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PARABÉNS!

Você adquiriu um dos produtos da ECOCLIMAS, empresa
especializada em climatização evaporativa.
Agora você terá um ambiente agradável, produtivo
e climatizado para trabalhar ou atender seus clientes.
Neste manual você encontrará informações relevantes
sobre nossos produtos, instruções sobre instalação
e limpezas além de dicas para garantir a vida útil
do seu climatizador e muito mais.
Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco
através de nossos canais de comunicação.
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MODELOS DE CLIMATIZADORES
Modelos para Parede

ECO

400

ECO

70

ECO

ECO

250

ECO

ECO

650

2

180

140

ECO

500

Modelos para Parede Duplos

ECO

140dupla

ECO

250 teto

ECO

500dupla

ECO

400teto

ECO

Modelos para Teto

Modelos Mobiles

ECO mobile

500

ECO mobile

250

ECO mobile

400

950 dupla

ECO

500teto
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COMPONENTES
- Inversor de Frequência
Responsável por todas as operações do climatizador o inversor de frequência
é um dispositivo que transforma a corrente alternada em corrente contínua
alimenta uma ponte de IGBT, que controla corretamente frequência (velocidade),
tensão e por sua vez o torque/potência produzido pelo motor, além de controlar a
velocidade da hélice e a secagem do painel evaporativo (colmeia).
O inversor possui painel de controle (IHM) onde é possivel acionar o
funcionamento do climatizador, ou você pode fazê-lo através do controle remoto.
CUIDADOS:
- Cuidar com o transporte, evitando impactos fortes;
- Não instalar em caixas fechadas ou sem ventilação adequada;
- Não pode ser utilizado como mecanismo de parada de emergência;
- No circuito de ligação deve haver uma chave que desligue a alimentação do
inversor quando necessário.
Ex: durante manutenção ou limpeza do climatizador.
OBS: Mesmo após desligar da energia elétrica o inversor
ainda poderá apresentar vestígios de alta tensão.
Aguarde no mínimo 10 minutos para a descarga completa
dos capacitores antesde manusear ou transportar o inversor.

Modelo Ageon

Se o Inversor for instalado dentro de painéis ou
caixas fechadas, certifique-se de que há exaustão
suficiente para que a temperatura ambiente fique
dentro da faixa permitida ( 0° a 50°C).
O inversor utilizado varia de acordo
comcom o modelos do climatizador.

Modelo Hartek

- Motor elétrico
Componente destinado a transformar energia elétrica em mecânica para rotação da hélice,
com uso de correias ou diretamente no eixo do motor, dependendo do modelo do
climatizador.
Potência: 0.5 a 3.0 CV

Emissão de CO2: 0%

Polaridade: 2,4.6.8 polos

Categoria N (ABNT NBR 17094.1)

Frequência: 60 hz

Tensão elétrica: 220V
Variação de potência de acordo com o modelo do climatizador.
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- Bomba d’água
Componente utilizado para bombear a água presente no reservatório
provocando o encharcamento dos painéis evaportivos (colmeia), garantindo
uma climatização eficiente.

- Sensor de Nível

Haste curta

Haste longa

Modelo de bomba d’água utilizado

Controla o funcionamento da bomba d’água de
acordo com o nível de água presente no reservatório
do climatizador, evitando danos ao scomponentes,
causados pela falta de água.
Modelos de sensores de nivel utilizados, variando de acordo
com o modelo do climatizador.

- Painel evaporativo (colmeia)
Painel composto por um papel com tratamento especial,
responsável por realizar o processo de climatização, através da
modificação molecular da água, além de funcionar como um
filtro de ar.

