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chiller parafuso condensação a água chiller parafuso condensação a ar

quando deve ser executada a revisão?

O que determina o prazo para REVISÃO dos compressores é a vida útil dos rolamentos responsáveis 
pela movimentação dos rotores macho e fêmea. A revisão deve ser feita seguindo os seguintes 
critérios:

• A cada 3 anos para Chillers com condensação a ar ou 5 anos para Chillers para condensação a 
água a partir do início da operação;(1)

• A cada 24.000 horas de operação para os Chillers com condensação a ar e 40.000 horas de 
operação para Chillers com condensação a água.(1)

o que é?

Overhaul nada mais é do que a revisão do compressor parafuso, com a finalidade de prolongar sua 
vida útil, sendo substituídas peças pré-determinadas que se desgastam após um longo período de 
operação.
Consulte a área de serviços da Hitachi Ar Condicionado: www.hitachiapb.com.br/servicos .

para quais equipamentos?

OU

(1)O que ocorrer primeiro

só a hitachi possui peças 100% 
originais e mão de obra qualificada

acesse nosso site www.hitachiapb.com.br
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OUT/16 HAPB OVH0400

Capacidades Modelos
40 TR 4002SC-H 4002SC-Z - -
50 TR 5002SC-H 5002SC-Z 5005SC-Z 50ASC-Z
60 TR 6002SC-H 6002SC-Z 6005SC-Z 60ASC-Z

(*)Consulte condições no certificado de garantia.

porque é importante realizar o overhaul no compressor?

Revisar o compressor de maneira preventiva tem um custo muito mais baixo que consertá-lo após 
uma quebra.
O descuido e a falta de revisão podem levar a quebra de componentes internos como rotores macho 
e fêmea, queima do motor elétrico, quebra da carcaça e até a perda total do compressor.
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saída de refrigerante (descarga)

separador de óleo Cyclone

conjunto de rotores

entrada de refrigerante do Economizer

entrada de refrigerante (sucção)

motor elétrico

o que substituir?

Jogo de juntas, anel de borracha, arruelas trava, jogo de rolamentos, anéis espaçadores, anéis 
deslizantes, carga de óleo. Além disso é realizada a limpeza das galerias internas da carcaça, limpeza 
do conjunto rotores parafusos e inspeções elétricas.


