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A regulação da temperatura em espaços domésticos, recreativos ou de trabalho 
é um dos temas que, desde os anos 70, tem envolvido cada vez mais técnicos 
especializados, fabricantes de sistemas de ar condicionado e programadores, 
a fim de criar máquinas mais eficientes, com baixo consumo e com um design 
atractivo para se tornarem parte integrante do mobiliário de vários locais.
Contudo, apenas na última década, desenvolveu-se a consciência da necessidade 
e dos benefícios de uma manutenção adequada para o consumidor, e especialmente 
entre os técnicos especializados.
Se inicialmente estes sistemas eram bastante simples porque consistem num 
condensador para cada evaporador, hoje em dia já não existe uma relação de 1 
para 1. Existem agora sistemas monofásicos multi-zona para sistemas residenciais 
ou pequenos sistemas industriais e grandes sistemas industriais VRF (Variable 
Refrigerant Flow) onde um grande número de evaporadores pode ser ligado a uma 
única unidade de condensação. Além disso, estes sistemas são cada vez mais 
bombas de calor capazes de introduzir tanto ar quente como frio no ambiente.
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Se a dimensão do sistema for directamente proporcional 
ao seu custo, a manutenção, no entanto, não tem nada 
a ver com o mesmo. De facto, todos os sistemas, cada 
um na sua especificidade, requerem uma limpeza e 
manutenção regular e periódica tanto das unidades 
externas como internas, de modo a preservar condições 
óptimas de trabalho e garantir a qualidade do ar fornecido 
para as salas.
Claramente, a limpeza das fendas, que são inseridas em 
áreas visíveis dos espaços de trabalho e domésticos, 
requer diligência e maior cuidado para evitar danificar os 
espaços circundantes.
Durante a avaliação da especificidade da limpeza 
dos sistemas de ar condicionado, outro factor a ter 
em consideração é a dimensão dos dispositivos e, 
consequentemente, dos seus componentes internos que 
reduziram gradualmente as suas dimensões. Quanto 
menor for a área a limpar, mais exigente e difícil deverá ser 
a sua limpeza. Por este motivo, é necessária a intervenção 
de técnicos especializados, que utilizam ferramentas 
específicas e tecnologicamente adequadas.
A falta de manutenção dos sistemas ou práticas 
inadequadas pode levar a um desempenho insuficiente, 
má qualidade do ar e danos prematuros do sistema e dos 
seus componentes.

"
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A limpeza adequada e periódica é o desafio 
básico para garantir o máximo desempenho e 

eficiência do sistema, a temperatura correcta do 
ar interior e a sua salubridade.

MANUTENÇÃO
IMPORTÂNCIA
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Eficiência energética
Desempenho do sistema 
Prevenção de rupturas
Longevidade do sistema
Qualidade do ar

VANTAGENS
MANUTENÇÃO
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- Eficiência energética: sistemas limpos 
e devidamente mantidos produzem mais 
BTUs por Watt de entrada com economias 
óbvias nas facturas dos serviços de 
utilidade pública para o consumidor.
- Desempenho do sistema (conforto): 
a sujidade acumulada em bobinas 
com barbatanas e num ventilador pode 
rapidamente levar à diminuição da troca 
de calor e à redução do nível de saída 
de ar, além disso, torna-se mais difícil 
controlar a temperatura e a humidade 
pode desenvolver-se.
- Prevenção de rupturas: a prevenção 
de qualquer tipo de rupturas pelos 
procedimentos de limpeza e inspecções, 
deve ser a principal prioridade de qualquer 
manutenção bem-sucedida. Para além 
da qualificação correcta do técnico de 
manutenção é extremamente importante 
para evitar qualquer problema ou dano 
durante a limpeza e manutenção.
- Longevidade do sistema: a manutenção 
correcta pode prolongar a vida útil do 
sistema, identificando problemas graves 

iminentes e resolvendo situações que 
podem causar uma usura anormal.
- Qualidade do ar entregue nas salas: o 
mais limpo, o mais limpo, o mais limpo, o ar 
da sala. É necessário remover a sujidade, 
pólen, pó, gordura, crescimento de 
micróbios e bolores antes que a qualidade 
do ar comece a piorar. O odor desagradável 
ao ligar os sistemas de condicionamento 
pode ser um sintoma óbvio deste problema.
O objectivo de um técnico, que está prestes 
a iniciar uma operação de limpeza, deve 
ser o de manter e melhorar estes requisitos.
ANTES de iniciar a manutenção (onde for 
possível), ele deve informar o cliente do 
estado real do sistema e dos problemas 
que têm de ser resolvidos.
Estes processos de verificação precisa, 
limpeza, manutenção e confirmação 
pós-manutenção das melhorias obtidas, 
podem garantir que o trabalho foi realizado 
correctamente e chamar a sua atenção 
para a importância de uma manutenção 
adequada e programada, a fim de minimizar 
o risco de falha do sistema.

O velho provérbio "Se não estiver quebrado, não fi x it" não se aplica aos sistemas de ar 
condicionado. Qualquer técnico profissional pode confirmar a existência de problemas nos 
sistemas de ar condicionado, que poderiam ter sido facilmente evitados com uma manutenção 
preventiva adequada.
A solução para obter os resultados, que são esperados da manutenção correcta, é seguir 
procedimentos para melhorar o estado do equipamento e testar quaisquer problemas iminentes 
sem danificar o sistema ou o espaço circundante. Os procedimentos de manutenção adequados 
podem melhorar:

VANTAGENS de uma

MANUTENÇÃO
CORRECTA
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Recomenda-se efectuar a limpeza e manutenção 
das unidades externas e internas pelo menos COM 
TODAS AS MUDANÇAS TEMPORÁRIAS antes 
de ligar e depois de desligar o sistema. Se for uma 
bomba de calor, a manutenção deve ser efectuada 
quando se muda do modo de aquecimento para o 
modo de arrefecimento.
É aconselhável que o técnico proponha um programa 
de limpeza e manutenção mais regular, dependendo 
da localização do sistema. Os ambientes 
particularmente oxidados e altamente sujos requerem 
uma intervenção mais frequente.

FREQUÊNCIA
LIMPEZA e

MANUTENÇÃO
correctas
do ar condicionado

*
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EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO 
PESSOAL 
Durante a limpeza do ar condicionado 
e sua manutenção, é necessário usar 
equipamento pessoal adequado para 
se proteger de qualquer contacto com 
substâncias potencialmente perigosas. 
Estas ferramentas são óculos e luvas de 
segurança. Para assegurar uma protecção 
adequada, é aconselhável verificar as 
instruções e avisos de perigo indicados nos 
rótulos, fichas técnicas e de segurança de 
cada produto de limpeza.

EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS
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EQUIPAMENTOS e

FERRAMENTAS
para a limpeza

do ar condicionado
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A/C COBERTURAS DE PROTECÇÃO
Por vezes, as mini-splits podem ser particularmente 
complicadas de desmontar. Portanto, a limpeza 
pode ser difícil e a intervenção pode levar mais 
tempo, além disso, podem surgir danos muito 
caros.
Errecom orgulha-se de apresentar a solução 
para este problema: WALLY, Uma cobertura 
transparente de polietileno (PE) que assegura 
uma protecção completa da área em redor da 
mini-repartição durante as operações de limpeza. 
Graças ao WALLY, o técnico pode limpar o 
evaporador e o seu permutador de calor com 
uma desmontagem mínima, deixando a fenda 
na parede. O limpador, a água de lavagem e a 
sujidade flui para o balde de 20 litros (incluído no 
kit das tampas nº 10), sem danificar as superfícies 
circundantes. 

www.boomlift.pt
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1. Certifique-se de que a mini-split está 
correcta e completamente coberta.

Para a limpeza dos aparelhos de ar condicionado 
do tecto, Errecom oferece CEILY que permite  
graças à sua estrutura metálica reutilizável limpar 
estes tipos de aparelhos de ar condicionado 
sem qualquer risco de danificar o tecto e o chão 
subjacente. Na presença de superfícies adjacentes 
delicadas, é altamente recomendada a utilização 
de placas de protecção adicionais.

2. Certificar-se de apertar 
correctamente o selector de 
fecho, a fim de evitar salpicos 
e fugas de sujidade.

3. Inserir o cano de escoamento 
do WALLY no balde, fornecido com 
cada kit, para garantir a drenagem 
e a recolha da sujidade acumulada 
durante o processo de limpeza.

Como aplicar 
WALLY:
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Double White Brush

Green Brush

Art.-Nr. €
RL1035.01 - - -

Art.-Nr. €
RL1034.01 - - -

VESTUÁRIOS
É sempre útil ter sempre à mão algumas roupas de microfibras ou esponjas ao limpar as caixas e 
as panelas de drenagem de condensado, a fim de remover quaisquer gotículas de água. É útil ter 
em mente que, em caso de sujidade particularmente difícil, a acção mecânica aumenta o poder de 
limpeza do produto de limpeza.

ESCOVAS DE CERDAS MACIAS
As escovas de cerdas macias são particularmente adequadas para remover 
a sujidade mais intensa dos tubos. Escovas pequenas podem ser úteis para 
alcançar a sujidade assentada em pontos extremamente estreitos.

www.boomlift.pt
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Wally
Capa Mini-Split

Ceily
Tampa de PE para Limpeza de  
Ar Condicionado de Tecto
CEILY é uma cobertura de plástico com uma 
estrutura metálica especificamente concebida 
para garantir a operação de limpeza do ar 
condicionado do tecto, sem sujar a área 
circundante. CEILY é entregue numa mochila 
prática, contendo tanto a estrutura metálica 
como a cobertura de protecção. Estão 
disponíveis capas de PE

Vantagens:
 Sem sujidade nas superfícies circundantes.
 Instalação rápida e fácil.