- Sistema de ventilação
Esse sistema é responsável em criar o vento no
climatizador, composto por hélice, cubo mancal e núcleo de
hélice, podendo ser acoplado a uma polia ou diretamente no eixo do motor.
- Hélice: Fabricada em aço inóx ou plastico reforçado com fibra de vidro,
dependendo do modelodo climatizador;
- Cubo Mancal: Componente de união entre as hélices e o motor, composta por
rolamentos;
-Núcleo da hélice: Faz afixação das pás da hélice.
Hélice em inóx

ECO 400
ECO 500
ECO 650
ECO TETO 400
ECO TETO 500
ECO DUPLA 140
ECO DUPLA 500
ECO DUPLA 950
ECO MOBILE
(todos os modelos)

Hélice em plástico

ECO 70
ECO 140
ECO 180
ECO 250
ECO TETO 250
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RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO
- Local ideal para instalação e captação de ar fresco e limpo
A localização correta dos climatizadores e das saídas são fundamentais para
criação de uma circulação de ar eficiente no ambiente.
O climatizador deve ser instalado de forma com que a parte posterior esteja
em contato com a parte externa do ambiente, longe de chaminés, coifas de
cozinha e fontes de calor ou superfícies aquecidas.
Nunca encostar o climatizador contra uma parede para que não haja o
bloqueio de entrada de ar.
Nunca instalar o climatizador dentro de ambientes sem renovação de ar.
Os melhores resultados são obtidos com o equipamento embutido na parede,
ou teto fazendo a tomada de ar. Deste modo o painel evaporativo recebe um fluxo
contínuo de ar que ao passar pelo climatizador sofre o resfriamento e ao entrar
esse ar frio ocorre a insuflação do ambiente forçando a troca de ar dentro do
ambiente, mantendo sempre um ar resfriado e novo.
Quando for um modelo portátil, o climatizador deve ser posicionado em frente
a uma janela, porta ou outra forma de abertura pra o exterior, quando instalados
em ambientes fechados.
Quando instalado em frente a uma janela o ideal é enclausurar a tomada de ar
para garantir que todo ar captado seja externo.
Caso o climatizador seja utilizado em ambiente aberto este cuidado pode ser
descartado.
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- Difusor de ar (Grelha)
Componente responsável pelo direcionamento da
flecha de ar. Fabricada em alumínio com
bi-direcionamento das aletas. Modelo
exclusivo com formato robusto garantindo
durabilidade, principalmente das aletas.

- Gabinete

Tamanhos das grelhas se difereciam de acordo
com o modelo do climatizador

É a “caixa” onde todos os componentes são instalados para montagem final
do climatizador.
Produzido em fibra de vidro, garantindo a vida útil do climatizador, não
enferrujando, principalmente os modelos feitos em fibra de vidro, não
apodrecendo, tornando-se climatizadores resistentes aos intempéries da
natureza.
A utilização do gel orto, na produção do gabinete em fibra de vidro, o torna
mais resisente que o plástico.

Gabinete da Eco Mobile500, Eco400 e Eco dupla 500

INTRODUÇÃO
Os Climatizadores Evaporativos Ecoclimas são autônomos e de alta eficiência,
onde oresfriamento do ar é feito através do ar que entra no Climatizador e da
água que passa através do painel evaporativo, ocorrendo a troca do ar quente do
ambiente por um ar umidificado e resfriado.
Por isso é muito importante que o climatizador funcione SEMPRE com o
abastecimento de água.
É essêncial que o conforto, rendimento e saúde que o ambiente de trabalho ou
residencial esteja com a temperatura e umidade relativa de acordo com os
padrões exigidos pela OMS, ABNT e as normativas de cada segmento.
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Quando as saídas naturais do ambiente forem insuficientes ou inexistentes,
deve-se então instalar exaustores ou algum tipo de mecanismo que retire o ar de
dentro do ambiente e possa ocorrer as trocas de ar.
A insuflação ideal para a climatização eficiente deve estar acima de 2,20 metros
acima do piso. O alcance dos ventiladores e a correta regulagem das aletas de
direcionamento de ar são de extrema importância para a sensação de conforto.
Janelas e portas próximas o climatizador devem ser mantidos fechadas.

OBS: O climatizador deve ser
instalado conforme as
recomendações acima e em
um local de fácil acesso para
realização de manutenções,
que deverão ser efetuadas
periodicamente. Quando não
for possível essa instalação,
se faz necessário prever um
acesso seguro à parte
posterior do equipamento
para realizar as manutenções.

-Localização ideal para Instalação
Ambientes pequenos, médios e relativamente grandes
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Caso não seja possível a instalação na
Local ideal para instalação do
parede de fundo , o climatizador
climatizador de parede é de frente
deverá
então ser instalado na parede
para a saída de ar (neste caso a porta),
lateral
, do meio para trás do espaço
e do meio para trás do espaço total a
total a ser climatizado.
ser climatizado.

