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O tipo OAC é um trocador de alto desempenho. Possui um desenho compacto e foi desenvolvido para 
a troca térmica de óleo hidráulico, óleo de engrenagens, óleo lubrificante e água glicolada. 
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Figura 1: OAC100 - OAC400 (12V/24V) Figura 2: OAC500 (12V/24V) 

 

 

 

Figura 3: OAC600 (12V/24V)  

 
 
Tabela 1: dimensões – 12V/24V 

Tipo 
Dimensões [mm] 

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 H H1 H2 H3 

OAC100-01 
167 65 250 200 50 250 225 100 300 150 - 255 

OAC100-02 

OAC200-01 
167 65 250 200 50 350 325 174 410 240 - 360 

OAC200-02 

OAC300-01 
230 65 250 200 49 446 421 200 500 320 - 450 

OAC300-02 

OAC400-01 
260 95 280 230 55,5 446 421 200 500 320 - 450 

OAC400-02 

OAC500-01 
259 95 340 280 40 460 435 130 670 400 200 657 

OAC500-02 

OAC600-01 
222 95 340 280 40 607 582 280 770 500 200 770 

OAC600-02 

 

Tipo 
Dimensões [mm] 

H4 H5 d d1 C1 C2 C3 C4 M F G E 

OAC100-01 
14 - 14 - - - - - - 65 - 164 

OAC100-02 

OAC200-01 
14 - 14 - - - - - - 115 - 219 

OAC200-02 

OAC300-01 
14 - 14 - - - - - - 160 - 264 

OAC300-02 

OAC400-01 
14 - 14 - - - - - - 160 - 264 

OAC400-02 

OAC500-01 
70 - 13,5 38 95 69,9 77 35,7 M12 150 157,5 405 

OAC500-02 

OAC600-01 
70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 225 226 - 

OAC600-02 
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Figura 4: OAC200 - OAC400 (230V/400V) Figura 5: OAC500 - OAC800 (230V/400V) 

 

 

 

Figura 6: OAC850 - OAC2000 (230V/400V)  

 
 
Tabela 2: dimensões – 230V/400V 

Tipo 
Dimensões [mm] 

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 H H1 H2 H3 

OAC200-03 334 65 250 200 50 350 325 174 410 240 - 360 

OAC300-03 404 65 250 200 49 446 421 200 500 320 - 450 

OAC400-03 434 95 280 230 55,5 446 421 200 500 320 - 450 

OAC500-03 431 95 340 280 40 460 435 130 670 400 200 657 

OAC600-03 532 95 340 280 40 607 582 280 770 500 200 770 

OAC700-03 542 95 340 280 40 608 582 280 920 700 300 920 

OAC800-03 665 140 450 390 40 701 676 280 920 700 300 920 

OAC850-03 667 95 500 180 - 870 835 350 960 690 230 910 

OAC900-03 670 95 590 210 - 995 955 440 1270 1000 600 1182 

OAC1000-03 690 113 615 210 - 995 955 440 1270 1000 600 1182 

OAC2000-03 900 140 750 210 - 1286 1206 525 1420 1000 600 1332 

 

Tipo 
Dimensões [mm] 

H4 H5 d d1 C1 C2 C3 C4 M F G E 

OAC200-03 14 - 14 - - - - - - 115 - 219 

OAC300-03 14 - 14 - - - - - - 160 - 264 

OAC400-03 14 - 14 - - - - - - 160 - 264 

OAC500-03 70 - 13,5 38 95 69,9 77 35,7 M12 150 157,5 405 

OAC600-03 70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 225 226 455 

OAC700-03 70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 225 226 530 

OAC800-03 70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 272 273 530 

OAC850-03 42 - 14 51 105 77,8 90 42,9 M12 350 340 523 

OAC900-03 42 200 14 73 135 106,5 100 62 M16 372,5 390 678 

OAC1000-03 42 200 14 73 135 106,5 100 62 M16 372,5 390 678 

OAC2000-03 45 200 14 73 135 106,5 100 62 M16 532 532 756 
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Figura 7: OAC200 - OAC400 (hidráulico) Figura 8: OAC500 - OAC800 (hidráulico) 

