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1- Introdução

A Airside, que esta presente no mercado brasileiro para fornecer soluções 

inovadoras e personalizadas ao  segmento de HVAC-R tem o prazer de 

apresentar mais um produto de sua linha de climatizadores : o AirCool.  O 

AirCool é um climatizador projetado e assinado pela Airside (empresa com 

profissionais com mais de 20 anos de expertise em desenvolvimentos de 

produtos para HVAC-R).

Disponível em 6 diferentes capacidades (7.000 a 44.000 Btu/h) a linha AirCool 

é ideal para aplicações de pequeno e médio porte em ambientes comerciais, 

hospitalares, residenciais e industriais.

A linha Aircool combina um equipamento com dimensões compactas (ideal 

para instalação embutida), leve e com excelente desempenho térmico e 

acústico.

Desenvolvemos este manual para instaladores e técnicos de HVAC 

devidamente treinados no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação 

e manutenção. Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser 

perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente 

profissionais  treinados devem instalar, dar partida inicial  e prestar qualquer 

manutenção nos equipamentos objetos deste manual. 

Se após a leitura, você ainda necessitar de informações adicionais entre em 

contato conosco! 



Gabinete  

O gabinete padrão é fabricado em chapa de aço galvanizado e opcionalmente pode 
ser fornecido em alumínio ou inox. O gabinete possui encaixes para ajuste e fixação 
ao teto bem como um flange (aba) metálico para facilitar fixação da mesma à 
pequena rede de distribuição de ar. 

Serpentina de Água Gelada 

Fabricada em tubos de cobre de diâmetro externo de 3/8" e aletas de alumínio com  0,11 
mm de espessura. As conexões de entrada e saída d´água são fabricadas em cobre com 
conexões do tipo rosca externa tipo ¾” BSP e podem ser fornecidas a direita ou a esquerda 
da unidade conforme pedido do cliente. As conexões hidráulicas possuem um suporte de 
travamento metálico, com a função de evitar danos à serpentina no momento da união das 
conexões a hidráulica do sistema. 

Motor Elétrico 

Monofásico, 220 Volts, 3 velocidades, com capacitor permanente protegido de sobrecarga interna e 
reset automático. O motor padrão é fornecido em 6 pólos permitindo o equipamento operar com 
uma pressão estática máxima de 3 mmca. Opcionalmente pode ser fornecido motor de 4 pólos para 
pressão estática de até 7 mmca. 

Ventilador  

Ventilador centrífugo de dupla aspiração, tipo Sirocco, com pás curvadas para frente, fabricados em 
material termoplástico do tipo ABS, auto-balanceados estática e dinamicamente e acoplados 
diretamente ao eixo do motor. 

Conexões Elétricas 

Todos os modelos são fornecidos com borneira de interligação com suas devidas ligações 
elétricas e opcionalmente pode ser fornecida com controle mecânico ou digital. Está também 
disponivel e interligações para automação predial ou em rede. 

Bandeja de Condensado 

Fabricada em material termoplástico, a bandeja é isolada termicamente na face inferior com 
uma manta de polietileno expandido. O  dreno , com diâmetro de 3/4’’, possui saída em 
ambos os lados da unidade. 
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2- Características Técnicas e Construtivas

Filtro de Ar  

Filtro de ar de 1” de espessura , tipo G4 (conforme norma ABNT 1640), de fácil substituição 
tendo seu acesso pela parte lateral ou inferior do equipamento. 
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- Gabinete em alumínio ou inox;
- Cabeceira da serpentina em aluminio ou inox;
- Gerador de Ozônio;
- Controle eletrônico com fio ou aplicações em rede.