Ambientes muito grandes (indústrias)

A altura onde o climatizador é instalado é importante, principalmente quando o
ambiente é alto e concentra um bolsão de ar quente próximo ao telhado.
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ENCAIXE DO CLIMATIZADOR
Encaixe o climatizador na abertura feita na parede
pela parte externar, até que o gabinete de fibra
encoste na parede. É importante que as
colmeias fiquem exposta a parte externa, pois
somente assim acontecerá a insuflação
do ambiente, acontecendo a renovação total do ar.

VEDAÇÃO DO CLIMATIZADOR NA PAREDE
Após o equipamento estar devidamente encaixado na
parede, é necessário fazer a vedação do climatizador com
polieretano (espuma expansiva) ou cimento entre a
parede e o climatizador. Após a vedação o acabamento
com reboco e pintura deverá ser realizado.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Cabo de energia

Cabo de rede

Todos o componentes e conexões elétricas devem atender
as normas e regulamentos locais;
A instalação elétrica deverá ser realizada por um profissional capacitado e
treinado para evitar possíveis danos ao climatizador;
Certifique-se de que a tensão de alimentação esteja dentro da tolerância
(5% para mais ou para menos da tensão nominal).NBR 5410-Brasil,it. 6.2.7.1.
O comprimento dos cabos pode ser aumentado pelo próprio instalador em
até 10 metros, passando disso um eletricista deverá ser consultado para
dimensionar a bitola.
O cabo de rede deve SEMPRE
estar separado do cabo de
energia, no mínimo 30cm de
IHM
distância entre os dois cabos.

ENERGIA
ELÉTRICA

220V

Dijuntor 20 A
ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Não utilizar cabos ou
plugs danificados.
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O alongamento do duto é necessário até que ultrapasse a bolsa de ar
quente formado proximo ao teto quando o ecoTETO é instaldo
Seguindo essas recomendações, de localização ideal para instalação do
climatizador a eficiência do ar climatizado será excelente. Para mais informações
consulte nossa equipe de representantes e técnicos ou entre em contato com a
ECOCLIMAS.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
- Recomendações Iniciais:
Antes da instalação verifique o projeto elétrico e hidráulico para evitar futuro
acidentes;
Verifique se o cabo de alimentação não está danificado ou rompido;
Certifique-se de que a tensão local é a mesma operada pelo climatizador;
Leia atentamente os adesivos contidos no climatizador, cabos e painel
para ajudar na instalação.
ABERTURA NA PAREDE
Observe se a parede tem espessura suficiente para suportar o peso do aparelho;
A abertura da parede deverá ser realizada na medida de acordo com o
modelo adquirido, indicada pelo fabricante neste manual (páginas N° 2 e 3).
Cuidado para não exceder muito as medidas indicadas para abertura da parede;
Atente-se para o nivelamento inferior da abertura na parede.
FIXAÇÃO DO CLIMATIZADOR
Usar os suportes indicados pelo fabricante para fixar o aparelho na parede ou
teto, podendo ser feito uma plataforma ao redor do climatizador para melhor
realizar as manutenções periódicas;
Nivelar o climatizador antes de fixar. Se deixar o climatizador fora do nível
acontecerá o mau funcionamento da bomba d´água levando a danos no
climatizador e a deficiência da climatização.
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OPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR
O funcionamento do Climatizador é Fácil e simples, só é preciso utilizar o
controle remoto para fazer o acionamento do equipamento.
O inversor para o acionamento do climatizador, já está programado bastando
apenas controlar a velocidade das hélices e outras funções como do dia a dia.
Com um clique no botão liga POWER
você pode ligar ou desligar seu
climatizador.
Essa operação liga a bomba d´água e após 4 minutos as hélices começam a
funcionar, isso acontece para que haja a umidificação das colmeias antes das
hélices serem ligadas garantindo assim a climatização eficiente para o ambiente.
Para desligar pressione novamente o botão POWER
no controle remoto.
Essa operação rompe instantaneamente o funcionamento da bomba d´água,
mas não das hélices, continuando seu funcionamento por mais 30 minutos
aproximadamente, até que as colmeias estejam completamente secas.
Logo após esse tempo as hélices serão automaticamente desligadas, garantindo
assim a longevidade das colmeias e evitando a proliferação de bactérias e algas
que podem acarretar em odor.

