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Aviso! Instruções de Segurança Importantes 
(Leia a com Atenção antes de instalar o produto.) 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

PERIGO 
 

 Mantenha o equipamento longe de fontes que geram calor; 

 Nunca obstrua as laterais do equipamento, mantenha um espaço mínimo de 1 metro de cada lateral; 

 Nunca obstrua os ventiladores, no caso de haver coberturas acima dos ventiladores certifique-se que esteja a uma 
distancia mínima de 3 metros da grade do ventilador; 

 Nunca obstrua o painel frontal do equipamento, certifique-se que existe espaço suficiente para abertura, 
manutenção e visualização do mesmo. 

 É obrigatório o uso de by-pass externo na rede hidráulica, isso evitará quebras por congelamento de evaporadores 
a placa; 

 É obrigatório uso de filtro tipo “disco” ou tipo “Y” no retorno de água do processo na entrada do reservatório para 
evitar que retorne impurezas para o equipamento; 

 Os lacres nos dispositivos de segurança da máquina e sensores nunca devem ser violados; 

 Para temperaturas inferiores a 8 °C é obrigatório o uso de anticongelante; 

 Certifique-se que o equipamento está aterrado corretamente conforme valores das normas vigentes, nunca ligue 
um equipamento sem que o cabo de aterramento esteja conectado. 

   ATENÇÃO   

 Dimensione o disjuntor e cabos de alimentação em função da corrente elétrica máxima do equipamento. 

 Em paradas de manutenção sempre faça o controle de fontes de energia, evite acidentes. 

 Reaperte os terminais e conexões elétricas periodicamente para evitar pontos de mau contato no painel elétrico do 
equipamento.  

 Antes de ligar o equipamento, verifique a tensão e a correta sequência das fases  - R, S, T; 

 Instale o equipamento sobre uma superfície plana e firme; 

 Todas as conexões hidráulicas devem ser apertadas sempre com o uso de duas chaves, ou dois grifos; 

ATENÇÃO: 
 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

Cuidado: Para reduzir o risco de 
choque elétrico, a instalação 
deve ser feita por técnicos 

qualificados. 
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 Nunca rompa os lacres de segurança colocados nos componentes elétricos, mecânicos e componentes de 
segurança. Além de comprometer a segurança da operação, causa a perda de garantia contratual; 

INTRODUÇÃO 

Parabéns, você acaba de adquirir o equipamento Unidade de Água Gelada com 
condensação a AR – série KRA, fabricado pela Körper Equipamentos Industriais. 

A Körper Equipamentos Industriais tem experiência de mais de 30 anos no mercado 
fabricando equipamentos de refrigeração, resfriamento e aquecimento de água industrial, 
atendendo com excelência nossos clientes e parceiros.  

Esse manual foi desenvolvido com informações imprescindíveis para o bom 
funcionamento do equipamento. Siga rigorosamente as informações aqui contidas para que 
o equipamento tenha maior durabilidade e não apresente problemas por desgaste precoce.  

Contamos com um corpo técnico preparado para melhor atender nossos clientes em 
casos de dúvidas, problemas ou necessidade de peças para os equipamentos. Havendo 
qualquer dificuldade, entre em contato com a assistência técnica da Körper, que estará 
sempre pronta para atendê-lo. 

Sempre leia esse manual antes de realizar qualquer operação que envolva seu 
equipamento série KRA; isso garantirá a integridade do equipamento, atendendo todas as 
suas expectativas. 

Atenção com as simbologias do manual: 
 

   Símbolo para Aviso ou advertência atente-se aos itens onde aparecem essa simbologia.  
 

 Símbolo para Informação ou dicas para melhor aproveitamento do equipamento. 
 

 Os equipamentos fabricados pela KORPER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
atendem as seguintes normas vigentes dentre outras: 
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1. COMO IDENTIFICAR SEU EQUIPAMENTO 

1.1. Plaqueta de identificação do equipamento 

 
Na plaqueta encontramos dados de projeto e capacidade do equipamento. Se 

precisar contatar a Assistência Técnica tenha em mãos o número da OP/PIV para fácil 
identificação do projeto.  