Os dados de performance são baseados nas seguintes condições: 

- Unidades sem gabinete e com filtro de ar do tipo G4, serpentina úmida, motor na máxima rotação.
- Pressões estáticas externa de 3 mmCA.
- Condições do ar na entrada da serpentina são: 27ºC de Bulbo Seco e 19ºC de Bulbo Úmido. As condições de entrada e
diferencial de água na serpentina são: 7ºC na entrada e diferencial de 5ºC.
Obs.Para a operação em aquecimento a temperatura ambiente é de 21ºC, entrada água quente de 50ºC.e considerando a
mesma vazão de água da condição refrigeração em velocidade alta.
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3 - Nomenclatura 
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As novas unidades Aircool foram projetadas para oferecer, um serviço seguro e confiável 
quando operadas dentro das especificações previstas em projeto. 
As informações contidas dentro desta literatura referente a instalação, pesos das 
unidades, partida inicial e critérios de segurança e manutenção devem ser rigorosamente 
observados. 

Atenção: 
• Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho.
• Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga

completa e funcionando perfeitamente.
• Quando estiver trabalhando no equipamento atente sempre para os avisos de

contidos nas etiquetas presas às unidades.
• Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis, use roupas e

equipamentos de proteção individual.
• Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades.
• Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo

adequado e com segurança.
• A alimentação de força das unidades deve estar desconectada sempre que

houver qualquer necessidade de algum serviço.
• Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto

o ventilador estiver em funcionamento.

5- Recebimento e Inspeção das Unidades

• Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a
embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.

• Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
• Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções não descarte

imediatamente os mesmos pois poderão servir eventualmente como proteção
contra poeira, ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja
completa e o sistema pronto para entrar em operação.

• Nunca suspenda ou carregue a unidade pelos coletores.
• Transporte com cuidado, evite bater os derrubar as unidades de forma a evitar

danos na bandeja do condensado.

6- Instalação

Consulte as normas ou códigos aplicáveis para a instalação do equipamento no
local selecionado, de forma a assegurar que o sistema idealizado esteja de acordo.

Recomendações Gerais

4- Instruções de Segurança
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• Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar
eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou
projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

• Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de
obstrução nas tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

• Escolha local com espaços para reparos ou serviços de quaisquer espécies e
possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre ou aço, fiação elétrica e
dreno).

• Nivele as unidades após a sua instalação.
• Providencie drenagem do condensado a direita ou a esquerda da unidade, e

certifique-se de fazer sifão, que deverá ser preenchido com água no startup,
para evitar entrada de ar na linha de drenagem.

Cuidados: 
Evite instalar as unidades Aircool nos locais abaixo, pois os mesmos podem causar  
danos ou mau funcionamento do equipamento.  
* Local com óleo de máquinas.
* Local com atmosfera sulfurosa, salina.
* Local com condições ambientais especiais.
* Local onde equipamentos de rádio, máquinas de soldas, equipamentos médicos que

gerem ondas de alta freqüência e unidades com controle remoto.

Instalação no Local: 

• A unidade deve ser instalada na posição horizontal.
• A unidade vem equipada com furação para fixação.
• Veja nos desenhos dimensionais abaixo a posição dos parafusos de montagem

para a fixação.
• A posição da unidade deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em

todo o ambiente.
• Para  embutir a unidade Aircool será necessária a execução de acabamento na

obra , podendo ser utilizado materiais como gesso, madeiras ou mesmo
aproveitando um móvel.

Dreno 

Assegure-se de que a unidade esteja nivelada e com uma pequena inclinação para o lado 
do dreno, de forma a garantir a drenagem. A unidade usa drenagem por gravidade, logo 
sempre utilize caimento para a tubulação do dreno. 
Evite as situações indicadas na figura abaixo  
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            Errado    Errado           Errado          Correto 

Espaço para manutenção 

Referencia das conexões hidráulicas 

A conexão hidráulica dos equipamentos com a rede pode ser executada em qualquer um 
dos lados da unidade. No pedido do equipamento mencione o lado desejado. 
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A tubulação deve ser montada de forma que seu peso seja sustentado através de 
suportes independentes. Em hipótese alguma a tubulação deve descarregar seu peso no 
equipamento. Execute de forma a permitir fácil acesso ao equipamento 

Importante: 
• Para a montagem da rede hidráulica recomendamos a utilização de filtro de água

tipo “Y” na entrada da unidade ou filtro temporário, a fim de evitar a entrada de
sujeiras que possam obstruir a serpentina.