Art.-Nr. Descrição €
PM1006.01 Balde com 15 Wally - 15 -
PM1006.S1 Caixa com 15 Wally - 15 -

Art.-Nr. Descrição €
PM1010.01 Ceily - 01 -
PM1011.01 Tampa plástica sobressalente - 01 -
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PISTOLA DE JACTO OU BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO MANUAL
Fendas muito frequentes ou unidades externas estão situadas em áreas restritas, de difícil acesso, 
longe de fontes de água ou energia ou junto a superfícies que não devem ser danificadas. Neste caso, 
é importante ter disponível um equipamento de fácil manuseamento e transporte, que lhe forneça água 
e detergente com a pressão e fluxo correctos.  
JETGUN é um sistema autónomo que lhe permite pulverizar limpadores ou enxaguar água directamente 
na unidade a ser tratada sem qualquer fonte de energia adicional. Consiste num prático saco de 
ombro com 3 sacos internos e uma pistola de pulverização de pressão. Os sacos são nomeados em 
conformidade: CLEANER e H2O, de modo a identificar facilmente o conteúdo de ambos. Os sacos 
são removíveis, o que permite preenchê-los da forma mais simples e sensata. Caso utilize produtos 
de limpeza líquidos que necessitem de ser diluídos com água, graças ao prático saco amovível 
pode preparar imediatamente o seu produto de limpeza no saco, adicionando qualquer tipo de água 
disponível. JETGUN garante a melhor entrega e difusão dos produtos de limpeza. É uma ferramenta 
indispensável para conseguir o resultado de uma limpeza perfeita.

www.boomlift.pt
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Máquina portátil de limpeza a alta pressão para unidades de A/C
JET GUN é uma prática máquina portátil de jacto de água de alta pressão com tira de 
ombro especificamente desenvolvida para ser utilizada com produtos de limpeza ácidos 
e alcalinos, desinfectantes e água para tratar unidades de ar condicionado interiores e 
exteriores. Os 3 sacos reutilizáveis incluídos podem ser enchidos com produtos de limpeza 
ácidos ou alcalinos, desinfectantes ou água. Podem ser trocados rapidamente de acordo 
com a aplicação desejada. JET GUN funciona com uma bateria recarregável que permite 
a sua utilização ininterrupta durante 30 minutos.Graças à pressão de 6 BAR (85psi), o JET 
GUN aumenta a potência de limpeza dos produtos de limpeza sem danificar as baterias com 
barbatanas das unidades de evaporador e condensador. Graças ao bocal ajustável é possível 
mudar facilmente de ventilador para jacto de líquido.
Características :
Jacto Descontinuado: até 90 L. 
Características das baterias: Bateria recarregável de 
chumbo de 12 V-2200 mAh 
Pressão de trabalho: 6 BAR (85 psi) 
Comprimento da tubagem: 300 cm
Incluindo:
Carregador de bateria 110-220 V 
3 Sacos de 9 L reutilizável e intercambiáveis para
produtos de limpeza e água
A ponta de pulverização ajustável converte-se de vapor 
para névoa.

Jet GunJG

*Aviso: Inserir o produto de limpeza depois de encher o saco com águaacqua.

Art.-Nr.

VP1050.01 01 56

Peças sobressalentes
Art.-Nr. Descrição €
RPL001.01 Correia de ombro - 01
FL1100.01 Bolsa plástica - 01
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PRODUTOS DE LIMPEZA  
ÁCIDOS OU ALCALINOS?

O melhor resultado será alcançado devido à escolha correcta do produto de limpeza. Depende do 
tipo de sujidade, do tipo de superfície a ser tratada, e da escala de pH do produto de limpeza.

Os LIMPADORES DE ÁCIDO são indicados para remover depósitos de calcário, tais como INCRUSTOS 
de tipo salino, ferrugem, cimento, resíduos de gesso e os resíduos de outros tipos de rigidez. No 
entanto, um produto ácido tende a corroer as ligas com as quais entra em contacto. Por conseguinte, 
é essencial assegurar a sua remoção completa através de um enxaguamento abundante.

Os LIMPADORES ALKALINE, são indicados para a remoção de DIREITO AMBIENTAL, RESÍDUOS 
ORGÂNICOS, gorduras, óleos ou resíduos causados por smog. 

É necessário prestar atenção à AGRESSIVIDADE DE O PRODUTO. Se o produto de limpeza for 
demasiado agressivo, corre-se o risco de descolorir os plásticos ou as superfícies do sistema.

Uma substância é identificada como ACID se tiver uma escala de pH de 0 a 7.
É definida como básica ou ALCALINA, se tiver uma escala de pH de 7 a 14.
Uma substância com um valor da escala de pH 7,significa NEUTRAL, tal como água destilada a 25°C.

Os produtos de limpeza estão divididos em:
Produtos de limpeza ácidos e produtos de limpeza alcalinos.

CLEANNING

LIMPADORES
de ar condicionado
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LIMPADORES
Existem muitos produtos para limpar 
unidades externas e internas no mercado, 
mas não é fácil escolher o produto certo. 
Sem qualquer dúvida, antes de mais 
nada, deve considerar a sua qualidade. 
Mas também deve considerar o tipo de 
sujidade a remover e a superfície a tratar, 
prestando atenção ao pH do produto.

LIMPADORES 
LÍQUIDOS,LIMPADORES EM 
LATA DE AEROSSOL OU 
LIMPADORES DE ESPUMA?
A escolha do tipo de dispersão, a fim de remover mais eficazmente a sujidade, é também muito 
importante.Existem produtos de limpeza líquidos, limpadores em latas de aerossóis e limpadores de 
espuma.

Os LIMPADORES LÍQUIDOS são particularmente adequados para remover a sujidade que necessita 
de ser molhada (ex. sujidade terrosa). Estes produtos de limpeza são muito baratos e fáceis de dosear 
durante a preparação e aplicação. Podem ser usados com gatilho, com bombas de pulverização 
manual ou com pistolas de pressão. Este tipo de produto de limpeza é a solução mais recomendada 
para sistemas médios-grandes.

LIMPADORES LÍQUIDOS EM LATA AEROSOL são a melhor solução para remover a sujidade que 
requer alto poder de libertação (ex. sujidade gordurosa). Graças à pressão constante exercida, o 
produto de limpeza penetra profundamente capaz de alcançar até os locais mais estreitos. Excelente 
solução para operações de limpeza em sistemas de média e pequena dimensão e para limpeza rápida 
em ambientes fechados, graças à secagem rápida. 

Os LIMPADORES DE FOAM NO AEROSOL, podem permitir uma perfeita aderência do produto de 
limpeza mesmo em peças onde o líquido flui para baixo. A espuma em expansão está a incorporar 
sujidade mesmo muito difícil de alcançar, molha-a e separa-a. É necessário um enxaguamento para 
acelerar a remoção da espuma. Por este motivo, recomenda-se frequentemente a utilização de 
produtos de limpeza com espuma combinada com produtos de limpeza líquidos em latas de aerossóis. 
Os produtos de limpeza com espuma são também particularmente adequados para a limpeza de 
sistemas de tamanho médio-pequeno.piccoli.

ERRECOM fornece uma gama completa de produtos de limpeza ácidos e alcalinos, em forma de 
espuma, líquidos e aerossóis, especificamente concebidos para a limpeza de unidades internas, 
filtros, unidades externas e drenos de condensado.

para o sistema
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Os filtros da unidade interior 
são o receptáculo principal 
para poeira, gordura e 
partículas contaminantes que, 
se não forem devidamente 
eliminadas, são reintroduzidas 
no ambiente juntamente com o 
ar refrigerado ou aquecido pelo 
ar condicionado.
Não é possível limpar 
perfeitamente os filtros e 
remover todas as partículas que 
causam odores desagradáveis, 
utilizando apenas água.
Para uma limpeza adequada, é 
necessário:
- Remover os filtros de ar do seu 

lugar.
- Lavar o filtro com água, 

deslizando-o no sentido oposto 
ao fluxo de ar, removendo a 
camada mais superficial de pó.

- Pulverizar o filtro de limpeza 
específico CHINOOK. sobre 
todo o filtro.

- Deixar em repouso durante 5 
minutos.

- Enxaguar.
- Esperar até que o filtro esteja 

completamente seco antes de 
montar. É possível acelerar a 
secagem do filtro utilizando ar 
comprimido, tendo o cuidado 
de não danificar o próprio 
filtro devido a um jacto de ar 
extremamente forte.

FILTROS DE 
LIMPEZA
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Os filtros da unidade interior 
são o receptáculo principal 
para poeira, gordura e 
partículas contaminantes que, 
se não forem devidamente 
eliminadas, são reintroduzidas 
no ambiente juntamente com o 
ar refrigerado ou aquecido pelo 
ar condicionado.
Não é possível limpar 
perfeitamente os filtros e 
remover todas as partículas que 
causam odores desagradáveis, 
utilizando apenas água.
Para uma limpeza adequada, é 
necessário:
- Remover os filtros de ar do seu 

lugar.
- Lavar o filtro com água, 

deslizando-o no sentido oposto 
ao fluxo de ar, removendo a 
camada mais superficial de pó.

- Pulverizar o filtro de limpeza 
específico CHINOOK. sobre 
todo o filtro.

- Deixar em repouso durante 5 
minutos.

- Enxaguar.
- Esperar até que o filtro esteja 

completamente seco antes de 
montar. É possível acelerar a 
secagem do filtro utilizando ar 
comprimido, tendo o cuidado 
de não danificar o próprio 
filtro devido a um jacto de ar 
extremamente forte.

FILTROS DE 
LIMPEZA
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Art.-Nr. Descrição €
AB1077.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570

ChinookC

Unidades interiores Filtro de limpeza
CHINOOK é um produto de limpeza especificamente desenvolvido para a 
limpeza de filtros de qualquer tipo de unidade interior. Não é agressivo mas 
seguro para os componentes do sistema e para os técnicos. Graças à sua 
aplicação rápida e extremamente eficaz, proporciona uma elevada satisfação. 
CHINOOK remove facilmente smog, pó e bolor, bem como contaminantes 
microbianos. O CHINOOK tem um aroma agradável e está pronto a usar 
(diluição não necessária). 

Benefícios
 Fácil de remover smog, pó, mofo e contaminantes microbianos. 
 Pode destruir as origens de odores desagradáveis.
 Remove a sujidade não semelhante à água.
 Adequado para o plano HACCP.
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LIMPEZA DO 
EVAPORADOR
Não utilizar ar comprimido ou nitrogénio durante 
a limpeza do evaporador e do ventilador. Estes 
podem empurrar a sujidade ainda mais para 
dentro do sistema.

1. Antes de proceder à limpeza da unidade 
interior, é aconselhável perguntar ao cliente 
sobre o desempenho do ar condicionado, para 
lhe explicar a manutenção necessária e as 
vantagens de uma limpeza precisa e periódica.

2. Examinar a área de trabalho e proteger as 
superfícies próximas, se necessário. Após a 
permissão do cliente, remover objectos frágeis 
ou delicados do espaço de trabalho. 

3. Pode colocar cuidadosamente uma escada 
ou uma cadeira abaixo do espaço de trabalho, 
se necessário. 

4. Ligar o sistema à temperatura mínima, se 
permitido pelas condições meteorológicas, e 
observar a temperatura do ar que sai. Utilizar 
um termómetro infravermelho para garantir que 
a temperatura é inferior a 12 °C e para ter mais 
confirmação do correcto funcionamento do 
sistema antes da desmontagem. 