 

 

 1.2. Nomenclatura 
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2. MANUSEIO DO EQUIPAMENTO 

 
2.1. Transporte 

 
Para evitar avarias do equipamento no transporte siga as instruções abaixo. 

Não sendo possível fazer o transporte de forma correta, não o faça! 
1. Nunca deitar o equipamento;  
2. Evitar inclinações;  
3. Certifique-se que o equipamento está bem amarrado ao caminhão evitando 

vibrações excessivas que possam causar danos ao gabinete ou demais componentes;  
4. Nunca apoie as tubulações na carroceria do caminhão; 
5. Segue abaixo imagens ilustrativas da correta forma de transportar seu 

equipamento: 

            
             Forma correta de transporte                                        Forma correta de amarração no transporte 

 

 

 
Forma errada de transporte 

 

 O transporte inadequado pode ocasionar sérios problemas ao 
funcionamento do equipamento.  Caso seja constatado qualquer avaria devido ao mau 
manuseio a garantia será suspensa.  

 

2.2. Içamento 

 

 Os equipamentos possuem fechamentos em aço com pintura eletrostática, 
inoxidável ou galvanizado, devendo ser manuseados com cuidado para evitar riscos e 
ranhuras no seu acabamento.  

 

 A movimentação deve ser feita com auxílio de uma empilhadeira, sendo que para 
alguns modelos será preciso usar cintas de poliéster associadas a um guindaste, ponte 
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rolante, talhas ou caminhão munck.  
 
 No içamento deve ser utilizado balancim para evitar que a cinta de içamento 

seja forçada contra a carenagem do equipamento, evitando quebras durante o 
processo de manuseio. 

 

 Em casos de transporte contratado de terceiros é necessário que o 
mesmo seja orientado com a documentação de carga enviada pela Körper antes 
da coleta do equipamento. Esta atenção é necessária para providenciar um caminhão 
adequado para acomodar o equipamento de forma segura.  

 

 Para melhor entendimento da forma correta de içamento do equipamento, veja 
as imagens ilustrativas abaixo. 

 
              Içamento do equipamento por balancim 

    
 
 

      
 
        Olhais para içamento                     Vista traseira                                    Vista lateral 
           Vista Traseira 

Todos os equipamentos possuem olhais para acoplamento das cintas de 
poliéster para auxiliar qualquer movimentação do equipamento. 

 
2.3. Posicionamento em planta 

Os equipamentos Unidade de Água Gelada com condensação a AR - série KRA 
deverão atender as distâncias de obstáculos nas laterais e sobre o equipamento 
conforme especificado abaixo. Isso garantirá o correto desempenho do mesmo. 

 Os espaços laterais, traseiros e frontais deverão manter a distância mínima de 
1 metro de distância de qualquer obstáculo;  
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 Certifique-se que o ambiente não contém descarga de ar quente de 
compressores e demais geradores de calor; isso compromete a performance do 
equipamento;  

 Ao instalar o equipamento embaixo de cobertura ou telhado, preveja uma 
distância mínima recomendada de 3 metros iniciando na grade de proteção do 
ventilador até a cobertura. 

 Instale o equipamento sobre um piso nivelado;  
 Mantenha fácil acesso ao painel elétrico do equipamento, nunca obstrua o 

painel elétrico. 

 Mantenha a área ao redor do equipamento limpa para que não haja arraste de 
impurezas para o condensador do equipamento causando obstrução do mesmo. 

 Nunca exponha seu equipamento à chuva, para aplicações expostas a 
intempéries solicite a seu consultor KORPER uma solução que atenda essa 
característica. 

 

 Cuidado com a temperatura do ambiente, não deixe seu equipamento próximo 
a fontes de calor, pois isso pode alterar a performance do mesmo. 