• A fim de evitar danos nas conexões das serpentinas, é necessário que o ajuste da
rosca seja executado utilizando duas chaves tipo grifo, sendo que uma chave
processa o ajuste, e a outra segura a conexão apoiando a conexão no sentido
contrário ao do esforço executado para ajustar a rosca, conforme desenho.

Recomendamos que a interligação hidráulica de água gelada possua: 

Alimentação: 
- Válvula / Registro
- Poço para manômetro
- Poço para termômetro
- União
- Filtro tipo “Y” ou filtro temporário
- Ponto de dreno

Retorno: 
- União
- Poço para termômetro
- Poço para manômetro
- Válvula de controle de fluxo (2 ou 3 
vias)
- Válvula / Registro
- Válvula Balanceamento
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7 - Dimensionais 

Modelos Air  de 7000 a 12000 Btu/h 

Modelos Air  de 18000 a 36000 Btu/h 
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Modelos Air  de 44000 Btu/h 

8 - Diagrama Elétrico 
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9 - Kits 

 
-Controles 
 
As seguintes opções de controle estão disponíveis para as unidades fancolete 
Airside.  

 
                                                                  Características: 
                                                                  Ajuste de temperatura de 10 a 30°C 
                                                                  Tensão 220V 
          Mecânico                                         Controle de 3 velocidades                     
                                                                  Refrigeração / Ventilação 
                                                                   Controle remoto com fio 

  
             Características:  
             Ajuste de temperatura de 10 a 32°C 
             Tensão 220V                                                 
             Controle de 3 velocidades  
             Refrigeração / Ventilação                                          Eletrônico    
             Controle remoto com fio                
             Visor Digital LCD 
             Temporização 
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- Válvulas

Estão disponíveis em forma de kit ou montados de fabrica Válvulas de 2 e 3 vias do 
tipo On/Off. 

- Filtros

10  – Partida Inicial 
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• Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
• Verifique a perfeita drenagem do condensado e que não haja entupimento na mangueira
do dreno.
• Verifique a perfeita fixação da mangueira de drenagem.
• Antes de dar a partida nas unidades Aircool certifique-se de que a  turbina do ventilador
não esteja solta.

Antes de partir as unidades Aircool, verifique as condições e limites de operações abaixo. 

                 

11 – Manutenção 

Para evitar serviços de manutenção desnecessários, revise cuidadosamente os 
seguintes pontos: 

Se as unidades Aircool estão corretamente ligadas à rede de alimentação elétrica 
principal; se todos os dispositivos manuais  e/ou automáticos de manobra/proteção do 
circuito estão adequadamente ligados, se não existem  interrupções tais como: fusíveis 
queimados, chaves abertas, etc. 

Se o termostato esta regulado corretamente para as condições desejadas e se a 
chave interruptora/comutadora do ventilador esta na posição correta. 

12 – Planilha de Manutenção Preventiva 

Atenção: Os motores dos ventiladores das unidades Aircool são 
lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. 
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13 – Limpeza e Conservação 
Antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza interna ou externa da unidade, desligue a 

alimentação elétrica. 
A limpeza externa da unidade deve obedecer a uma periodicidade que se dá em função do tipo do 

meio ambiente onde a mesma está instalada. 
A unidade possui filtro de fácil remoção. 
Recomendamos  limpeza/verificação quinzenalmente para os filtros de ar. Em locais onde o índice de 

impurezas do ar é muito alto, aconselha-se executar a limpeza semanalmente. 
Lembre-se que o filtro de ar obstruído ocasiona uma redução no rendimento e um aumento no 

consumo energético. 
Não utilize o seu equipamento sem o filtro de ar, pois as impurezas irão se depositar nos trocadores 

de calor. 
Anualmente, chame uma empresa autorizada para efetuar um a limpeza nos trocadores de calor se 

necessário. 

14 – Soluções Praticas (Diagnóstico) 
Antes de chamar uma empresa credenciada para dar assistência técnica, veja como proceder para 

algum dos sintomas descritos abaixo. 
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15 - Tabela de Conversão de Unidades 
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