 

 

 

Figura 9: OAC850 - OAC1000 (hidráulico)  

 
 
Tabela 3: dimensões – hidráulico 

Tipo 
Dimensões [mm] 

L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 H H1 H2 H3 

OAC200-04 245 65 250 200 50 350 325 174 410 240 - 360 

OAC300-04 295 65 250 200 49 446 421 200 500 320 - 450 

OAC400-04 325 95 280 230 55,5 446 421 200 500 320 - 450 

OAC500-04 323 95 340 280 40 460 435 130 670 400 200 657 

OAC600-04 400 95 340 280 40 607 582 280 770 500 200 770 

OAC700-04 411 95 340 280 40 608 582 280 920 700 300 920 

OAC800-04 546 140 450 390 40 701 676 280 920 700 300 920 

OAC850-04 471 95 500 180 - 870 835 350 960 690 230 910 

OAC900-04 475 95 615 210 19,5 995 955 440 1270 1000 600 1182 

OAC1000-04 505 113 615 210 - 995 955 440 1270 1000 600 1182 

 

Tipo 
Dimensões [mm] 

H4 H5 d d1 C1 C2 C3 C4 M F G E 

OAC200-04 14 - 14 - - - - - - 115 - 219 

OAC300-04 14 - 14 - - - - - - 160 - 264 

OAC400-04 14 - 14 - - - - - - 160 - 264 

OAC500-04 70 - 13,5 38 95 69,9 77 35,7 M12 150 157,5 405 

OAC600-04 70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 225 226 455 

OAC700-04 70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 225 226 530 

OAC800-04 70 - 13,5 51 105 77,8 90 42,9 M12 272 273 530 

OAC850-04 42 - 14 51 105 77,8 90 42,9 M12 350 340 523 

OAC900-04 42 200 14 73 135 106,5 100 62 M16 372,5 390 678 

OAC1000-04 42 200 14 73 135 106,5 100 62 M16 372,5 390 678 
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Tabela 4: Acionamento – 12V/24V 

Tipo [V] 
Acionamento 

[kW] 
Rotações 
[1/min.] 

Amperagem 
[A] 

Classe de 
proteção 

Ventoinha Ø 
[mm] 

Peso 
[kg] 

OAC100-01 12 0,0864 3950 7,2 

IP68 

190 6 
OAC100-02 24 0,0624 3625 2,6 

OAC200-01 12 0,0984 2838 8,2 
280 11 

OAC200-02 24 0,1056 2925 4,4 

OAC300-01 12 0,2208 3080 18,4 

350 

16 
OAC300-02 24 0,2256 2730 9,4 

OAC400-01 12 0,2208 3080 18,4 
22 

OAC400-02 24 0,2256 2730 9,4 

OAC500-01 12 0,2424 2600 20,2 
385 30 

OAC500-02 24 0,2352 2700 9,8 

OAC600-01 12 2x 0,0984 2838 2x 8,2 
280 43 

OAC600-02 24 2x 0,1056 2925 2x 4,4 

 
 
Tabela 5: Acionamento – 230V/400V com 50Hz ou 440V com 60Hz 

Tipo 
Acionamento [kW] Rotações [1/min.] Amperagem [A] Classe de proteção Ventoinha Ø 

[mm] 
Ruído 
[dbA] 

Peso 
[kg] 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz Padrão Naval 

OAC200-03 0,18 0,21 1350 1650 0,58 0,57 

IP55 IP56 

280 66 16 

OAC300-03 

0,37 0,43 1370 1670 1,04 1,02 380 
76 

24 

OAC400-03 29 

OAC500-03 

78 

37 

OAC600-03 
0,75 0,86 1440 1740 1,79 1,72 520 

57 

OAC700-03 70 

OAC800-03 1,5 1,75 1435 1730 3,3 3,3 630 97 

OAC850-03 

2,2 

2,55 

965 

1165 

5,2 

4,75 750 79 130 

OAC900-03 

- - - 

900 

85 186 

OAC1000-03-6 87 198 

OAC1000-03-4 
7,5 

1470  97 223 

OAC2000-03-6 975 9,33 
- - 1000 

92 357 

OAC2000-03-4 18,5 1470  100 429 

 
 
Tabela 6: Acionamento – hidráulico 

Tipo 
Volume por giro 

[ccm] 
Rotações 
[1/min.] 