 

3. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

3.1. Instruções de segurança 

 

 Certifique-se que a máquina está corretamente aterrada e sem pontos de mau 
contato, evite acidentes por choque elétrico;  

 
 A alimentação do equipamento deve ser feita considerando a corrente elétrica 

máxima de operação. Certifique-se que os cabos e disjuntor de alimentação estão 
corretamente dimensionados;  

 

 Mantenha o botão de emergência da máquina em posição de fácil acesso, para 
que em casos de emergência o mesmo possa ser atuado o mais rápido possível. 

 

 O mau posicionamento do equipamento prejudica o funcionamento e reduz a 
vida útil do mesmo além de causar perda instantânea da garantia. 
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3.2. Recomendações para instalação elétrica do equipamento 

 
 Verifique a corrente nominal e máxima do equipamento no esquema elétrico. 

Através dessa corrente dimensione o disjuntor alimentador e cabeamento de 
alimentação do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento de 
engenharia elétrica; 

 
 Certifique-se que os cabos de alimentação estejam corretamente conectados 

na entrada do equipamento; 
 
 Ao receber o equipamento reaperte as conexões e bornes do painel elétrico. 

No transporte os parafusos podem afrouxar causando mau contato e possíveis danos 
ao equipamento. 

 
 

3.3. Recomendações para instalação hidráulica e área de alocação 

 

 A interligação hidráulica deve ser montada conforme as recomendações. Em 
cada tubo de interligação do equipamento existe uma etiqueta que define a função do 
mesmo. A rosca de conexão sempre é padrão “BSP”, nunca inverta a ligação dos 
tubos;  

 

 O equipamento deve ser instalado sobre um piso nivelado;  

 Nunca obstruir a passagem de ar dos condensadores, certifique-se que acima 
dos ventiladores não tenha nenhuma obstrução. Caso o teto seja menor que 3 metros 
de altura consulte nosso departamento de engenharia. 

 
 Nunca utilize dutos para direcionar o ar de condensação.  
 
 Mantenha uma distância mínima de 1 metro de paredes ou obstáculos, assim 

facilitando o acesso para manutenção e também permitindo a correta ventilação do 
mesmo. 

 

 É OBRIGATÓRIA a instalação de um filtro tipo “Disco” ou “Y” na entrada da 
água de processo (conforme figura abaixo). Esse procedimento evita que impurezas 
sejam acumuladas no equipamento causando entupimento do mesmo, e provocando 
quebras de componentes (evaporador, etc.). A falta dessa instalação causa a perda de 
garantia contratual. 
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                 Recomendação de montagem de filtro tipo “Disco” ou “Y” 
 
 

 Para evitar quebras, é OBRIGATÓRIO o uso de by pass externo quando este 
não for adquirido junto com a máquina. Caso haja alguma dúvida quanto a instalação 
do by pass devido ao tipo de aplicação do processo, consultar a KORPER. Abaixo um 
esquema orientativo para instalação do by pass. 

 
 

 
            Fluxograma de instalação de By Pass 
 
 

4. PARTIDA DO EQUIPAMENTO 

 
Existem alguns procedimentos necessários para a correta partida do equipamento. 

Abaixo iremos ilustrar os procedimentos para que os mesmo possam ser seguidos 
garantindo o correto funcionamento do equipamento: 

 
 

4.1. Etapas do start-up 

 
4.1.1. Cuidados antes da partida 

 
 Reaperte as conexões elétricas para que não haja pontos de mau contato 

causando aquecimento; 
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 Certifique-se que a rede elétrica esteja conectada e que o circuito de alimentação 
esteja corretamente dimensionado; 

 

 Verifique no painel elétrico do equipamento se não há disjuntores atuados. Caso 
exista algum disjuntor atuado ligue-o para o correto funcionamento. 