5. Preste atenção a quaisquer ruídos 
invulgares da unidade interior.

6. Antes de proceder à desmontagem, 
recomenda-se que se inspeccione visualmente 
o evaporador que procura:
- caminho, cintagem e instalação correctos dos 
cabos eléctricos

-instalação e montagem correcta e segura da 
unidade interior

- danos em coberturas e grelhas
- danos nos ventiladores do sistema
-colónias de bactérias e o seu cheiro se 
presentes

Se revelar algo fora do comum, sugerimos 
que informe o cliente para que ele tenha a 
possibilidade de examinar o problema antes 
da manutenção.
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LIMPEZA DO 
EVAPORADOR
Não utilizar ar comprimido ou nitrogénio durante 
a limpeza do evaporador e do ventilador. Estes 
podem empurrar a sujidade ainda mais para 
dentro do sistema.

1. Antes de proceder à limpeza da unidade 
interior, é aconselhável perguntar ao cliente 
sobre o desempenho do ar condicionado, para 
lhe explicar a manutenção necessária e as 
vantagens de uma limpeza precisa e periódica.

2. Examinar a área de trabalho e proteger as 
superfícies próximas, se necessário. Após a 
permissão do cliente, remover objectos frágeis 
ou delicados do espaço de trabalho. 

3. Pode colocar cuidadosamente uma escada 
ou uma cadeira abaixo do espaço de trabalho, 
se necessário. 

4. Ligar o sistema à temperatura mínima, se 
permitido pelas condições meteorológicas, e 
observar a temperatura do ar que sai. Utilizar 
um termómetro infravermelho para garantir que 
a temperatura é inferior a 12 °C e para ter mais 
confirmação do correcto funcionamento do 
sistema antes da desmontagem. 

5. Preste atenção a quaisquer ruídos 
invulgares da unidade interior.

6. Antes de proceder à desmontagem, 
recomenda-se que se inspeccione visualmente 
o evaporador que procura:
- caminho, cintagem e instalação correctos dos 
cabos eléctricos

-instalação e montagem correcta e segura da 
unidade interior

- danos em coberturas e grelhas
- danos nos ventiladores do sistema
-colónias de bactérias e o seu cheiro se 
presentes

Se revelar algo fora do comum, sugerimos 
que informe o cliente para que ele tenha a 
possibilidade de examinar o problema antes 
da manutenção.

7. Desligue a electricidade e verifique se a 
corrente eléctrica no sistema está desactivada.

8. Recomendamos a leitura das orientações 
de desmontagem fornecidas pelo fabricante 
antes de efectuar a manutenção de um novo 
tipo de sistema pela primeira vez. A maioria 
dos fabricantes oferece-lhe portais online onde 
pode encontrar guias de serviço e tutoriais 
em vídeo para facilitar a desmontagem e a 
manutenção. 

9. Usar sempre o EPI apropriado na limpeza 
e manutenção de qualquer tipo de sistema de 
ar condicionado (óculos e luvas).

10. Remover a tampa externa do filtro, as 
grelhas e a caixa seguindo as instruções de 
desmontagem fornecidas pelo fabricante, para 
ter acesso às bobinas com barbatanas. 

11. Proteger a área à volta da fenda, fixando 
WALLY na fenda. Wally é a tampa de plástico 
com um sistema de acção rápida e um selector 
regulado de acordo com o tamanho da fenda 
a ser limpa. Graças à forma, o operador pode 
limpar com segurança o evaporador sem correr 
o risco de sujar as paredes ou superfícies 
circundantes. O produto de limpeza, a 
água de enxaguamento e a sujidade serão 
transportados para o tubo de escoamento e 
podem fluir livremente para o balde de recolha 
e depois ser eliminados de acordo com a 
legislação em vigor. No caso de pavimentos 
particularmente delicados ou de superfícies 
próximas, sugere-se a colocação de placas de 
protecção.

12. Proteger as partes eléctricas e 
electrónicas com uma fita adesiva. Se um 
contacto eléctrico ficar molhado, deve secá-las 
com azoto ou ar comprimido.
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É possível limpar o evaporador utilizando produtos de limpeza 
líquidos ou espumosos em lata de aerossol. Consulte a 
informação fornecida na página 21 para escolher o produto de 
limpeza adequado de acordo com a acção necessária.

LIMPADORES LATA DE AEROSOL:

Power Clean - INPCI

Limpador de Alta Pressão em Lata de 
Aerossol para Ar Condicionado
POWER CLEAN IN é um limpador de evaporador numa lata de 
aerossol especial que foi concebido para atingir uma pressão 
de entrega consistentemente elevada capaz de remover 
mesmo a contaminação mais teimosa que se acumula entre 
as pilhas com barbatanas.Em apenas 10 segundos garante a 
limpeza de um aparelho de ar condicionado padrão (tamanho 
até 90 cm).
Encontra-se disponível nos seguintes formatos:
200 ml (10 segundos de potência pura) para 1 unidade interior até 90 cm.
400 ml (20 segundos de potência pura) para 2 unidades interiores até 90 

cm ou 1 unidade interior superior a 90 cm.
600 ml (30 segundos de potência pura) para 3 unidades interiores até 

90 cm.
Benefícios

 Specificatamente indicato per una corretta e frequente pulizia 
dei climatizzatori.

 Non necessita di risciacquo.
 Asciuga rapidamente.

Art.-Nr. Descrição €
AB1063.J.01 Lata de aerossol de 200 mL - - -
AB1063.N.01 Lata de aerossol de 400 mL - - -
AB1063.U.01 Lata de aerossol de 600 mL - 12 1008

13. LIMPEZA DE BATERIAS COM 
BARBATANAS E COMPONENTES 
METÁLICOS 
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É possível limpar o evaporador utilizando produtos de limpeza 
líquidos ou espumosos em lata de aerossol. Consulte a 
informação fornecida na página 21 para escolher o produto de 
limpeza adequado de acordo com a acção necessária.

LIMPADORES LATA DE AEROSOL:

Power Clean - INPCI

Limpador de Alta Pressão em Lata de 
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Benefícios

 Specificatamente indicato per una corretta e frequente pulizia 
dei climatizzatori.

 Non necessita di risciacquo.
 Asciuga rapidamente.

Art.-Nr. Descrição €
AB1063.J.01 Lata de aerossol de 200 mL - - -
AB1063.N.01 Lata de aerossol de 400 mL - - -
AB1063.U.01 Lata de aerossol de 600 mL - 12 1008

13. LIMPEZA DE BATERIAS COM 
BARBATANAS E COMPONENTES 
METÁLICOS 

Evaporator Cleaner 
Foam

ECF

Limpador de Espuma em Lata de Aerossol 
para Ar Condicionado
EVAPORATOR CLEANER FOAM é uma espuma de limpeza para 
aparelhos de ar condicionado, que, graças à sua formulação de 
espuma, adere perfeitamente às barbatanas do aparelho de ar 
condicionado garantindo um elevado grau de eficácia. Graças à sua 
longa cânula, esta espuma pode penetrar muito profundamente. 
Purifica a conduta de distribuição do ar, incorporando e expulsando 
todas as partículas contaminantes (pó, sujidade, alergénios e 
microorganismos) que podem afectar a qualidade do ar. É a 
forma perfeita para limpar, refrescar e purificar o sistema de ar 
condicionado. A acção sinérgica com EVAPORATOR CLEANER 
garante uma limpeza mais profunda e uma secagem mais rápida.

Benefícios
 Remove partículas contaminantes mesmo em manchas muito 
difíceis de alcançar, aderindo a superfícies.

 Liberta um cheiro fresco e limpo.
 Adequado para o plano HACCP. 

Art.-Nr. Descrição €
AB1049.F.01 Lata de aerossol de 100 mL - 30 4800
AB1049.J.01 Lata de aerossol de 200 mL - 24 2376
AB1049.N.01 Lata de aerossol de 400 mL - 12 1344

Evaporator Cleaner EC

Limpador Líquido em Lata de Aerossol para 
Ar Condicionado
EVAPORATOR CLEANER é um limpador rápido para aparelhos 
de ar condicionado que purifica uma conduta de distribuição de 
ar, incorporando e expulsando todas as partículas contaminantes 
(pó, sujidade, alergénios e microrganismos) que podem afectar a 
qualidade do ar e criar odores desagradáveis. Para conseguir uma 
limpeza profunda, recomendamos a aplicação de EVAPORATOR 
CLEANER FOAM (deixado actuar 5 minutos) imediatamente após 
o EVAPORATOR CLEANER. Esta aplicação sequencial facilitará 
o fluxo de espuma em direcção ao dreno de condensado, 
assegurando uma limpeza perfeita e reduzindo os tempos de 
secagem da unidade tratada
Benefícios

 Tratamento rápido e eficaz.
 Jacto de direcção fácil, graças à cânula.
 Deixa um cheiro fresco e limpo no ar interior.
 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1084.J.01 Lata de aerossol de 200 mL - 24 2376
AB1084.N.01 Lata de aerossol de 400 mL - 12 1344
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JabJ

Limpador Perfumado para Ar 
Condicionado e Superfícies Plásticas
JAB é um produto de limpeza perfumado com acção 
rápida e eficaz, especialmente formulado para a limpeza 
total de unidades interiores. Actua tanto em superfícies 
de ar condicionado como de plástico, sem as danificar. 
JAB é o produto de limpeza perfeito em áreas com 
processamento de alimentos. A sua composição é 
biodegradável e pouco agressiva. Além disso, o JAB é 
seguro para o técnico. JAB pode ser diluído com água 
até 1:5, dependendo do tipo de sujidade a ser removida. 
Quanto mais concentrada na aplicação, mais eficaz será.
Benefícios

 Especialmente desenvolvido para a limpeza de 
evaporadores e plásticos.

 Liberta um cheiro agradavelmente limpo.
 Gatilho especial para mudar rapidamente o tipo de 
aplicação de líquido para espumoso.

 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1068.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1068.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1068.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

PRODUTOS DE LIMPEZA LÍQUIDOS:

LIMPEZA DE BATERIAS COM 
BARBATANAS E COMPONENTES 
METÁLICOS 
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JabJ

Limpador Perfumado para Ar 
Condicionado e Superfícies Plásticas
JAB é um produto de limpeza perfumado com acção 
rápida e eficaz, especialmente formulado para a limpeza 
total de unidades interiores. Actua tanto em superfícies 
de ar condicionado como de plástico, sem as danificar. 
JAB é o produto de limpeza perfeito em áreas com 
processamento de alimentos. A sua composição é 
biodegradável e pouco agressiva. Além disso, o JAB é 
seguro para o técnico. JAB pode ser diluído com água 
até 1:5, dependendo do tipo de sujidade a ser removida. 
Quanto mais concentrada na aplicação, mais eficaz será.
Benefícios

 Especialmente desenvolvido para a limpeza de 
evaporadores e plásticos.