INVERSOR MODELO
HARTEK

Na falta do controle remoto o funcionamento
básico poderá ser realizado na IHM do inversor.
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1
2
3
4
5
8

1- LIGAR/DESLIGAR
2-CLIMATIZAR
(Liga/desliga bomba d’ água)
3-SLEEP
(Desliga o aparelho após um período)
4-VELOCIDADE
(Aumenta ou diminui a rotação)
5-IR-RECEPTOR CONTROLE
REMOTO
6-LED CLIMATIZAR
7-LED FALTA D’ÁGUA
8-PAINEL EM LED

INVERSOR MODELO IRX PRO
1- LIGAR/DESLIGAR
2- VENTILAR
(Desligar bomba d’água)
3-CLIMATIZAR
(Ligar bomba d’água)
4-VELOCIDADE
(Aumenta ou diminui a rotação)
5- TIMER
(Liga/desliga após o período programado)
6- EXAUSTÃO
(Troca o sentido da rotação da hélice)
7- IR- RECEPTOR DO CONTROLE REMOTO
8- PAINEL EM LED

1

8

2
3

7

4
5

6
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
O climatizador deve ser alimentado através de conexão de um tubo flexível na
lateral do módulo evaporativo localizado na parte de trás do equipamento.
A conexão do dreno deve ser conectada a um registro de esfera de 20 mm e a
uma mangueira ou tubulação rígida que conduza a água usada para um esgoto
ou ralo.
O dreno será somente utilizado durante manutenção preventiva ou limpeza para
troca de água.
Com o registro de esgotamento de água fechado,
abre-se o registro de entrada e espera-se o completo
abastecimento do reservatório de água para
verificarse não há vazamento pelo
REGISTRO
ladrão, indicando então o correto
25mm
nivelamento do climatizador.
Ligar a rede de água através
de uma mangueira ou tubulação
de PVC de 25mm ou superior.

DRENO

FLANGE
20mm

ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
CLIMATIZADORES DE PAREDE.

É de extrema importância que caso o climatizador seja instalado
em local onde o registro de alimentação da água ou o dreno
estejam com acesso difícil, é orientado que, a tubulação de
alimentação e dreno sejam levados a um local de fácil acesso,
onde possam ser instalados mais 2 registros para que a operação
de drenagem, troca de água e abastecimento do Climatizador,
possam ser facilmente executado.

Instalação Climatizador Mobile
A instalação do climatizador
mobile é simples, fácil e rápida.
Basta conectar o cabo de energia
a rede e conectar a entrada de
água a uma mangueira ou algum
outro dispositivo para alimentar
o abastecimento de água do
climatizador.
APÓS SEGUIR ATENTAMENTE OS PASSOS
DE INSTALAÇÃO O SEU CLIMATIZADOR
ESTARÁ PRONTO PARA USO!
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Cabo de energia

ENERGIA
ELÉTRICA

220V

Inversor já
vem instalado

Mangueira de água
ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA
PARA CLIMATIZADORES MOBILES.

Caso o climatizador venha dispersar algum tipo de odor é recomendado
fazer a lavagem das colmeias com água sanitária numa proporção de
10% de concentração e logo em seguida enxaguar bem deixando secar por
pelo menos 2 horas com a hélice ligada, sem funcionar a bomba d’água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Para garantir o bom funcionamento, vida útil e qualidade na climatização é
extremamente importante realizar manutenção e/ou limpeza periodicamente.
Sabendo que o Ar é “lavado” ao passar pelas colmeias, os resíduos removidos
tendem a ficarem presos nas colmeias ou serem jogadas no reservatório de água.
Entre os resíduos retirados do ar estão presentes fungos, bactérias e algas, que
por estarem em meio úmido tendem a proliferar, no entanto quando o
climatizador está operando diariamente esta proliferação tende a ser muito
reduzida pelo atrito e aeração da água, bom como pela quebra da molécula de
água liberando o oxigênio como meio de eliminação de fungos e bactérias.
Porém quando o climatizador passa uma temporada parado, o crescimento
dessas colônias poderá ocorrer, principalmente no reservatório, caso este não
esteja vazio, gerando odores desagradáveis na próxima vez que o aparelho for
ligado.
Recomenda-se então que ao desativar o uso do climatizador, o esgotamento
da água do reservatório e a secagem correta das colmeias sejam realizados.
A limpeza periódica deve ser feita visando eliminar esses resíduos acumulados
do uso comum do climatizador.
Considerando a exposição do climatizador ao meio externo e a formação de
lama ou lodo no reservatório de água, é recomendado realizar a limpeza do
climatizador periodicamente variando de 2 a 6 meses de intervalo, dependendo
do grau de exposição do climatizador a partículas em suspensão ou poluição do ar.
Basicamente a manutenção preventiva visa realizar a limpeza das colmeias,
o aperto da correia e troca de água e limpeza do reservatório.

INSTRUÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA
1- Deligue totalmente o painel controlador;
2-Feche o registro de abastecimento de água;
3-Remova a flange do reservatório para esgotamento da água do reservatório;
4-Colocar a flange novamente
5-Abrir o registro de abastecimento de água.
Recomendado efetuar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA a cada 15 dias.

Recomenda-se que a
troca da correia seja
feita a cada 6 meses.
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INSTRUÇÃO PARA LIMPEZA PERIÓDICA
1-Deligue totalmente o painel controlador;
2-Feche o registro de abastecimento de água;
3-Remova a flange do reservatório para esgotamento da água;
4-Remova a correia do motor, por motivos de segurança;
5-Com uma lavadora de alta pressão a um grau em formato de leque
vá retirando os resíduos da parte externa do climatizador ou pode-se
utilizar vassoura e mangueira com água, para esse procedimento;
6-Jogue a água de forma que ela possa ser escoada pelo reservatório
de água;
7-Remova uma das colmeias laterais do climatizador, através da soltura dos
parafusos fixados na parte superior da colmeia para acesso ao interior do
climatizador;
8-Utilize a lavadora de alta pressão a um grau em forma de leque ou uma
esponja e a mangueira com água e remova totalmente os resíduos do
reservatório de água;
PERIOCIDADE
9-As colmeias devem ser lavadas com a lavadora de alta pressão a
um grau em formato de leque realizando o movimento de lavagem de
dentro para fora e de cima para baixo a aproximadamente um metro
de distância da colmeia.
10-Nas hélices utilizar panos úmidos com água ou álcool.
11-Fixar a colmeia lateral novamente;
12-Colocar a flange;
13-Colocar a correia;
14-Abrir o registro de abastecimento da água.
E o equipamento estará pronto para ser utilizado novamente.

PLANO PARA MANUTENÇÃO/LIMPEZA
PROCEDIMENTOS
Verificar se o desligamento da bomba d’água está
ocorrendo antes do ventilador desligar.
Verificar se as colmeias estão sendo umidecidas
uniformemente. Se necessário retirar os distribuidores
de água para verificar se há entupimento das saídas
de água, realizando a limpeza do sistema hidráulico.
Trocar a água do reservatório interno sempre que
apresentar coloração, sujeira ou algum tipo de odor.

PERIOCIDADE
Diário
Quinzenal
Quinzenal

Ruidos e vibrações no climatizador devem ser
verificados nas variadas velocidades, corrigindo se houver.

Mensal

Limpeza do climatizador

De 2 a 6
meses
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INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE

E6

-Problemas com a bomba
d’água.

E7

-Problemas na tensão interna.

88

-Cabo quebrado;
-Ruído no cabo;
-Placa eletrônica danificada

A UNIDADE
NÃO
RESFRIA
O AMBIENTE
DE MODO
ADEQUADO

-Configuração inadequada de
temperatura;
-Umidade relativa do ar
muito elevada;
-Placa evaporativa obstruída.

VELOCIDADE
DO
VENTILADOR
LIMITADA NA
VELOCIDADE
MÉDIA

-Tensão da rede abaixo de
220V

-O equipamento reiniciará
as funções em até 1 minuto;
-Verifique as conexões da
bomba d’água.
-Consulte a assistência
técnica.
-Troque o cabo de
comunincação;
-Mude o posicionamento
do cabo;
-Contatar assistência
técnica.
-Cofigure corretamente
a temperatura desejada;
-Verifique se o modo de
operação se encontra em
“climatizar”;
-Limpe as placas
evaporativas
-Verifique com a
concessionária de energia
local sobre a qualidade
da energia entregue.