 
 Faça o “flushing” da rede hidráulica e retire as impurezas da água; só conecte o 

equipamento na rede hidráulica após a água do circuito hidráulico estar com 
aparência límpida; 

 

 Verifique se as tubulações hidráulicas estão corretamente interligadas e sem 
vazamentos; 

 

 Verifique se existe água no circuito hidráulico e na reposição do reservatório; 
 

 Garanta que haja circulação de água no evaporador imediatamente após a partida da 
máquina. Para isso a rede deverá estar preenchida com água, sem ar, e com válvulas 
abertas para haver circulação de água. Isso impedirá problemas de congelamento e 
quebra do evaporador. 

 
4.1.2. Ligando o equipamento 

 
 Energize o equipamento acionando a chave geral localizada no painel elétrico 

passando-a para a posição “ON”; 
 

 Verifique se o botão de emergência está acionado, caso esteja, gire no sentido 
horário para destravar; 

 

 Verifique se a luz “Painel energizado” está acesa, caso não esteja verifique o disjuntor 
de comando, o mesmo pode estar atuado; 
 

 Para ligar o equipamento passe a chave ON/OFF para a posição liga. 
 

4.1.3. Navegando pela IHM 

 

 Nota: todos os campos em laranja  são ajustáveis e todos os 

campos em amarelo  são de visualização. 
 

 Nota: quando aparecer o símbolo de exclamação  em algum campo 
significa que a IHM não está comunicando com o CLP. 
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Ao energizar o equipamento a IHM se inicia na tela de Status do Sistema: 
 

 
 

 Nessa tela é possível o usuário verificar os seguintes dados: 
 

 Status do equipamento; 
 Status dos principais componentes do equipamento; 
 Temperaturas e pressão; 

 
Na lateral inferior esquerda temos algumas identificações para conhecimento de quando 
estiverem acionadas, sendo as seguintes: 
 

       Função timer habilitada; 

              Botão de emergencia acionado; 

     Alarme ativo; 
 
 

Pressionando o botão  a IHM passa para a seguinte tela: 
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 Nessa tela o usuário pode escolher por qual tela deseja navegar, as opções são: 
STATUS DO SISTEMA, CONFIGURAÇÕES, ALARMES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA e 
LOGIN. 
 
 Para acessar a opção configurações é necessário o login do usuário, as demais 
telas são de acesso livre devido não ser possível realizar nenhum ajuste nelas. 
 

 Ao pressionar no botão  a IHM passa para a tela STATUS DO 
SISTEMA citada anteriormente. 
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 Ao pressionar no botão  a IHM passa para a seguinte tela: 

       
 
Nessa tela é possível o usuário verificar o histórico de alarmes contendo o horário e data 
que ocorreu o alarme. 
 
Cada alarme gerado pode ser apresentado em três linhas em cores diferentes, segue 
abaixo: 
 

 Vermelho –  hora que o alarme foi ativado; 
 Amarelo – hora que o alarme foi reconhecido; 
 Verde – hora que o alarme foi desativado; 

 
Na lateral inferior esquerda temos alguns botões para interagir com o histórico de alarmes, 
sendo: 
 

              Reconhecimento generalizado de todos os alarmes ativos; 

              Reconhecimento apenas do alarme referente a linha selecionada; 

   Navegação por blocos do historico; 

  Navegação linha a linha do historico; 
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Para realizar o reset do alarme pressionar no botão . 
 
Nota: O alarme só será reinicializado caso o mesmo seja sanado. 
 
 

Pressione no botão . 
 

 Na tela inicial ao pressionar no botão  a IHM passa para a 
seguinte tela: 
 

            
 
 Nessa tela é possível o usuário visualizar o contato da assistência técnica Korper 
e a versão de software instalado no equipamento. 
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 Ao pressionar o botão  a IHM passa para a seguinte tela: 
 

         
 

 Pressione no botão . 
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Na tela inicial para o usuário acessar as configurações é necessário pressionar no botão 

, a IHM passa para a seguinte tela: 
 

         
 O usuário deve pressionar sobre o espaço em branco no “Name”, vai aparecer um 

teclado , digite CLIENTE com letras maiúsculas, realize o mesmo 
procedimento em “Password” digitando a senha 1234, após esses procedimentos pressione 

no botão  para liberar o acesso, o nome do usuário vai aparecer em “Current User” 

, após navegação o usuário pode deixar o acesso restrito 

novamente pressionando no botão . 
 