 Liberta um cheiro agradavelmente limpo.
 Gatilho especial para mudar rapidamente o tipo de 
aplicação de líquido para espumoso.

 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1068.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1068.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1068.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

PRODUTOS DE LIMPEZA LÍQUIDOS:

LIMPEZA DE BATERIAS COM 
BARBATANAS E COMPONENTES 
METÁLICOS 
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Eco JabEJ

Art.-Nr. Descrição €
AB1071.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1071.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1071.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Limpador Alcalino Biodegradável para Ar Condicionado
ECOJAB é um evaporador de limpeza muito eficaz desenvolvido tendo 
em consideração a protecção ambiental. Não contém ácidos, fosfatos, 
solventes e soda. Graças à utilização de surfactantes naturais, este 
produto é altamente biodegradável. ECO JAB supera mesmo as actuais 
leis europeias. Não é agressivo para os materiais. É um produto de limpeza 
extremamente rápido e eficaz para remover resíduos orgânicos, pó e bolor. 
É seguro para o operador e não deixa vestígios nocivos no ambiente. 
Dependendo do tipo e nível da sujidade a remover, o ECO JAB é dilatável 
com água até 1:6. Quanto mais concentrado na aplicação, mais eficaz será.

Benefícios
 Elevada biodegradabilidade.
 Não perfumado. Particularmente adequado para áreas com 

processamento alimentar.
 Gatilho especial para mudar rapidamente o tipo de aplicação de 

líquido para espuma.
 Adequado para o plano HACCP.

PH7 CleanerPH7

Limpador não agressivo para aparelhos de ar 
condicionado 
PH7 CLEANER é um produto de limpeza delicado, pronto a usar e de vasto 
espectro. Devido à sua fórmula química especial e pH, funciona tanto na 
camada de gordura como na camada de sal. Graças a esta tecnologia, 
PH7 CLEANER pode adaptar-se e limpar qualquer tipo de superfície. 
A sua rápida acção permite-lhe actuar eficaz e profundamente sobre 
rigidez, gorduras e resíduos orgânicos. Após o enxaguamento é fácil de 
remover. Neutraliza completamente qualquer tipo de odor desagradável em 
evaporadores.
Benefícios

 Não agressivo devido ao seu pH neutro.
 Remove os maus cheiros e liberta uma frescura agradável e 

limpa.
  Graças ao gatilho especial, pode ser aplicado tanto em líquido 

como em espuma.
 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1219.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1219.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1219.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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Limpador de Evaporadores
EVO ULTRA é uma fórmula de substâncias activas. Diluindo-o com água, pode criar 
um poderoso produto de limpeza para evaporadores que pode limpar eficazmente 
as superfícies removendo até os depósitos mais obstinados de resíduos orgânicos, 
gorduras e incrustações.

Evo UltraEU

Universal Nano
Cleaner

UNC

Limpador alcalino universal para 
aparelhos de ar condicionado 
UNIVERSAL NANO CLEANER é um produto de 
limpeza alcalino regenerativo, perfumado e de 
acção rápida. Remove os resíduos orgânicos e a 
sujidade acumulada, evitando o seu reaparecimento. 
Não agressivo em superfícies, pode ser utilizado 
frequentemente para manter a eficiência do sistema. 
Dependendo do tipo e nível da sujidade a remover, o 
UNIVERSAL NANO CLEANER é dilatável com água 
até 1:5. Quanto mais concentrado na aplicação, mais 
eficaz será.
Benefícios

 Se usado puro, é ideal para a limpeza do 
condensador.

 Graças ao gatilho especial, pode ser aplicado tanto em 
líquido como em espuma.

 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1105.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1105.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1105.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Art.-Nr. €
AB1225.Q.S1 - 06 570

Per un corretto utilizzo vedi p.46
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Limpador de Evaporadores
EVO ULTRA é uma fórmula de substâncias activas. Diluindo-o com água, pode criar 
um poderoso produto de limpeza para evaporadores que pode limpar eficazmente 
as superfícies removendo até os depósitos mais obstinados de resíduos orgânicos, 
gorduras e incrustações.

Evo UltraEU

Universal Nano
Cleaner

UNC

Limpador alcalino universal para 
aparelhos de ar condicionado 
UNIVERSAL NANO CLEANER é um produto de 
limpeza alcalino regenerativo, perfumado e de 
acção rápida. Remove os resíduos orgânicos e a 
sujidade acumulada, evitando o seu reaparecimento. 
Não agressivo em superfícies, pode ser utilizado 
frequentemente para manter a eficiência do sistema. 
Dependendo do tipo e nível da sujidade a remover, o 
UNIVERSAL NANO CLEANER é dilatável com água 
até 1:5. Quanto mais concentrado na aplicação, mais 
eficaz será.
Benefícios

 Se usado puro, é ideal para a limpeza do 
condensador.

 Graças ao gatilho especial, pode ser aplicado tanto em 
líquido como em espuma.

 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1105.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1105.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1105.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Art.-Nr. €
AB1225.Q.S1 - 06 570

Per un corretto utilizzo vedi p.46
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ClenchC

Limpador de Evaporador Alcalino com Protecção 
Anticorrosiva
CLENCH é um produto de limpeza alcalino de alto desempenho. Foi especialmente 
desenvolvido para a limpeza de evaporadores que requerem um importante tratamento 
de descalcificação. A sua fórmula altamente alcalina torna CLENCH tão eficaz como 
um produto de limpeza à base de ácido, removendo a sujidade de origem salina 
teimosa, mas apresentando ainda um grande nível de segurança para os componentes 
do sistema. Este produto é ideal para restaurar plantas negligenciadas ou aquelas sob 
grave agressão ambiental como cozinhas, produções alimentares, áreas de fritura ou 
matadouros. Dependendo do tipo e nível da sujidade a ser removida, CLENCH está a 

diluir com água até 1:5. Mais produto é concentrado, mais eficaz é. 
Benefícios

 Ideal para restaurar plantas negligenciadas. 
 Ideal para sistemas sob agressão do ambiente.
 Protecção anti-corrosiva.

Art.-Nr. Descrição €
AB1069.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1069.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1069.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Evo TabsET

Limpador Purificador em Pastilhas 
para Evaporadores
EVO TABS é uma pastilha efervescente de 20 gramas que, diluída em 
5 litros de água, gera um limpador de evaporador com uma boa acção 
purificadora. Remove a sujidade não excessiva e deixa um cheiro 
fresco e limpo. EVO TABS pode ser dissolvido em qualquer linha 
de água, independentemente da sua dureza: A sua fórmula elimina 
o excesso de calcário e não deixa marcas. O produto de limpeza 
obtido pode ser dispensado de qualquer meio de aplicação habitual, 
incluindo bombas de pulverização.

Benefícios
 Produto de limpeza suave para uso frequente.
 5 Litros em 20 gramas.

LIMPADORES DE TABELAS:

Art.-Nr. Descrição €
AB1089.01.JA 18 Quadros - 12 -

LIMPEZA DE BATERIAS COM 
BARBATANAS E COMPONENTES 
METÁLICOS
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Quer tenha sido utilizado um produto de limpeza por aerossol, 
PH CLEANER ou JAB, para além da limpeza, as pilhas das 
barbatanas foram também higienizadas. Se tiver utilizado um dos 
outros produtos Errecom mencionados e pretender higienizar, 
recomenda-se que aplique LUXEDO ou SWORD

14. SANEAMENTO

LuxedoL

Tratamento Purificante Perfumado para 
Evaporadores 
LUXEDO é um tratamento regenerativo perfumado para 
evaporadores. A sua acção rápida e eficaz é óptima para 
a manutenção completa das unidades interiores. LUXEDO 
remove resíduos orgânicos e sujidade que foram acumulados 
ao longo dos anos, retardando o seu reaparecimento. Tem 
também uma intensa acção purificadora e re-condicionadora. 
Não é agressivo para as superfícies e para o operador. O 
produto é também adequado para o plano HACCP.
Benefícios

 Especificamente concebido para a limpeza do 
evaporador.

 Intensa acção de purificação e recondicionamento.
 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1073.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1073.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1073.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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Quer tenha sido utilizado um produto de limpeza por aerossol, 
PH CLEANER ou JAB, para além da limpeza, as pilhas das 
barbatanas foram também higienizadas. Se tiver utilizado um dos 
outros produtos Errecom mencionados e pretender higienizar, 
recomenda-se que aplique LUXEDO ou SWORD

14. SANEAMENTO

LuxedoL

Tratamento Purificante Perfumado para 
Evaporadores 
LUXEDO é um tratamento regenerativo perfumado para 
evaporadores. A sua acção rápida e eficaz é óptima para 
a manutenção completa das unidades interiores. LUXEDO 
remove resíduos orgânicos e sujidade que foram acumulados 
ao longo dos anos, retardando o seu reaparecimento. Tem 
também uma intensa acção purificadora e re-condicionadora. 
Não é agressivo para as superfícies e para o operador. O 
produto é também adequado para o plano HACCP.
Benefícios

 Especificamente concebido para a limpeza do 
evaporador.

 Intensa acção de purificação e recondicionamento.
 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1073.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1073.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1073.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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Se for necessária uma acção 
desinfectante, aplicar SANIBACT, 
a presidência médica cirúrgica por 
ERRECOM

15. DISINFECÇÃO

SwordS

Limpador Revitalizante Perfumado para Evaporadores
O SWORD é um tratamento regenerativo e perfumado de acção rápida. Tem uma 
acção purificadora intensa protegendo as superfícies contra a corrosão e assegurando 
uma manutenção completa das unidades interiores. O SWORD não é agressivo nas 
superfícies e pode ser utilizado frequentemente para manter a eficiência do sistema 
de ar condicionado. É seguro para o operador e deixa uma agradável fragrância 
fresca no ar. Dependendo do tipo e do nível da sujidade, SWORD é diluível com água 
até 1:3. Mais produto é concentrado, mais eficaz é.

Benefícios
 Especificamente concebido para a limpeza do evaporador.
 Intensa acção de purificação e recondicionamento.
 Adequado para o plano HACCP.

SaniBactSB

Desinfectante Concentrado  
com Bactericida e Eficácia Virucida
SANIBACT  é um desinfectante Presidio Medico Chirurgico, 
especificamente desenvolvido para a limpeza de evaporadores, 
canais de ventilação e qualquer superfície onde seja necessário 
um nível mais profundo de desinfecção. SANIBACT é um 
produto altamente concentrado: Deve ser diluído a 1:25. Para 
ter um resultado mais eficaz, o produto pode ser utilizado 
puro, graças à sua embalagem especial de 1L com gatilho. 
ATENÇÃO: não utilizar SANIBACT concentrado em superfícies 
em contacto com alimentos. É eficaz contra os seguintes vírus: 
Influenza, Hepatite B/C, VIH, vírus Rota, vírus Noro, e vírus Ébola. 
Relativamente às bactérias, SaniBact passa os testes: EN1276 - 
EN13697
Para os bolores, passa o teste: EN13697

Benefícios
 Graças ao seu gatilho especial, pode ser aplicado tanto em líquido 

como em espuma.
 Garante o mais alto nível de higiene durante o processo de limpeza.
 Adequado para o plano HACCP.

