoal de assistência
técnica. Anotando tendências das condi-
ções de operação o operador pode
frequentemente prever e evitar situações
problemas antes deles serem sérios.
Se a unidade não funciona propriamente
olhar "Análise de Problemas".

Manutenção Semanal

Uma vez que o equipamento está funcio-
nado aproximadamente 10 minutos e o
sistema está estabilizado, verifique as
condições de operação e siga os procedi-
mentos de verificações como segue:

[  ] Verificar o nível de óleo dos compresso-
res. O óleo deverá ser visível no visor da
carcaça quando o compressor está
funcionando. Opere o compressor por um
mínimo de 3 ou 4 horas antes de  verificar
o nível de óleo e cheque a mesma cada 30
minutos. Se o óleo não tem um nível
adequado depois deste período, adicione
ou retire óleo através de um técnico
qualificado.

[  ] Verificar a pressão de sucção e
descarga nos manômetros da unidade.
Olhar "Verificando condições de opera-
ção".

[  ] Verificar o visor da linha de líquido. Olhar
"Verificando condições de operação".

[  ] Se as condições de operação e o visor
de líquido indicam falta de gás, meça o
superaquecimento e o subresfriamento do
sistema. Vide itens "Superaquecimento do
sistema" e "Subresfriamento do sistema".

[  ] Se as condições de funcionamento
indicam sobrecarga; devagar (para
minimizar as perdas de óleo) retire

refrigerante pela válvula de serviço da
linha de líquido.

AVISO: para evitar acidentes por congela-
mento, evite o contato da pele com o
refrigerante.

[  ] Inspecionar  o sistema para detectar
condições anormais. Use a folha de leitura
tal como mostramos para registrar sema-
nalmente as condições da unidade. Uma
folha de leitura completa é uma ferramenta
valiosa  para o pessoal de assistência
técnica.

Manutenção Mensal

[  ] Fazer  todos os serviços da manutenção
semanal.

[  ] Medir e registrar o superaquecimento do
sistema.

[  ] Medir e registrar o subresfriamento do
sistema.

Manutenção Anual

[  ] Fazer todos os serviços de manutenção
semanais e mensais recomendados.

[  ] Tenha um técnico qualificado que
verifique a regulagem e funcionamento de
cada controle e inspecione e substitua se
necessário contatoras ou controles.

[  ] Se o Chiller não tem o dreno tubulado,
esteja seguro de que o dreno está limpo
para escoar toda a água.

[  ] Drene a água do condensador e
evaporador e tubulações do sistema.
Inspecione todos os componentes  sobre
vazamentos e danos. Limpe qualquer filtro
de água.

[  ] Inspecione os tubos do condensador  e
limpe se necessário.

[  ] Limpe e  repare qualquer superfície
corroída.

[  ] Inspecione o bulbo da válvula de
expansão para limpeza. Limpe se
necessário. O bulbo deve ter um excelente
contato com a linha de sucção e estar
apropriadamente isolado.

Procedimentos
de Manutenção

CUIDADO:!

Todos os testes dos pressostatos de-
vem ser feitos com manômetros
confiáveis. Estas seguranças são cali-
bradas na fábrica e lacradas, a violação
do lacre implica na perda da garantia.
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EVACUAÇÃO DO SISTEMA

O equipamento necessário para realizar
uma evacuação completa é o seguinte:“-
Uma bomba de alto vácuo capaz de
produzir um vácuo equivalente a  500
microns;
- Um vacuômetro eletrônico;
- Nitrogênio seco.

a. Ligue o vacuômetro eletrônico à  válvula
do manômetro de sucção ou na conexão
da tubulação na entrada  da bomba de
vácuo.
b. Feche a válvulas de serviço dos
manômetros no painel de instrumentos,
para evitar que se danifiquem.
c. Ligue a bomba de vácuo à conexão da
válvula da linha de líquido e na válvula de
sucção.  Abra o registro ligando a bomba
ao sistema.
d. Acione a bomba e evacue o sistema até
2.5 mm de mercúrio.
e. Quebre o vácuo através da válvula
schrader situada entre a válvula de
expansão e o evaporador com nitrogênio
seco e então torne a evacuar até 500
microns de mercúrio. Faça a conexão
antes de começar a fazer o vácuo.
f. Deixe que o sistema permaneça no
vácuo por uma noite ou um mínimo de 8
horas. Se não tiver ocorrido nenhuma
elevação  sensível depois desse tempo,
remova o equipamento de evacuação.
g. Quebre o vácuo com R-22 e abra as
válvulas de serviço dos manômetros no
painel de instrumentos.