 Como em demais telas existem os botões nas laterais inferiores onde é possível o 
usuário navegar para a tela inicial ou tela de configurações. 
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 Ao pressionar no botão  a IHM passa para a seguinte tela: 

               
 
 Nessa tela o usuário pode escolher por qual tela deseja navegar, as opções são: 
TEMPERATURA, PARÂMETROS GERAIS, FUNÇÃO TIMER, DATA / HORA e KORPER. 
 

Ao pressionar no botão  a IHM passa para a seguinte tela: 

 
 
 Nessa tela é possível o usuário visualizar a temperatura de saída e ajustar a 
temperatura de operação desejada. 
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 Para ajustar a temperatura desejada pressione sobre  , vai aparecer um 

teclado , digite o valor desejado e confirme pressionando . 

 Pressione no botão  para retornar a tela de configurações ou 

no botão  para retornar a tela inicial. 
 

 Na tela de configurações ao pressionar no botão  a IHM 
passa para a seguinte tela: 
 

              
 
 Nessa tela é possível o usuário visualizar temperaturas e pressão do 
equipamento. 

 Pressione no botão  para retornar a tela de configurações ou 

no botão  para retornar a tela inicial. 
 

Na tela de configurações ao pressionar no botão  a IHM passa para a 
seguinte tela: 
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 Nessa tela é possível o usuário habilitar a função timer (agenda), com esse modo 
habilitado o equipamento liga e desliga através dos horários e dias ajustados, antes de 
habilitar o funcionamento é necessário ajustar os horários e dias da semana, pressione no 

botão  e a IHM passa para a seguinte tela: 
 

 
 
 Nessa tela é possível o usuário ajustar os horários e os dias que deseja utilizar o 
equipamento, ajuste o horário de ligar pressionando no campo 

 e o horário de desligar pressionando no campo 
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, após ajuste deve ser habilitado pressionando no 

botão  e a confirmar o status nos itens selecionado . 

 

 Pressionando nos botões laterais  o usuário navega por todas as telas 
dessa função. 
 

 Pressione no botão  para retornar a tela de configurações ou 

no botão  para retornar a tela inicial. 
 

Na tela de configurações ao pressionar no botão  a IHM passa para a 
seguinte tela: 

 
Nessa tela é possível o usuário ajustar a data e hora pressionando sobre os campos, é 

necessário ajustar o dia da semana no campo , considere 
0 para domingo, 1 para segunda feira, 2 para terça feira, 3 para quarta feira, 4 para quinta 
feira, 5 para sexta feira e 6 para sábado. 
 
Esse ajuste de data hora é especificamente para o funcionamento da “função timer”, para 
ajustar a data e hora das outras funções como exemplo data e hora da lista de alarmes deve 

ser pressionado o botão , em seguida aparecerá as seguintes 
opções: 
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 Para ajustar a data e pressionar no botão  e em seguida ajuste a IHM passa 
para a seguinte tela: 

 
 
 Ajuste a data hora com os mesmos dados ajustados anteriormente e confirme 

pressionando no botão . 
 

 A IHM retornará para tela anterior, pressione no botão  para retornar a 
tela de data e hora. 
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 Pressione no botão  para retornar a tela de configurações ou 

no botão  para retornar a tela inicial. 
 

 Na tela de configurações a opção  é para acesso apenas de 
usuários Korper. 
 
 

 
5. IDENTICAÇÃO DE ALARMES 

 
Abaixo é possível visualizar a tabela de códigos e alarmes pertinentes a cada código 

escrito na tela da IHM. 
 

FALHA POSSIVEIS CAUSAS 

BOTÃO DE EMERGENCIA ACIONADO ! Botão de emergência está acionado, gire para 
destravar. 