Art.-Nr. Descrição €
AB1085.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1085.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1085.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Art.-Nr. Descrição €
AB1074.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1074.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1074.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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Recomenda-se sempre a aplicação de um tratamento anticorrosão, especialmente em ambientes 
particularmente oxidantes

16. PROTECÇÃO ANTICORROSIVA

No-Age PlusNAP

Spray Protector Anticorrosivo - 
Tratamento para Ar Condicionado
NO-AGE PLUS é um tratamento anticorrosivo e 
antioxidante. Foi especialmente desenvolvido para ser 
aplicado em baterias com barbatanas de unidades 
interiores (em particular em ambientes oxidantes), 
condensadores e coberturas de unidades exteriores 
após operações de limpeza. Uma vez aplicado, NO-
AGE PLUS forma uma película protectora transparente 
e espessa, resistindo à humidade, smog, sal, areia e pó
Benefícios

 Tratamento com aerossóis para uma aplicação 
uniforme.

 Transparência.

Art.-Nr. Descrizione €
AB1103.YW.01 Lata de Aerosol de 750 mL - 12 672
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Recomenda-se sempre a aplicação de um tratamento anticorrosão, especialmente em ambientes 
particularmente oxidantes

16. PROTECÇÃO ANTICORROSIVA

No-Age PlusNAP

Spray Protector Anticorrosivo - 
Tratamento para Ar Condicionado
NO-AGE PLUS é um tratamento anticorrosivo e 
antioxidante. Foi especialmente desenvolvido para ser 
aplicado em baterias com barbatanas de unidades 
interiores (em particular em ambientes oxidantes), 
condensadores e coberturas de unidades exteriores 
após operações de limpeza. Uma vez aplicado, NO-
AGE PLUS forma uma película protectora transparente 
e espessa, resistindo à humidade, smog, sal, areia e pó
Benefícios

 Tratamento com aerossóis para uma aplicação 
uniforme.

 Transparência.

Art.-Nr. Descrizione €
AB1103.YW.01 Lata de Aerosol de 750 mL - 12 672

Limpador de Mala e Superfícies 
Plásticas
STARLUX é um produto de limpeza não 

agressivo de espuma para caixas 
de plástico e metal de unidades 
de ar condicionado num só passo. 
Remove facilmente pó, marcas de 
dedos, nicotina teimosa, gorduras 
e sujidade ambiental.

Depois de cobrir a superfície a 
ser limpa com uma leve camada 
de espuma, limpa-se com um 
pano para deixar tudo limpo e 
arrumado.

Benefícios:
 Remove sujidade geral, 

marcas de dedos e gordura das 
superfícies de plástico e metal.

Art.-Nr. €
AB1226.N.01 - 06 570

StarluxS

É aconselhável limpar as peças plásticas do evaporador e as suas caixas com produtos de limpeza 
alcalinos. A Errecom avaliou e fabricou uma gama completa de produtos de limpeza de evaporadores 
alcalinos que garantem uma limpeza profunda e completa das fendas, cada uma na sua especialização. 
Lavar com água quando necessário e deixar a tampa aberta para a secagem.

17. LIMPEZA DE CAIXAS E 
PEÇAS PLÁSTICAS

Nota
Se não estiver integrado no detergente, utilizar 
um tratamento antimicrobiano seguro e de 
boa qualidade na superfície do evaporador. 
Em alguns casos, quando o ventilador está 
demasiado sujo, pode ser mais fácil removê-lo 
e limpá-lo no exterior
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19. Inspeccionar todos os cabos e tubos dentro do 
evaporador para verificar se há marcas de fricção.

20. Inspeccionar e verificar a detenção de 
conectores eléctricos, barbatanas e terminais.

21. Remontar os componentes da unidade, 
deixando a WALLY ainda instalada da forma como 
qualquer água residual pode escorrer. Ao remontar 
as unidades, certificar-se de que nenhum cabo 
ou sensor foi movido ou danificado e que nenhum 
componente eléctrico se molhou.

22. Faça um teste rápido da unidade interior 
ligando novamente a corrente e colocando o controlo 
no ventilador.
Isto assegurará que não haja ruídos suspeitos e que o 
excesso de água possa escapar da bobina.
Se não estiver familiarizado com as directrizes do 
fabricante para fazer testes, aconselhamos a rever 
o manual técnico para estar ciente do procedimento 
de teste específico recomendado. Embora existam 
alguns bons procedimentos de teste gerais a seguir, 
nada pode fazer melhor do que as directrizes do 
fabricante, especialmente para sistemas complexos.

Para uma limpeza completa do dreno de 
condensado, desligar o tubo e, com a ajuda de um 
funil, deitar uma pequena quantidade de DRIZZLE 
a fim de remover sujidade e obstruções.

Se o sumidouro estiver particularmente sujo, 
sugere-se ligar uma bomba ao terminal do tubo 
de condensação durante toda a operação de 
lavagem do evaporador, a fim de facilitar o fluxo de 
limpadores e a libertação do sumidouro.
Limpar sempre todos os resíduos no recipiente 
de drenagem e debaixo do permutador utilizando 
toalhas ou escovas.

Se o sistema tiver uma bomba de condensado, o 
depósito da bomba deve ser removido e limpo. 
Assegurar a limpeza de um flutuador e de uma 
tela, se presente. Utilizar apenas nitrogénio ou CO2 
para drenar a linha de drenagem do condensado.
Certificar-se de manter os limpadores agressivos 
fora da bomba. Encher e testar o funcionamento da 
bomba antes de terminar.

18. DRENAGEM DO CONDENSADO 
E LIMPEZA DA BOMBA

www.boomlift.pt
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19. Inspeccionar todos os cabos e tubos dentro do 
evaporador para verificar se há marcas de fricção.

20. Inspeccionar e verificar a detenção de 
conectores eléctricos, barbatanas e terminais.

21. Remontar os componentes da unidade, 
deixando a WALLY ainda instalada da forma como 
qualquer água residual pode escorrer. Ao remontar 
as unidades, certificar-se de que nenhum cabo 
ou sensor foi movido ou danificado e que nenhum 
componente eléctrico se molhou.

22. Faça um teste rápido da unidade interior 
ligando novamente a corrente e colocando o controlo 
no ventilador.
Isto assegurará que não haja ruídos suspeitos e que o 
excesso de água possa escapar da bobina.
Se não estiver familiarizado com as directrizes do 
fabricante para fazer testes, aconselhamos a rever 
o manual técnico para estar ciente do procedimento 
de teste específico recomendado. Embora existam 
alguns bons procedimentos de teste gerais a seguir, 
nada pode fazer melhor do que as directrizes do 
fabricante, especialmente para sistemas complexos.

Para uma limpeza completa do dreno de 
condensado, desligar o tubo e, com a ajuda de um 
funil, deitar uma pequena quantidade de DRIZZLE 
a fim de remover sujidade e obstruções.

Se o sumidouro estiver particularmente sujo, 
sugere-se ligar uma bomba ao terminal do tubo 
de condensação durante toda a operação de 
lavagem do evaporador, a fim de facilitar o fluxo de 
limpadores e a libertação do sumidouro.
Limpar sempre todos os resíduos no recipiente 
de drenagem e debaixo do permutador utilizando 
toalhas ou escovas.

Se o sistema tiver uma bomba de condensado, o 
depósito da bomba deve ser removido e limpo. 
Assegurar a limpeza de um flutuador e de uma 
tela, se presente. Utilizar apenas nitrogénio ou CO2 
para drenar a linha de drenagem do condensado.
Certificar-se de manter os limpadores agressivos 
fora da bomba. Encher e testar o funcionamento da 
bomba antes de terminar.

18. DRENAGEM DO CONDENSADO 
E LIMPEZA DA BOMBA
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DrizzleD

Limpador de Tubos de Drenagem
DRIZZLE é um produto químico específico de acção rápida e eficaz, formulado para 
remover sujidade e entupimento de tubos de drenagem de condensado em sistemas de ar 
condicionado.
Benefícios

 Remove a escala.
 Remove resíduos orgânicos.
 Elimina bolores e algas. 
 Evita a formação de novos entupimentos.
 Não corrosivo sobre metais.

Art.-Nr. Descrição €
AB1078.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
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PASSOS

EXTERNA
LIMPEZA

para uma perfeita

UNIDADEda
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LIMPEZA DO  
CONDENSADOR
1. Antes de proceder à limpeza da unidade exterior, é aconselhável 
consultar o cliente sobre o desempenho do ar condicionado, para 
explicar como será feita a manutenção e quais são as vantagens de 
uma limpeza correcta e periódica.

2. Examinar a área de trabalho e proteger as superfícies próximas, 
se necessário. Mediante autorização do cliente, remover objectos 
frágeis ou delicados do espaço de trabalho. 

3. Se necessário, colocar com segurança uma escada ou um banco 
no espaço de trabalho. 

4. Ligar o sistema à temperatura mínima e observar a temperatura do 
ar que sai. Esta informação ajuda a assegurar que o sistema não tenha 
problemas operacionais substanciais antes de iniciar a manutenção. 

Atenção: não inserir uma sonda de temperatura no ventilador! Utilizar 
um termómetro de infravermelhos.

5. Preste atenção a qualquer ruído invulgar proveniente da unidade 
exterior.

6. . Antes de proceder à desmontagem, é recomendável inspeccionar 
visualmente o condensador que procura:

- Vestígios de fugas de condensado ou manchas relacionadas nas 
proximidades da unidade de exterior

- Inclinação correcta da drenagem do condensado quando visível
- Correcto encaminhamento, cintagem e instalação de cabos eléctricos
- Instalação e montagem correctas e seguras da unidade exterior
- Interruptores e seccionadores de tamanho adequado
- Vestígios de lubrificante visível acima ou à volta da unidade 

condensadora ou às válvulas. Tais vestígios podem indicar fugas de 
gás refrigerante

- Danos em coberturas ou grelhas
- Danos nos ventiladores do sistema
- Falta de parafusos ou tampas das válvulas de carga
- Isolamento da tubagem danificada
- Colónias de bactérias e o seu cheiro desagradável.

Se houver qualquer anomalia, deverá informar melhor o cliente, a 
fim de lhe permitir pedir que examine o problema antes de iniciar a 
manutenção.