A UNIDADE
NÃO LIGA

-Pilha descarregada do controle
remoto;
-Ângulo incorreto de controle
remoto em relação ao
climatizador;
-Falta de energia;
-Fusível queimado.

O LED DE
ÁGUA ESTÁ
PISCANDO

-Falta de água no reservatório;
-Falha no sensor que indica
falta de água.

CONTROLE
REMOTO
PARA DE
FUNCIONAR
QUANDO O
MOTOR
COMEÇA A
GIRAR

-Ruído no cabo;
-Placa eletrônica danificada.

-Troque o cabo de
comunicação;
-Mude o posicionamento do
cabo.

BOMBA
D’ÁGUA NÃO
LIGA

-Fusível queimado
-Reservatório vazio
-Bomba d’água danificada

-Troque o fusível;
-Verifique o encanamento
d’água
-Chame a assistência técnica

-Verifique as
pilhas do controle remoto;
-Direcione corretamente o
controle ao climatizador;
-Verifique a eletrecidade;
-Verifique o fusível no painel
de energia.
-Coloque água no
reservatório;
-Verifique alguma possível
obstrução no duto de água
para o climatizador.

Atenção!
Sempre contate um profissional da área elétrica de sua confiança.
O Inversor possui tensão elevada. Desligue o equipamente e aguarde no
mínimo 10 minutos antes de manipula-lo. Risco de choque!
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POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES
-Inversor
Durante o funcionamento as sinalizações luminosas podem estar nos seguintes
estados:

INVERSOR MODELO IRX 20 (AGEON)
PROBLEMAS

SINALIZAÇÃO
E02

Sobretensão no circuito intermediário

E03

Subtensão no circuito intermediário (link CC)

E04

Sobretemperatura

E05

Sobrecarga na função corrente x tempo (ajustável em P51)

E06

Sobrecorrente por hardware

E07

Falha de comunicação entre IHM e inversor

SUB

Tensão de rede insuficiente p/ operação do inversor

INVERSOR MODELO HARTEK
SINALIZAÇÃO
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CAUSAS

E1

-Falha no motor do ventilador;
-Sobrecorrente no módulo.

E2

-Eletricidade muito elevada.

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE

SOLUÇÕES
-O equipamento reiniciará
as funções em até 1 minuto;
-Chame assistência técnica,
caso for recorrente;
-Ajuste os parâmetros M8,
M9 e MA.
-O equipamento reiniciará
as funções em até 1 minuto;
-Chame assistência técnica,
caso for recorrente;
-Verifique a rede elétrica

E3

-Eletricidade muito baixa.

-O equipamento reiniciará
as funções em até 1 minuto;
-Chame assistência técnica,
caso for recorrente;
-Verifique a rede elétrica

E4

-Falha no motor do ventilador;
-Sobrecorrente.

-O equipamento reiniciará
as funções em até 1 minuto;
-Chame assistência técnica,
caso for recorrente;
-Verifique o motor

E5

-Superaquecimento do
controlador eletrônico.

-O equipamento reiniciará
as funções em até 1 minuto;
-Chame assistência técnica,
caso for recorrente;

Outros Problemas e soluções
PROBLEMAS

CLIMATIZADOR NÃO
LIGA

CAUSAS

SOLUÇÕES
-Verifique as pilhas do
-Pilha descarregada do controle controle remoto;
remoto;
-Direcione corretamente o
-Ângulo incorreto de controle
controle ao climatizador;
remoto em relação ao
-Verifique a eletrecidade;
climatizador;
-Verifique o fusível no painel
-Falta de energia;
de energia.
-Tensão de entrada abaixo ou
-Medir a tensão de entrada
acima do especificado;
nos dijuntores (ideal é entre
-Os cabos que ligam o inversor 200 e 240V);
podem estar desconectados.
-Revisar as conexões de saída.