RISCO DE CONGELAMENTO DO CIRCUITO 1 ! Temperatura no interior do evaporador 1 muito 
baixa, evaporador sujo ou baixa vazão de processo 

RISCO DE CONGELAMENTO DO CIRCUITO 2 ! Temperatura no interior do evaporador 2 muito 
baixa, evaporador sujo ou baixa vazão de processo 

NIVEL BAIXO DO RESERVATÓRIO ! Falta de liquido no reservatório do equipamento. 

ALTA PRESSAO HIDRAULICA ! Alta pressão no liquido de processo possível 
bloqueio do processo, falta de vazão nos 
evaporadores. 

BAIXA PRESSAO HIDRAULICA ! Baixa pressão no liquido de processo equipamento 
trabalhando fora do ponto de operação, alta vazão 
de liquido no processo. 

FALHA SEQUENCIA OU FALTA DE FASE ! Falta fase ou sequencia invertida 

FALHA SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA ! Sensor SIN com defeito 

FALHA SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA ! Sensor SOUT com defeito 

FALHA SENSOR DE SEGURANCA PLACA DO 
CIRC.1 ! 

Sensor SSP1 com defeito 

FALHA SENSOR DE SEGURANCA PLACA DO 
CIRC.2 ! 

Sensor SSP2 com defeito 

COMPRESSOR CIRC.1 BLOQUEADO AGUARDE 1 
HORA ! LIGUE P/ ASSISTENCIA TEC.KORPER ! 

Pressostato de baixa atuado 3 vezes em 1 hora ou 
menos, risco de quebra do evaporador 1 contate a 
Korper 

COMPRESSOR CIRC.2 BLOQUEADO AGUARDE 1 
HORA ! LIGUE P/ ASSISTENCIA TEC.KORPER ! 

Pressostato de baixa atuado 3 vezes em 1 hora ou 
menos, risco de quebra do evaporador 2 contate a 
Korper 

PRESSOSTATO DE BAIXA DO CIRC. 1  ATUADO ! Baixa pressão de fluido refrigerante circuito 1, 
temperatura de evaporação muito baixa, possível 
falta de fluido refrigerante através de vazamento. 

PRESSOSTATO DE BAIXA DO CIRC. 2  ATUADO ! 
 

Baixa pressão de fluido refrigerante circuito 2, 
temperatura de evaporação muito baixa, possível 
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falta de fluido refrigerante através de vazamento. 

PRESSOSTATO DE ALTA DO CIRC.1 ATUADO ! Alta pressão de fluido refrigerante no circuito 1, 
possível bloqueio do condensador, condensador 
sujo ou temperatura ambiente muito alta. 

PRESSOSTATO DE ALTA DO CIRC.2 ATUADO ! Alta pressão de fluido refrigerante no circuito 2, 
possível bloqueio do condensador, condensador 
sujo ou temperatura ambiente muito alta. 

ALTA TEMPERATURA HIDRAULICA ! Liquido de processo em temperatura acima de 35 
°C, necessário resfriar o liquido 

BAIXO FLUXO HIDRAULICO CIRC.1 ! Fluxostato do evaporador 1 atuado, possível 
bloqueio no evaporador por impurezas ou gelo. 

BAIXO FLUXO HIDRAULICO CIRC.2 ! Fluxostato do evaporador 2 atuado, possível 
bloqueio no evaporador por impurezas ou gelo. 

TERMICO DA BOMBA 1 ATUADO ! Rele térmico da bomba atuado, possível sobrecarga 
no Motor. 

TERMICO DO VENTILADOR 1  ATUADO ! Rele térmico do ventilador 1 atuado, possível 
sobrecarga no Motor. 

TERMICO DO VENTILADOR 2  ATUADO ! Rele térmico do ventilador 2 atuado, possível 
sobrecarga no Motor. 

TERMICO DO COMPRESSOR 1 ATUADO ! Rele térmico do compressor 1 atuado, possível 
sobrecarga no Motor. 

TERMICO DO COMPRESSOR 2 ATUADO ! Rele térmico do compressor 2 atuado, possível 
sobrecarga no Motor. 

