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ANEXO V – PROCEDIMENTOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 
 

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

PERIODICIDADE 
EQUIPAMENTO ITEM PROCEDIMENTO 

MENSAL SEMESTRAL ANUAL 

Limpar gabinete internamente e externamente 
com pano úmido e macio 

      
Gabinete 

Verificar vazamentos       

Verifique o sentido de rotação       

Verifique o funcionamento em todas as 
velocidades       

Verifique com megômetro, aplicando 500Vcc, o 
isolamento mínimo de 3 mega Ohms 

      

Verificar vibrações e ruídos       

Medir e anotar a corrente       

Ventilador e Motor 

Medir com capacímetro o capacitor do motor 
ventilador       

EVAPORADORA 

Filtro de Ar 
Limpar filtro ou substituir quando descartável ou 
com defeitos, rasgos ou quebras 
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Controle Remoto 
Verifique o funcionamento de todos os 
comandos       

Lavar bandejas e serpentinas com remoção de 
biofilme (lodo), sem uso de produtos 
desengraxantes ou corrosivos. 

      

Verifique a atuação da bóia de dreno (aparelhos 
cassete)       

Verifique fluxo de água na bomba de drenagem 
      

Drenagem de Água Condensada 

Verificar e ajustar a drenagem de água 
condensada       

Verificar o funcionamento do sistema de 
oscilação       Difusor 

Limpeza       

Trocador Aletado Lavagem com água       

Conexão Frigorígenas Verificar vazamentos e reapertar       

Limpeza interna e externa       

Eliminação de pontos de corrosão       

Remoção da pintura antiga com jateamento 
abrasivo, aplicação de primer e pintura, ambas  
com compressor       

CONDENSADORA 

Gabinete 

Aperto e reposição de parafusos       
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Verifique com megômetro, aplicando 500Vcc, o 
isolamento mínimo de 3 mega Ohms 

      

Verifique o sentido de rotação       

Medir com capacímetro o capacitor do motor 
ventilador       

Medir corrente       

Balancear e corrigir vibrações anormais 
      

Motor Ventilador 

Verificar e limpar hélice       

Verifique com megômetro, aplicando 500Vcc, o 
isolamento mínimo de 3 mega Ohms 

      

Verifique estado da borracha anti-vibração 
      

Verifique interligação elétrica (reaperto) 
      

Verifique vazamento nas soldas (teste da bolha) 
      

Compressor 

Medir com capacímetro o capacitor do motor 
ventilador       

Verifique pontos de sobre-aquecimento 
      Circuito Elétrico 

Re-aperto das conexões elétricas       
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Verifique vazamento (teste da bolha) 
      Conexões Frigorígenas 

Reaperto       

Trocador Aletado 
Verifique o estado de limpeza. Caso obstruído 
executar lavagem, sme produtos corrosivos 

      

Filtro de Ciclo 
Verifique a diferença de temperatura entre a 
entrada e saída do filtro. Se houver diferença de 
temperatura o filtro está obstruído 

      

Aterramento 
Verifique o aterramento. Reaperto caso 
necessário.       

SISTEMA Medidas 
Medir superaquecimento e subresfriamento, 
fazer ajustes se necessário. Anotar. 

      

 