7. Desligue a electricidade e verifique a ausência de corrente 
eléctrica no sistema.

AVISO: os sistemas inversores contêm grandes condensadores 
que podem manter a carga eléctrica durante alguns minutos após 
o sistema ter sido desligado da alimentação eléctrica. Tenha muito 
cuidado e siga cuidadosamente as recomendações do fabricante e 
as medidas de segurança.
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LIMPEZA DO  
CONDENSADOR
1. Antes de proceder à limpeza da unidade exterior, é aconselhável 
consultar o cliente sobre o desempenho do ar condicionado, para 
explicar como será feita a manutenção e quais são as vantagens de 
uma limpeza correcta e periódica.

2. Examinar a área de trabalho e proteger as superfícies próximas, 
se necessário. Mediante autorização do cliente, remover objectos 
frágeis ou delicados do espaço de trabalho. 

3. Se necessário, colocar com segurança uma escada ou um banco 
no espaço de trabalho. 

4. Ligar o sistema à temperatura mínima e observar a temperatura do 
ar que sai. Esta informação ajuda a assegurar que o sistema não tenha 
problemas operacionais substanciais antes de iniciar a manutenção. 

Atenção: não inserir uma sonda de temperatura no ventilador! Utilizar 
um termómetro de infravermelhos.

5. Preste atenção a qualquer ruído invulgar proveniente da unidade 
exterior.

6. . Antes de proceder à desmontagem, é recomendável inspeccionar 
visualmente o condensador que procura:

- Vestígios de fugas de condensado ou manchas relacionadas nas 
proximidades da unidade de exterior

- Inclinação correcta da drenagem do condensado quando visível
- Correcto encaminhamento, cintagem e instalação de cabos eléctricos
- Instalação e montagem correctas e seguras da unidade exterior
- Interruptores e seccionadores de tamanho adequado
- Vestígios de lubrificante visível acima ou à volta da unidade 

condensadora ou às válvulas. Tais vestígios podem indicar fugas de 
gás refrigerante

- Danos em coberturas ou grelhas
- Danos nos ventiladores do sistema
- Falta de parafusos ou tampas das válvulas de carga
- Isolamento da tubagem danificada
- Colónias de bactérias e o seu cheiro desagradável.

Se houver qualquer anomalia, deverá informar melhor o cliente, a 
fim de lhe permitir pedir que examine o problema antes de iniciar a 
manutenção.

7. Desligue a electricidade e verifique a ausência de corrente 
eléctrica no sistema.

AVISO: os sistemas inversores contêm grandes condensadores 
que podem manter a carga eléctrica durante alguns minutos após 
o sistema ter sido desligado da alimentação eléctrica. Tenha muito 
cuidado e siga cuidadosamente as recomendações do fabricante e 
as medidas de segurança.
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Recomenda-se a leitura das directrizes de 
desmontagem fornecidas pelo fabricante antes de 
manter um novo tipo de sistema pela primeira vez. 
A maioria dos fabricantes tem portais online onde 
se podem encontrar guias de serviço e tutoriais em 
vídeo para o ajudar na desmontagem e manutenção. 

8. IUsar sempre o EPI apropriado na limpeza e 
manutenção de qualquer sistema de ar condicionado 
(óculos e luvas).

A limpeza do permutador de condensador é um 
ponto muito crítico na manutenção de todos os 
sistemas de ar condicionado, uma vez que estes 
têm frequentemente fi ns muito próximos que podem 
facilmente ficar entupidos. É importante utilizar 
produtos de limpeza adequados e água a pressão 
controlada para evitar danificar o permutador e os 
componentes eléctricos.

9. A maioria dos sistemas liberta ar dos lados e 
pode ser limpa na direcção oposta à do fluxo de ar, 
removendo a grelha frontal ou superior.
Muitos técnicos limpam os condensadores do 
exterior para o interior: esta opção é aceitável 
nos casos em que é difícil aceder ao interior do 
condensador e o sistema não está tão sujo. De facto, 
normalmente sugere-se lavar cada componente do 
sistema na direcção oposta à do fluxo de ar, a fim 
de facilitar a fuga da sujidade acumulada. Quando 
a limpeza é feita com o jacto de ar, ter o cuidado de 
não empurrar a sujidade mais profundamente para 
dentro do permutador.

10. Se o painel de controlo e os motores estiverem 
na área a ser limpa, é aconselhável cobri-los com 
uma cobertura de plástico ou com fita adesiva, 
protegendo-os de se molharem. Se qualquer 
componente eléctrico se molhar acidentalmente, 
pode ser utilizado azoto ou ar comprimido para o 
secar completamente antes de ser testado. 
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Aqui abaixo está o método de limpeza mais eficiente para pilhas com barbatanas, de acordo com a 
experiência Errecom:

a. Lavar o permutador com água, trabalhando de cima para baixo e na direcção oposta à do fluxo 
de ar, de dentro para fora.

b. Aplicar o produto de limpeza ácido em todo o permutador, de cima para baixo.

11. LIMPEZA DAS PILHAS COM 
BARBATANAS
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Aqui abaixo está o método de limpeza mais eficiente para pilhas com barbatanas, de acordo com a 
experiência Errecom:

a. Lavar o permutador com água, trabalhando de cima para baixo e na direcção oposta à do fluxo 
de ar, de dentro para fora.

b. Aplicar o produto de limpeza ácido em todo o permutador, de cima para baixo.

11. LIMPEZA DAS PILHAS COM 
BARBATANAS
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Nano Acid CleanerNAC

Produto de limpeza ácido concentrado para condensadores
NANO ACID CLEANER é um produto de limpeza de condensador ácido que, 
graças à sua fórmula, descalça eficazmente a superfície tratada, removendo os 
depósitos mais teimosos. É particularmente adequado para dissolver a sujidade 
depositada nas fendas das pilhas com barbatanas. O NANO ACID CLEANER pode 
ser diluído com água até 1:8, dependendo do tipo de balança a ser removida. Mais 
produto é concentrado, mais eficaz é. Recomenda-se evitar o contacto com peças 
envernizadas. Lavar bem.

Benefícios
 Especificamente concebido para a limpeza de 

condensadores.
 Ideal para restaurar a eficiência da troca de calor do 

condensador.
 Remove as incrustações mais teimosas.
 Graças ao gatilho especial, pode ser aplicado tanto na forma 

espumosa como líquida.

Acid TabsAT

Limpador ácido em pastilhas para condensadores
ACID TABS é um produto de limpeza ácido para condensadores, recomendado para uso frequente e para a 
remoção de depósitos não profundos. Com uma única pastilha de 20 gramas, podem ser produzidos 5 L de 
detergente desengordurante e desincrustante. Remove o calcário e os excessos salinos (smog, excrementos, 
etc.) libertando um agradável aroma limpo. Não danifica materiais e superfícies plásticas. É recomendado para 
todos os condensadores localizados em locais à beira-mar ou de alta poluição que se limpam frequentemente. 
Para sujidade mais resistente é aconselhável dissolver 2-3 separadores em 5 litros de água para obter um 
produto de limpeza com maior poder de limpeza mas ainda delicado e não agressivo. O ACID TABS pode ser 
dissolvido em qualquer linha de água, independentemente da sua 
dureza: a sua fórmula elimina de facto o excesso de calcário e não 
deixa manchas. O produto de limpeza obtido pode ser dispensado 
de qualquer meio de aplicação habitual, incluindo bombas de 
pulverização.

Benefícios
 Produto de limpeza desengordurante e desincrustante para uso 

frequente.
 5 L em 20 gramas

Art.-Nr. Descrição €
AB1107.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1107.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1107.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Art.-Nr. Descrição €
AB1102.01.JA 18 Tabs - 12 -
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c. Deixe o produto de limpeza ácido actuar durante 5-10 minutos. 

d. Enxaguar o produto de limpeza ácido.

e. Aplicar o produto de limpeza alcalino em todo o permutador, de cima para baixo.

TECNOLOGIA de Ultra-Limpeza:
Acid Ultra, Alkaline Ultra e Evo Ultra são substâncias activas puras especificamente desenvolvidas e 
formuladas para diluir com água para a limpeza de Evaporadores e Condensadores AC/R.
Estamos orgulhosos de ter criado estes produtos ecológicos, para reduzir significativamente a 
quantidade de produtos de limpeza tradicionais concentrados comuns e assim diminuir o impacto 
sobre o ecossistema.
De facto, Acid Ultra, Alkaline Ultra e Evo Ultra são embalados em garrafas de vidro de 250 mL para 
criar 5L de produto de limpeza para remover mesmo a sujidade mais teimosa. A diluição óptima 
recomendada é de 50 mL por litro de água.
O doseador fornecido permite obter a quantidade desejada de produto de limpeza com a precisão que 
um produto químico com tanto desempenho necessita, sem diluir todo o produto numa única solução.
A fórmula extraordinária destas substâncias activas ajuda-o a ultrapassar os limites de dureza da água.
De facto, estes produtos podem ser diluídos com qualquer tipo de água, incluindo as muito duras, sem 
deixar qualquer resíduo nas superfícies.

Ultra Cleaning TECHNOLOGY
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c. Deixe o produto de limpeza ácido actuar durante 5-10 minutos. 

d. Enxaguar o produto de limpeza ácido.

e. Aplicar o produto de limpeza alcalino em todo o permutador, de cima para baixo.

TECNOLOGIA de Ultra-Limpeza:
Acid Ultra, Alkaline Ultra e Evo Ultra são substâncias activas puras especificamente desenvolvidas e 
formuladas para diluir com água para a limpeza de Evaporadores e Condensadores AC/R.
Estamos orgulhosos de ter criado estes produtos ecológicos, para reduzir significativamente a 
quantidade de produtos de limpeza tradicionais concentrados comuns e assim diminuir o impacto 
sobre o ecossistema.
De facto, Acid Ultra, Alkaline Ultra e Evo Ultra são embalados em garrafas de vidro de 250 mL para 
criar 5L de produto de limpeza para remover mesmo a sujidade mais teimosa. A diluição óptima 
recomendada é de 50 mL por litro de água.
O doseador fornecido permite obter a quantidade desejada de produto de limpeza com a precisão que 
um produto químico com tanto desempenho necessita, sem diluir todo o produto numa única solução.
A fórmula extraordinária destas substâncias activas ajuda-o a ultrapassar os limites de dureza da água.
De facto, estes produtos podem ser diluídos com qualquer tipo de água, incluindo as muito duras, sem 
deixar qualquer resíduo nas superfícies.

Ultra Cleaning TECHNOLOGY
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Art.-Nr. €
AB1223.Q.S1 - 06 570

Art.-Nr. €
AB1222.Q.S1 - 06 570

Produto de limpeza alcalino para Condensadores
ALKALINE ULTRA é uma fórmula de substâncias activas que, diluídas com 
água, criam um potente produto de limpeza alcalino para condensador 
que pode desengordurar eficazmente as superfícies, removendo mesmo 
a maioria dos depósitos obstinados de resíduos orgânicos, gordura, pó, 
pólen e smog.