 
 
 

6. MANUTENÇÃO E CUIDADOS 

         
6.1. Manutenção e cuidados em eletricidade 

Para o bom desempenho e maior durabilidade do equipamento é importante 
manter a integridade dos circuitos e acionamentos elétricos. Segue abaixo itens que 
devem ter periodicidade nas verificações. 

  Reaperte todos os terminais do painel elétrico antes de energizar o 
equipamento. Faça esse procedimento periodicamente para evitar mal contato e 
aquecimento dos terminais; 

  Verifique a corrente elétrica dos motores e compressores; 

  Verifique se não há danos nas borrachas de vedação; nunca deve entrar água 
no painel elétrico; 

  Faça a calibração de sensores; utilize um termômetro auxiliar para garantir a 
temperatura medida; 
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  Verifique se não há cabos rompidos ou danificados, caso haja substitua-o 
imediatamente. 

 Nunca faça manutenções com máquina energizada, sempre faça o bloqueio 
das fontes de energia e evite acidentes. 

 

 

 

6.2. Manutenção e cuidados mecânicos 

Para o bom desempenho e maior durabilidade do equipamento é importante 
manter a integridade dos componentes mecânicos. Segue abaixo itens que devem ter 
periodicidade nas verificações: 

  Limpe periodicamente o condensador, lave o filtro com água e sabão neutro e 
se necessário troque o filtro; limpe as pás do ventilador evitando desbalanceamento de 
hélice; 

  Verifique se há vazamentos na bomba hidráulica, avalie ruídos e integridade 
das vedações; 

  Verifique os parafusos de fixação de motores, se necessário reaperte os 
mesmos; 

  Verifique se não existe nenhum tipo de vazamento de gás através da medição 
de pressões do circuito de refrigeração; 

  Verifique a existência de umidade no circuito de refrigeração, essa umidade é 
extremamente prejudicial ao compressor e pode causar quebra do mesmo; 

  Verifique se não existem vibrações no equipamento, avalie os coxins do 
compressor e balanceamento das hélices do condensador; 

  Verifique pontos de ferrugem causados por danos na camada de tinta 
provenientes de batidas, faça o tratamento evitando corrosão do equipamento; 
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  Verifique o revestimento térmico das tubulações, caso seja necessário repare 
evitando pontos de condensação de água; 

 Verifique periodicamente a qualidade da água por checar visualmente o 
reservatório, checar se há acumulo de resíduos sólidos depositados no fundo do 
mesmo. Também deve ser acompanhada a qualidade da água através de analises 
periódica, especialmente quando há evaporadores a placas brasado (vide tabela de 
requisitos do fabricante – anexo 1) 

  É obrigatório o uso de filtro no retorno do processo. A não utilização pode 
causar sérios riscos ao evaporador como quebra por congelamento além da perda de 
eficiência com custos de reparo não cobertos pela garantia do equipamento. 

 

NOTA: Recomendamos que as manutenções preventivas sejam executadas por 
um técnico Körper, para garantir a melhor vida útil do equipamento.  

Limpe o filtro periodicamente, filtro sujo ocasiona redução de vazão, o que coloca 
em risco o evaporador causando danos não cobertos pela garantia do equipamento. 

 A Assistência Técnica Körper dispõem de pessoas habilitadas para executar a 
manutenção preventiva ou corretiva do equipamento. Contrate pelo fone (11) 4525-
2122. 
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7. COMPONENTES  DE REPOSIÇÃO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1. Condensador a ar tipo Microcanal 

 
Estes trocadores têm como diferencial sua capacidade de troca térmica elevada. 

Constituído por filetes com “microcanais“ em seu interior, o vapor aquecido proveniente 
da descarga do compressor é resfriado e condensado.  

Tem como principais vantagens seu baixo custo de substituição, alta eficiência de 
troca térmica, ausência de corrosão galvânica além de ser leve e compacto. 
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7.1.1. Cuidados com condensadores tipo microcanal 

 
Mantenha sempre o trocador limpo. Periodicamente, faça a limpeza com ar 

comprimido a uma distância de aproximadamente 300 mm da face do trocador.  