Nota : Utilize bomba de Alto Vácuo de
Duplo Estágio e Indicador de Medição,
capaz de alcançar no mínimo 500 microns.

INSTALAÇÃO DE NOVO COMPRESSOR.

O compressor pode apresentar basica-
mente dois tipos de problemas:

- Mecânicos;
- Elétricos.

Em ambos os casos o compressor deverá
ser trocado, porém lembre sempre que não
basta trocar o mesmo, sempre procure
localizar e eliminar a(s) causa(s) do defeito.

a. Quebra Mecânica “Se o compressor
não tiver válvulas de serviço, transferir o

refrigerante para um cilindro apropriado,
fazer teste de pressurização (máximo de
200 psig para proteger o pressostato de
baixa pressão), fazer novo vácuo, carga de
refrigerante e nova partida com todas as
leituras. Corrigir a instalação no que ela
possa ter prejudicado o equipamento,
liberando o mesmo para funcionamento e
manter sempre o acompanhamento por
firma credenciada.
Caso o compressor tenha válvulas de
serviço o refrigerante pode ser mantido no
circuito, seguindo a seguimte seguência:“-
Fechar as válvulas de sucção e descarga
do compressor;
- Abrir as porcas das conexões das
válvulas do compressor e rabichos dos
pressostatos;
- Desligar o circuito elétrico do compressor;
- Retirar o compressor;
- Instalar o novo compressor ou o recupe-
rado;
- Instalar o circuito elétrico e os rabichos
dos pressostatos;
- Evacuar o compressor;
 - Abrir as válvulas do compressor.

 Queima do Motor

A queima do motor  implica na formação
de ácidos  e deposição de óxidos e borra
em partes do circuito, daí a necessidade de
efetuar-se a substituição do refrigerante e
do óleo e fazer limpeza de todo o circuito
com a colocação de filtros secadores
antiacidos HH, na sucção e na linha de
líquido. Neste caso, a limpeza deve ser
procedida da seguinte forma:
- Recolha todo o refrigerante um em
cilindro e envie para ser reciclado pelo
fabricante ou faça a sua reciclagem com
equipamento próprio. NUNCA LANCE O
GÁS NO MEIO AMBIENTE;“
- Retire o compressor;
- Retire o filtro secador;
- Instale o filtro adequado na linha de
sucção do compressor e troque o da linha
de liquido;
- Instale o compressor novo ou recuperado,
evacuar e carregar o sistema;
- Verifique o contator. Os contatos devem
ser limpos ou trocados;
- Coloque o condicionador em funciona-
mento e acompanhar a sua operação;“-
Verifique a perda de pressão através do
filtro de sucção. Se a perda de pressão
exceder a recomendada pelo fabricante, o

Procedimentos
de Manutenção

filtro deverá ser trocado;
- Após 48 horas de funcionamento, o óleo
deve ser analisado;“- Troque o óleo e filtros
a cada 48  horas até obter o óleo isento de
acidez ;
- Retire o filtro da sucção.Quando fizer a
limpeza de um circuito  TWIN (dois
compressores) é necessário trocar o óleo
do compressor queimado  e do seu par
também.

LIMPEZA DO CONDENSADOR.