Alkaline UltraAU

Limpador Ácido para Condensadores
ACID ULTRA é uma fórmula de substâncias activas que diluídas com água 
criam um poderoso produto de limpeza ácido para condensador capaz de 
descalcificar mesmo a maioria dos depósitos teimosos (ferrugem, depósitos 
de sal) e restaurar a eficiência da troca de calor do condensador. 

Acid UltraAU

Eco
MISSION
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Nano Alkaline CleanerNAC

Limpador Concentrado Alcalino para Condensadores
NANO ALKALINE CLEANER é um produto de limpeza de condensador alcalino 
que, graças à sua fórmula, desengordura eficazmente as superfícies removendo 
mesmo a maioria dos depósitos obstinados de resíduos orgânicos, gorduras, pó, 
pólen e smog. NANO ALKALINE CLEANER pode ser diluído com água até 1:8 
dependendo do tipo de sujidade a ser removida. Mais produto é concentrado, mais 
eficaz é. Recomenda-se evitar o contacto com peças envernizadas.
Benefícios

 Desenvolvido especificamente para a limpeza de condensadores.
 Ideal para restaurar a eficiência da troca de calor do condensador. 
 Remove resíduos orgânicos teimosos: gordura, pó, pólen e smog.
 Graças ao gatilho especial, pode ser aplicado tanto em espuma como em líquido.

Art.-Nr. Descrizione €
AB1106.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1106.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1106.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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Nano Alkaline CleanerNAC

Limpador Concentrado Alcalino para Condensadores
NANO ALKALINE CLEANER é um produto de limpeza de condensador alcalino 
que, graças à sua fórmula, desengordura eficazmente as superfícies removendo 
mesmo a maioria dos depósitos obstinados de resíduos orgânicos, gorduras, pó, 
pólen e smog. NANO ALKALINE CLEANER pode ser diluído com água até 1:8 
dependendo do tipo de sujidade a ser removida. Mais produto é concentrado, mais 
eficaz é. Recomenda-se evitar o contacto com peças envernizadas.
Benefícios

 Desenvolvido especificamente para a limpeza de condensadores.
 Ideal para restaurar a eficiência da troca de calor do condensador. 
 Remove resíduos orgânicos teimosos: gordura, pó, pólen e smog.
 Graças ao gatilho especial, pode ser aplicado tanto em espuma como em líquido.

Art.-Nr. Descrizione €
AB1106.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1106.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1106.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

49

Alkaline TabsAT

Limpador Alcalino em Comprimidos para Condensadores
ALKALINE TABS é um produto de limpeza alcalino para condensadores, recomendado para uso frequente 
e para a remoção de depósitos não profundos. Um único comprimido de 20g produz 5 L de detergente 
delicado e não agressivo que liberta um agradável aroma de limpeza. Não danifica materiais e superfícies 
plásticas. Para uma sujidade mais resistente é aconselhável dissolver 2-3 Tabs nos 5 litros de água para 
obter um produto de limpeza com maior poder de limpeza mas ainda assim delicado e não agressivo. O 
ALKALINE TABS pode ser dissolvido em qualquer linha de água, independentemente da sua dureza: a sua 
formulação elimina de facto o excesso de calcário e não deixa manchas. O produto de limpeza obtido pode 
ser dispensado de qualquer meio de aplicação habitual, incluindo bombas de pulverização.
Benefícios

 Produto de limpeza delicado para uso frequente
 5 L em 20 gramas

ChiselC

Limpador de Condensador Alcalino com Acção 
Anticorrosiva
CHISEL é um produto de limpeza alcalino de alto desempenho formulado para a 
limpeza de condensadores que necessitam de uma intensa acção de descalcificação. 
A sua composição fortemente alcalina permite ao CHISEL agir como um ácido ao 
remover a sujidade teimosa de origem salina, mas é mais seguro para os componentes 
do sistema. Os componentes anticorrosivos contidos no CHISEL impedem a criação 
de novos pontos de corrosão. É o produto ideal para ser negligenciado e sujeito a 
fortes sistemas de agressão ambiental. Pode ser utilizado frequentemente para 
manter a eficiência do sistema de ar condicionado. Pode ser diluído com água até 1:3, 
dependendo do tipo de sujidade a remover. Mais produto é concentrado, mais eficaz é.

Benefícios
 Particularmente adequado para a restauração de implantes 

negligenciados. 
 Adequado para aplicações em ambientes muito agressivos.
 Tem uma acção anticorrosiva.

Art.-Nr. Descrição €
AB1070.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1070.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1070.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

Art.-Nr. Descrição €
AB1221.01.JA 18 Tabs - 12 -
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EcoRestoreER

Limpador de Condensador Alcalino Biodegradável
ECORESTORE é um eficaz limpador de condensador concebido com total respeito 
pelo ambiente: não contém ácidos, fosfatos, solventes e soda. A biodegradabilidade 
é garantida a níveis muito elevados, graças à utilização de tensioactivos naturais: de 
facto, estes componentes têm um grande nível de biodegradabilidade, que é mesmo 
superior ao exigido pelas actuais leis europeias. Não é agressivo para os materiais e 
é, portanto, um limpador extremamente rápido e eficaz para remover a maior parte 
dos resíduos orgânicos, pó e bolor. ECORESTORE é seguro para o operador e não 
deixa vestígios que possam ser prejudiciais para o ambiente. ECORESTORE pode ser 
diluído com água até 1:4, dependendo do tipo de sujidade a remover. Mais produto é 
concentrado, mais eficaz é.

Benefícios
 Altamente biodegradável.
 Especificamente concebido para a limpeza de condensadores.
 Devido ao seu inodoro, é particularmente adequado para 

ambientes com indústria alimentar
 Pode ser aplicado tanto em líquido como em espuma, graças ao 

gatilho especial.
 Adequado para o plano HACCP

Art.-Nr. Descrição €
AB1072.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1072.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1072.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

RestoreR

Limpador Alcalino Delicado para Condensadores
RESTORE é um eficiente produto de limpeza perfumado para condensadores com uma 
fórmula não agressiva, recomendado para limpeza frequente. A sua composição não 
danifica os materiais da unidade externa e é segura para os técnicos. Remove facilmente a 
sujidade ambiental. Tem uma acção purificadora e é o limpador ideal para condensadores 
instalados em áreas em contacto com alimentos. RESTORE pode ser diluído com água 
até 1:3 dependendo do tipo de sujidade a ser removida. Quanto mais concentrado for o 
produto, mais eficaz será a sua utilização.

Benefícios
 Feito para a limpeza de superfícies delicadas. 
 Adequado para aplicações em ambientes onde os alimentos 

estão presentes.
 Pode ser aplicado tanto em formas líquidas como espumosas, graças 

ao gatilho especial.

Art.-Nr. Descrição €
AB1067.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1067.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1067.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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EcoRestoreER

Limpador de Condensador Alcalino Biodegradável
ECORESTORE é um eficaz limpador de condensador concebido com total respeito 
pelo ambiente: não contém ácidos, fosfatos, solventes e soda. A biodegradabilidade 
é garantida a níveis muito elevados, graças à utilização de tensioactivos naturais: de 
facto, estes componentes têm um grande nível de biodegradabilidade, que é mesmo 
superior ao exigido pelas actuais leis europeias. Não é agressivo para os materiais e 
é, portanto, um limpador extremamente rápido e eficaz para remover a maior parte 
dos resíduos orgânicos, pó e bolor. ECORESTORE é seguro para o operador e não 
deixa vestígios que possam ser prejudiciais para o ambiente. ECORESTORE pode ser 
diluído com água até 1:4, dependendo do tipo de sujidade a remover. Mais produto é 
concentrado, mais eficaz é.

Benefícios
 Altamente biodegradável.
 Especificamente concebido para a limpeza de condensadores.
 Devido ao seu inodoro, é particularmente adequado para 

ambientes com indústria alimentar
 Pode ser aplicado tanto em líquido como em espuma, graças ao 

gatilho especial.
 Adequado para o plano HACCP

Art.-Nr. Descrição €
AB1072.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1072.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1072.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48

RestoreR

Limpador Alcalino Delicado para Condensadores
RESTORE é um eficiente produto de limpeza perfumado para condensadores com uma 
fórmula não agressiva, recomendado para limpeza frequente. A sua composição não 
danifica os materiais da unidade externa e é segura para os técnicos. Remove facilmente a 
sujidade ambiental. Tem uma acção purificadora e é o limpador ideal para condensadores 
instalados em áreas em contacto com alimentos. RESTORE pode ser diluído com água 
até 1:3 dependendo do tipo de sujidade a ser removida. Quanto mais concentrado for o 
produto, mais eficaz será a sua utilização.

Benefícios
 Feito para a limpeza de superfícies delicadas. 
 Adequado para aplicações em ambientes onde os alimentos 

estão presentes.
 Pode ser aplicado tanto em formas líquidas como espumosas, graças 

ao gatilho especial.

Art.-Nr. Descrição €
AB1067.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
AB1067.P.01 Tanque de 5 litros - 02 168
AB1067.D.01 Tanque de 10 litros - 01 48
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Power Clean-OUTPCO

Limpador de Alta Pressão em Lata de Aerossol para 
Condensadores
POWER CLEAN OUT é um produto de limpeza de condensador numa lata de aerossol 
especial que foi concebido para atingir uma pressão de entrega consistentemente 
elevada que permite remover até a maior parte da sujidade teimosa que se acumula entre 
as placas. POWER CLEAN OUT é indicado para ambos os tipos de condensadores com 
unidades remotas e integradas.

Benefícios
 Especificamente indicado para uma limpeza correcta e frequente dos 

condensadores. 
 O enxaguamento não é necessário.

Art.-Nr. Descrição €
AB1063.YW.01 Lata de Aerosol de 750 mL - 12 672

Universal Nano CleanerUNC

Limpador Alcalino Universal para Condensadorespa
gi

na
32

Se quiser limpar mais rapidamente, a sujidade não é particularmente intensa e o condensador não é 
grande, pode utilizar o produto de limpeza de latas de aerossol.

 f. Deixar o produto de limpeza alcalino actuar durante 5-10 minutos.

g. Lavar o produto de limpeza alcalino abundantemente de cima para baixo para remover qualquer 
resíduo. Limpar qualquer resíduo ou sujidade da base do condensador e do recipiente de 
condensação.
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Power Clean-OUTPCO

Limpador de Alta Pressão em Lata de Aerossol para 
Condensadores
POWER CLEAN OUT é um produto de limpeza de condensador numa lata de aerossol 
especial que foi concebido para atingir uma pressão de entrega consistentemente 
elevada que permite remover até a maior parte da sujidade teimosa que se acumula entre 
as placas. POWER CLEAN OUT é indicado para ambos os tipos de condensadores com 
unidades remotas e integradas.