Se a sujeira for muito pesada, faça a remoção com a ajuda de uma lavadora 
de alta pressão. É muito importante jamais usar a lavadora de alta pressão em 
ângulo lateral com o trocador. Isto pode levar a placa a entortar ou romper o 
trocador. 

7.2. Evaporador tipo placa brasada 

 
Assim como os condensadores de microcanais, os evaporadores de placa brasada 

oferecem um rendimento de troca de calor bem maior que os convencionais. 

7.2.1. Cuidados com evaporador tipo placa brasada 

 
Por conta de seus microcanais, a água utilizada nesses trocadores deverá ser 

totalmente limpa, sempre livre de resíduos sólidos em suspensão, tratada e sem 
formação de algas ou quaisquer outros organismos ou corpos estranhos que 
possam interromper a vazão em seu interior.  

Deve-se ter cuidado com a qualidade de água, principalmente quanto aos sais 
dissolvidos que causam a incrustação interna no evaporador brasado e, 
consequentemente, seu entupimento e quebra. Os parâmetros da água devem ser 
conforme requisitos do fabricante (vide tabela anexo 1). 

O evaporador de placas brasadas é extremamente sensível a congelamento, 
por isso, verifique sempre a vazão mínima de processo, para que sempre haja 
vazão de água no interior do trocador.  

O congelamento do fluído de processo no evaporador é a principal causa de 
problemas relacionados a este componente, devido à dilatação da água durante o 
congelamento. Para temperaturas baixas (menores que 8 °C, é obrigatório o uso de 
produto anti congelante na linha de processo evitando quebra do evaporador. 

7.3. Evaporador de feixe 

 
Trocador de conceito mais antigo, porém muito eficiente e robusto. O evaporador 

tipo feixe é indicado em processos com partículas não abrasivas em suspensão. 
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Esse tipo de evaporador permite algumas impurezas pelo fato de haver maior 
espaço de circulação em seu interior. A desvantagem desse tipo de evaporador em 
relação ao evaporador do tipo placa brasada é seu tamanho, eficiência e custo.  

7.3.1. Cuidados com evaporador de feixe 

 
O evaporador do tipo feixe é muito resistente, porém não deixa de ter a 

necessidade de cuidados especiais para manter sua durabilidade. 

Cerifique-se que a água de processo esteja livre de oxidantes e com 
condutividade dentro do padrão. 

7.4. Evaporador tipo casco e tubo 

 
Esse evaporador é muito similar ao modelo tipo feixe e é utilizado nas aplicações 

onde não se utilize o reservatório interno do equipamento. 
 

7.4.1. Cuidados com evaporador tipo casco e tubo  

 
Se acaso houver algum tipo de contaminação por terra, lodo, ou algas, deverá 

ser feita uma limpeza no circuito. Esta limpeza é feita com um detergente neutro, 
ou Metasil em circulação. Porém, para não ter problemas com o processo, este 
procedimento deverá ser feito com o equipamento DESCONECTADO do processo, 
em by-pass, e o processo de enxágue deverá ser bem feito. 

 
 
NOTA 1: para todos os tipos de evaporadores é imprescindível ter a 

vazão adequada de água e garantir que a água esteja circulando pelo sistema 
antes da partida do equipamento. 

NOTA 2: De forma alguma, deverá ser desmontado o evaporador. Para 
isso, contacte nosso departamento de manutenção especializado. 
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Conheça mais sobre nossos produtos e serviços em: 
 

Torre de Resfriamento Resfriadores de Circuito Fechado Dry Cooler

Unidades de Água Gelada KRE - ECCO Termochiller / Termoregulador

Trocador de Calor a Ar Filtro a gravidade Centrais de bombeamento - SKID

Sistemas de automação Assistência técnica Projetos e Instalações Completas  
 

www.korper.com.br 
ANEXO 1 
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