A água disponível para condensação
frequentemente contem minerais que se
acumulam nas paredes do tubo do
condensador, formando camadas de
incrustações .A rapidez do acúmulo das
camadas será aumentada por altas
temperaturas de condensação e por água
com um alto teor de minerais.A formação
de camadas de sedimentos nos tubos de
água do condensador é indicada por um
decréscimo no fluxo de água, pequena
diferença de temperatura entre a água de
entrada e saída e temperatura de
condensação anormalmente elevada. Para
ser mantida a máxima eficiência, o
condensador precisa permanecer livre de
sedimentos. Mesmo uma camada muito
fina nas superfícies do tubo, pode diminuir
muito a capacidade de transferência de
calor do condensador. Os dois métodos
para limpeza dos tubos do condensador
são o mecânico e o químico.

LIMPEZA DO EVAPORADOR

O evaporador faz parte de um circuito
fechado que não deverá acumular quanti-
dade apreciável de incrustações ou
sedimentos. Se fôr necessário limpá-lo,
use o mesmo método referido ao
condensador.

AVISO: As partes internas do evaporador
estão compostas de aço, polipropileno e
cobre. Não use produtos de limpeza que
possam danificar estes componentes.
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Relé contra inversão de fase

Devido a suas características construti-
vas, os compressores Scroll possuem
um único sentido de rotação. Caso um
compressor entre em operação com o
sentido de rotação alterado, este não irá
comprimir e seus rotores poderão ser
totalmente danificados. Para evitar a
inversão da rotação do compressor, é
utilizado um rele contra inversão de
fase.
Este rele é conectado ao barramento de
alimentação principal do quadro
elétrico, onde monitora a sequência de
fase da alimentação elétrica. Caso a
sequência de fase não esteja correta, o
rele não irá permitir que o equipamento
entre em funcionamento.

Fluxo de Água no Evaporador

Para evitar que o equipamento opere
sem fluxo de água no evaporador, é
necessário a instalação de uma chave
de fluxo (Flow switch) e conectá-la
adequadamente no quadro elétrico de
comando. A instalação desta chave é de
responsabilidade do instalador, sendo
necessário que a mesma esteja
calibrada para desarmar quando a
vazão de água atingir 50% da vazão
nominal. As informações necessárias
sobre os pontos elétricos de conexão
da chave de fluxo poderão ser
encontradas no esquema elétrico do
equipamento.

Fusíveis

São utilizados fusíveis de ação retarda-
da para a proteção dos motores dos
compressores.

Dados
Elétricos

Notas:

(1) Os valores apresentados estão de acordo com as condições de operação da ARI 590-92.
(2) Para dimensionar os cabos e componentes para alimentação, considerar um acréscimo de 30% nos valores nominais apresentados.
(3) Os valores de corrente de partida correspondem a somatória da corrente de partida do último compressor a entrar em operação e das
correntes nominais dos demais compressores e ventiladores.

Tab. 06 - Dados Elétricos - 60 Hz

Nominal Máximo Nominal Máxima Partida Nominal Máxima Partida Nominal Máxima Partida

Compressores 9,5 12.0 31 40 17,9 23,1 15,5 20

Ventiladores 0,9 1,1 5 6,5 2,9 3,7 2,5 3,3
Total 10.4 13.1 36 46,5 20,8 26,8 18 23,3

Compressores 12.8 16.0 37,2 50 21,4 28,9 18,6 25

Ventiladores 1,8 2,2 8,8 12 5,1 6,9 4,4 6
Total 14.6 18.2 46 62 26,5 35,8 23 31

109

77154

218

89

126

ComponentesModelos

CGAD010

CGAD015

380V
Corrente (A)

440V
Corrente (A)

Consumo
( kW )

220V
Corrente (A)

Comando Elétrico-Eletrônico

 As unidades CGAD010 e CGAD015
são controladas através por um
conjunto de chaves liga-desliga
independente para cada circuíto, chave
comutadora de sequência de partida
dos compressores e um termostato
eletrônico de controle. As chaves ficam
localizadas em um painel
independente, para possibilitar sua
instalação remota. A chave liga-desliga
atua diretamente sobre o comando de
operação do compressor.  A chave de
sequência de partida possibilita que a
partida seja periódicamente alternada
entre cada um dos compressores,
assegurando um equilíbrio no regime
de trabalho dos mesmos. O termostato
de controle, localizado no quadro de
comando,  atua na operação dos
compressores, afim de controlar a
temperatura da água na saida do
evaporador, a qual deverá ser
préviamente ajustada em seu controle
de temperatura..
Caso seja de interesse do cliente, este
comando elétrico-eletrônico poderá,
opcionalmente,  ser substituido por um
controlador microprocessado RCM.
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Alimentação de Energia