VENTILADOR
LIGANDO E
no motor
DESLIGANDO -Sobrecorrente
(sobreaquecimento);
SEM ACIONA- -Oscilação
na tensão de
MENTO: LED
alimentação,
problema na
DO
rede de energia.
INVERSOR
PISCANDO

-Medir corrente de
saída para o motor;
-Medir a tensão de entrada
nos dijuntores (ideal é entre
200 e 240V).

HÉLICE
GIRANDO
NO SENTIDO
CONTRÁRIO

-Cabo de alimentação do motor -Conectar corretamente os
está conectado invertidamente cabos nas saídas do inversor.
na saída do motor.

HÉLICE
GIRANDO
DEVAGAR

-Possivel problemas na correia
e/ou polia.

-Esticar ou fazer a troca da
correia e se preciso realizar a
troca da polia também.

BOMBA
D’ÁGUA NÃO
LIGA

-Nível de água baixo no
reservatório;
-Sensor de nível com defeito;
-Filtro da bomba d’água
obstruído;
-Bomba d’água com defeito

-Aumentar o nível de água no
reservatório;
-Verificar se o sensor de nível
está abrindo e fechando o
contato;
-Retirar o filtro para limpeza;
-Verificar bomba d’água.

GARANTIA
De acordo com o código de defesa do consumidor, o prazo para informar
defeito de fábrica é de 90 dias, por se tratar de produto de bem durável.
Passando esse prazo, o consumidor perde o direito junto ao fabricante, como
previsto por lei.
Prazo legal para a devolução/troca é de 15 dias, conforme artigo 2°, Inciso I
e somente mediante a nota fiscal e devolução emitida nos termos do artigo 272,
ambos decretos de 1890 e de 2007 (RICMS) desde que o produto esteja em
embalagem original e em prefeitas condições de uso, e não tenha sido vendido
em promoção.
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Na garantia contratual, a Ecoclimas Indústria e Comércio de Climatizadores
Evaporativos oferece como diferencial aos seus clientes um prazo de garantia
para a maioria de seus produtos. Assegurando ao adquirente deste produto a
garantia total (contratual e legal), a partir da data de emissão da Nota Fiscal,
contra defeitos de fabricação que possam comprometer seu desempenho e
desde que a instalação e utilização tenham sido realizada conforme orientações
dadas aqui neste manual, bem como condições normais de uso e manutenção.

GARANTIA DE COMPONENTES DO CLIMATIZADOR
Bomba d’água: 3 meses

Sensor de nível: 9 meses

Inversor de Frequência: 9 meses

Correia: garantia legal

Motor elétrico: 9 meses

COMO PROCEDER
Entrar em contato com a empresa, munido da nota fiscal de compra do
climatizador.
Os componentes com defeito deverão ser encaminhados para a empresa,
juntamente com a nota fiscal de remessa, para análise. Após a constatação do
problema a empresa entrará em contato para informar o procedimento a ser
realizado podendo ser o conserto ou a substituiçãodo componente.
Havendo necessidade de troca, a substituição do componente com defeito,
em garantia, será realizada de forma gratuita. Já as despesas com deslocamento
do técnico serão por conta do cliente.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
1- Quando o climatizador for manuseado por pessoas não autorizadas ou
não conveniadas com a Ecoclimas;
2- Instalação em rede elétrica imprópria ou em voltagem diferente ao do
climatizador;
3- Não ter a nota fiscal de compra ou apresentar a nota fiscal com rasuras;
4- Conter no climatizador peças e componentes não fornecidos pela
Ecoclimas;
5- Qualquer defeito que resulte em acidentes, abuso, negligência ou
estragos causados por transporte inadequado;
6- Desgaste natural inerente a utilização do equipamento;
7- Sobrecarga, falta de fase, tensão elétrica fora da especificada para cada
tipo de climatizador, incêndio ou descarga elétrica;
8- Para as Colmeias: Falta de manutenção adequada, amassadas
ou quebradas.
OBS: Os danos causados pelo não cumprimento das instruções
deste material são de responsabilidade do adquirente, isentando a
Ecoclimas de suas garantias.
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Siga nossas REDES SOCIAIS
e fique por dentro das novidades!
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WWW.ECOCLIMAS.COM.BR

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

(65) 3054-2100
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