Benefícios
 Especificamente indicado para uma limpeza correcta e frequente dos 

condensadores. 
 O enxaguamento não é necessário.

Art.-Nr. Descrição €
AB1063.YW.01 Lata de Aerosol de 750 mL - 12 672

Universal Nano CleanerUNC

Limpador Alcalino Universal para Condensadorespa
gi

na
32

Se quiser limpar mais rapidamente, a sujidade não é particularmente intensa e o condensador não é 
grande, pode utilizar o produto de limpeza de latas de aerossol.

 f. Deixar o produto de limpeza alcalino actuar durante 5-10 minutos.

g. Lavar o produto de limpeza alcalino abundantemente de cima para baixo para remover qualquer 
resíduo. Limpar qualquer resíduo ou sujidade da base do condensador e do recipiente de 
condensação.
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Power Clean-OUTPCO

Limpador de Alta Pressão em Lata de Aerossol para 
Condensadores
POWER CLEAN OUT é um produto de limpeza de condensador numa lata de aerossol 
especial que foi concebido para atingir uma pressão de entrega consistentemente 
elevada que permite remover até a maior parte da sujidade teimosa que se acumula entre 
as placas. POWER CLEAN OUT é indicado para ambos os tipos de condensadores com 
unidades remotas e integradas.

Benefícios
 Especificamente indicado para uma limpeza correcta e frequente dos 

condensadores. 
 O enxaguamento não é necessário.

Art.-Nr. Descrição €
AB1063.YW.01 Lata de Aerosol de 750 mL - 12 672

Universal Nano CleanerUNC

Limpador Alcalino Universal para Condensadorespa
gi

na
32

Se quiser limpar mais rapidamente, a sujidade não é particularmente intensa e o condensador não é 
grande, pode utilizar o produto de limpeza de latas de aerossol.

 f. Deixar o produto de limpeza alcalino actuar durante 5-10 minutos.

g. Lavar o produto de limpeza alcalino abundantemente de cima para baixo para remover qualquer 
resíduo. Limpar qualquer resíduo ou sujidade da base do condensador e do recipiente de 
condensação.
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Para protecção anticorrosiva específica de tubos de cobre, ERRECOM formulou

No-Age GellyNAG

Tratamento protector anticorrosivo 
para tubos de cobre em sistemas 
de ar condicionado
NO-AGE GELLY é um tratamento protector 
anticorrosivo com consistência transparente e 
densa aplicável em tubos de cobre, utilizando uma 
escova especial incl. na embalagem. Uma vez 
aplicado, NO-AGE GELLY irá construir uma película 
protectora espessa e transparente, resistente à 
humidade, smog, sal, areia e pó.
Benefícios

 Espalhável com a escova apropriada.
 Prolonga o tempo de vida dos condensadores.

Art.-Nr. Descrição €
AB1104.M.01 500 mL Lata - - -

No-Age PlusNAP

Tratamento Anticorrosivo - Spray Protector para unidades externaspa
gi

na
36
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Se o caso consistir em metal, recomendamos a utilização de produtos de limpeza ácidos ou alcalinos, 
específicos para unidades externas e relativos ao tipo de sujidade a ser removida. Se o caso consistir 
em plástico, aconselhamos que se proceda com produtos de limpeza alcalinos não agressivos para 
unidades externas, como por exemplo:

13. A/C LIMPEZA DA CAIXA

Universal Nano CleanerUNC

Limpador Alcalino Universal para Condensadores 

RestoreR

Limpador Alcalino Delicado para Condensadores 

EcoRestoreER

Limpador Alcalino Biodegradável para Condensadores

pa
gi

na
32

pa
gi

na
50

pa
gi

na
50

www.boomlift.pt



54

Se o caso consistir em metal, recomendamos a utilização de produtos de limpeza ácidos ou alcalinos, 
específicos para unidades externas e relativos ao tipo de sujidade a ser removida. Se o caso consistir 
em plástico, aconselhamos que se proceda com produtos de limpeza alcalinos não agressivos para 
unidades externas, como por exemplo:

13. A/C LIMPEZA DA CAIXA

Universal Nano CleanerUNC

Limpador Alcalino Universal para Condensadores 

RestoreR

Limpador Alcalino Delicado para Condensadores 

EcoRestoreER

Limpador Alcalino Biodegradável para Condensadores

pa
gi

na
32

pa
gi

na
50

pa
gi

na
50
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(Em caso de BOMBA DE CALOR)
Limpar o dreno do condensado com DRIZZLE. Remover sempre todos os resíduos presentes na 
bandeja de drenagem e por baixo do permutador utilizando toalhas e escovas.

14. LIMPEZA CONDENSADA 

15. Montar todos os componentes previamente desmontados, seguindo as instruções fornecidas pelo 
fabricante.

DrizzleD

Limpador de condensado de tubos de drenagem
DRIZZLE é um produto químico específico de acção rápida e eficaz, formulado para 
remover a sujidade e o entupimento das tubagens de condensação nos sistemas de 
ar condicionado.
Benefícios

 Remove a escala.
 Remove resíduos orgânicos.
 Elimina algas e bolores. 
 Previne a formação de novos entupimentos.
 Não corrosivo para os metais.

Art.-Nr. Descrição €
AB1078.K.01 Garrafa de 1 Litro - 06 570
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FUNCIONAMENTO
Deixar o sistema a funcionar durante 
pelo menos 10 minutos no modo de 
ventilação, de modo a permitir a sua 
estabilização e deixar o permutador 
secar antes de iniciar qualquer teste.
Os sistemas têm cargas específicas 
que podem variar em função do 
comprimento das linhas no arranque 
do sistema. Por conseguinte, 
não recomendamos a ligação de 
manómetros ao sistema durante o 
ensaio. Caso a ligação ao sistema 
de refrigeração seja necessária, a 
melhor escolha para o teste é um 
manómetro ou uma sonda Bluetooth

DE VERIFICAÇÃO
de sistemas

www.boomlift.pt
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FUNCIONAMENTO
Deixar o sistema a funcionar durante 
pelo menos 10 minutos no modo de 
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manómetro ou uma sonda Bluetooth
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FUNCIONAMENTO
DE VERIFICAÇÃO

de sistemas
de ar condicionado

Os testes subsequentes devem ser realizados: 
- Medir a amperagem do ventilador do 

compressor e do condensador à 
temperatura mínima

- Medir a tensão 
- Verificar a temperatura da linha do 

condensador
- Também é possível confirmar a capacidade 
de refrigeração (quantidade de BTU de 
aquecimento: utilizar dois termógrafos, um 
na entrada e outro na saída, para calcular a 
temperatura do ar. Muitas sondas Bluetooth 
calculam automaticamente a capacidade 
de arrefecimento que pode ser verificada 
no manual do fabricante. Comparando os 
dados do fabricante com a capacidade real 
entregue, é possível confirmar se o sistema 
está a funcionar correctamente ou não. Para 
testes mais detalhados, é fundamental ter 
em consideração as recomendações do 
fabricante

 Em alguns casos, se o sistema parecer 
estar descarregado, recomenda-se verificar 
a carga várias vezes, de acordo com as 
especificações do fabricante. 

 Se as condições ambientais o permitirem, 
deixar o sistema funcionar o tempo suficiente 
para confirmar a produção e a correcta 
drenagem do condensado.

 Certificar-se de que não há gotejamento ou 
fuga de condensado da fenda. Se o sistema 
for uma bomba de calor, testar ambos os 
tipos de utilização (quente - frio) 

 Certificar-se de limpar tudo dentro e 
fora e verificar cuidadosamente todo o 
sistema para confirmar que o sistema está a 
funcionar correctamente e que não há ruídos 
invulgares. 

 Certificar-se de que todos os parafusos 
e tampas foram colocados correctamente 
e que todas as ferramentas e materiais 
utilizados para limpeza e manutenção foram 
armazenados.

 Registar os parâmetros básicos
- Medir a amperagem do compressor, 
dispensador e CFM
- Verificar a tensão aplicada
- Medir a temperatura do ar de saída e do 
delta T
- Verificar a pressão de sucção e o 
sobreaquecimento no arrefecimento total

 Informar o cliente de que a operação foi 
concluída e explicar em pormenor o trabalho 
realizado. 

 Pergunte ao cliente com que configuração 
deve deixar o aparelho a seu cargo.
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- Preparar cuidadosamente a área a limpar
- Limpar completamente
- Proteger os componentes eléctricos e electrónicos
- Utilizar produtos de limpeza seguros e específicos 

com base no tipo de sujidade e no tipo de 
superfície a limpar

- Utilizar equipamento específico
- Utilizar um nível de pressão de água seguro para 

operações de limpeza
- Utilizar métodos de verificação não invasivos
- Comunicar com o cliente a fim de aumentar a 

sensibilização para a necessidade e utilidade da 
manutenção e limpeza programadas

A FAZER:

- Superfícies danificadas em redor do sistema
- Adoptar a filosofia "Se não está partido, não o 

conserte".
- Comprometer os componentes eléctricos e 

electrónicos com água
- Danos nas bobinas das barbatanas com produtos 

químicos agressivos
- Utilizar ar comprimido ou nitrogénio nas barbatanas
- Considerar o sistema de ar condicionado como 

uma espécie de equipamento de uso geral
- Não informar o cliente sobre o que está a ser feito 

e sobre a importância da manutenção profissional 
e programada.

NÃO 
FAZER:

CONSELHOS
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CONSELHOS

- No caso de sujidade particularmente teimosa, 
lembrar que a acção de limpeza química de um 
produto de limpeza pode ser aumentada pela acção 
mecânica do técnico.
- Senso de limpeza: cada componente deve ser 
lavado na direcção oposta à do ar, a fim de facilitar a 
fuga da sujidade acumulada.
- Durante a operação de limpeza das unidades 
interiores, certifique-se de que não há indivíduos ou 
animais de estimação presentes e de que só entra na 
sala depois de ter arejado o espaço.
- Recomenda-se sempre a utilização de produtos 
específicos e equipamento adequado

DICAS

Adicionais
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ERRECOM SPA
Via Industriale, 14

25030 Corzano (BS) Italy
+39 030 971 9096

info@errecom.it - errecom.com
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follow us on

morada: Rua Bernardim Ribeiro, Lote 2 – Loja C  
2620-266 RAMADA, PORTUGAL

Tel.: (+351) 21 933 92 41

e-mail: geral@boomlift.pt

www.boomlift.pt