A energia elétrica de alimentação da
unidade deve ser rigorosamente
apropriada  para que a unidade opere
normalmente. A voltagem total
fornecida e o desbalanceamento entre
fases deverá estar dentro das  tolerân-
cias abaixo indicadas:

Suprimento de Voltagem

As unidades podem ser fornecidas na
tensões  220 / 380 / 440V, 3F,  50 ou 60
Hz. Meça a voltagem de alimentação
em todas as fases das chaves
seccionadoras. As leituras devem cair
dentro da faixa da voltagem de utiliza-
ção mostrada na placa da unidade ou
seja a voltagem nominal +/- 10 %. Se a
voltagem de alguma fase não cair
dentro da tolerância comunique à
companhia elétrica para corrigir a
situação antes de partir o equipamento.
Voltagem inadequada na unidade
causará mal funcionamento nos
controles e um encurtamento da vida
útil dos contatos das contatoras e
motores elétricos.

Correção

Excessivo desbalanceamento entre as
fases de um sistema trifásico causará
um sobreaquecimento nos motores  e
eventuais falhas. O desbalanceamento
máximo permitido é de 2 %. Desbalan-
ceamento de Voltagem pode ser
definido como 100 vezes o máximo
desvio das três voltagens (três fases)
subtraída da média aritmética (sem ter
em conta o sinal) dividida pela média
aritmética.

Exemplo:

Se as três voltagens medidas em uma
linha são 221 volts, 230 volts e 227
volts, a média aritmética deverá ser :

( 221 + 230 + 227 ) / 3 = 226 volts

O percentual de desbalanceamento é  de:

100 x ( 226 - 221 )  /  226  = 2.2  %

O resultado indica que existe um
desbalanceamento acima do máximo
permitido em 0.2 %. Este desbalancea-
mento entre fases  pode resultar em
um desbalanceamento de corrente de
20 %  tendo como resultado um
aumento da temperatura  do  enrola-
mento do motor e uma diminuição da
vida útil do motor.

Desbalanceamento
de Fases (Correção)

ATENÇÃO !!

Desligue a energia elétrica e aguarde
que todos os equipamentos em
rotação parem antes de fazer servi-
ços, inspecionar ou testar as unida-
des.
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Esquema Elétrico
CGAD 010/015
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Esquema Elétrico
CGAD 010/015
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Esquema Elétrico
CGAD 010/015
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Esquema Elétrico
CGAD 010/015

Lay Out
 Placa de Montagem CGAD de 15TR

Lay Out
 Placa de Montagem CGAD de 10TR
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Dados
Dimensionais

Fig. 07 - Dimensões da Unidade CGAD 010

CGAD 010

Profund. Máxima
Área Livre p/
Serpentina

CGAD010 1270 1524 915 1830 915 1830
CGAD015 1651 1524 915 1830 965 1830

Espaço Recomendado p/
Manutenção no Evaporador (N)

Espaços Sugeridos para Circulação de Ar (L)

Modelo

Instalação em Profundidade

Instalação de
uma unidade ao

lado da outra
Instalação de
uma unidade

Área de Serviço
Sugerido (M)
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Dados
Dimensionais

Fig. 08 - Dimensões da Unidade CGAD 015.

CGAD   015

Profund. Máxima
Área Livre p/
Serpentina

CGAD010 1270 1524 915 1830 915 1830
CGAD015 1651 1524 915 1830 965 1830

Espaço Recomendado p/
Manutenção no Evaporador (N)

Espaços Sugeridos para Circulação de Ar (L)

Modelo

Instalação em Profundidade

Instalação de
uma unidade ao

lado da outra
Instalação de
uma unidade

Área de Serviço
Sugerido (M)
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