Ventoinha Ø 
[mm] 

Ruído 
[dbA] 

Peso 
[kg] 

OAC200-04-06 
6,3 

1500 

280 66 15 

OAC300-04-06 

380 

75 21 OAC300-04-08 8,0 

OAC300-04-11 11,0 

OAC400-04-06 6,3 

74 

25 OAC400-04-08 8,0 

OAC400-04-11 11,0 

OAC500-04-06 6,3 

34 OAC500-04-08 8,0 

OAC500-04-11 11,0 

OAC600-04-06 6,3 

520 

78 

50 OAC600-04-08 8,0 

OAC600-04-11 11,0 

OAC700-04-06 6,3 

60 OAC700-04-08 8,0 

OAC700-04-11 
11,0 

OAC800-04-11 
630 88 

OAC800-04-14 14,0 

OAC850-04-11 11,0 

1000 

750 79 110 
OAC850-04-14 

14,0 
OAC900-04-14 

900 
85 155 

OAC900-04-19 
19,0 

OAC1000-04-19 87 188 
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Por favor ler cuidadosamente todo esse manual de instruções antes de montar o trocador de calor ar/óleo. 
Preste atenção especialmente às instruções de segurança. 

 

Este trocador está aprovado para áreas de perigo de explosão. Quando usado nestas áreas por 
favor observas as anotações especiais e instruções de segurança mencionadas no anexo A. 

As instruções de operação/montagem fazem parte deste produto. Por favor guarda-la cuidadosamente num local 
acessível ao operador do trocador de calor. Os direitos de autor destas instruções de operação/montagem 
permanecem propriedade da KTR. 
 
 

 

 

Aviso de ambiente com potencial 
para explosões 

Este símbolo indica que pode contribuir para a 
prevenção de danos em ambientes perigosos com risco 
de explosão, podendo causar de lesões corporais, 
graves, que podem resultar em morte. 

 
 

STOP 

 

Aviso de lesões pessoais 
Este símbolo indica ambientes perigosos, podendo 
causar lesões corporais, graves, que podem resultar em 
morte. 

 
 

! 
 

Aviso de dano ao produto 
Este símbolo indica que pode contribuir para a 
prevenção de danos no material ou máquinas. 

 

 Indicações gerais 
Este símbolo indica que pode contribuir para a 
prevenção de resultados ou condições indesejáveis. 

 

 
Aviso de superfície quente 

Este símbolo indica que pode contribuir para a 
prevenção de queimaduras com superfícies quentes, 
resultando em lesões corporais leves e graves. 

 
 

 
 

STOP 

 

Durante a montagem ou desmontagem do trocador de calor é muito importante que o 
acionamento esteja desconectado, evitando qualquer possibilidade que seja acionado 
acidentalmente. Peças rotativas podem causar lesões graves. Por isso, leia e respeite 
necessariamente as seguintes instruções de segurança. 

 Todos os serviços prestados no trocador devem ser exercidas pensando “primeiramente na segurança”. 

 Por favor desconectar o acionamento de fonte de energia antes de iniciar qualquer manutenção ou reparo ao 
trocador de calor. 

 Proteja o grupo de accionamento contra ligação imprevista por exemplo mediante colocação de placas de 
aviso no sítio de ligação ou retire o fusível da alimentação eléctrica. 

 Não aproximar-se da área operacional de qualquer máquina durante seu funcionamento. 

 Por favor proteger o acionamento para evitar contato acidental. Monte equipamentos de protecção e 
coberturas adequados. 

 
 
 
 
 

2 Indicações 

2.1 Instruções gerais 

2.2 Sinais de segurança e informação 

2.3 Dica geral de perigo 
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Voce de montar ou desmontar o trocador de calor ar/óleo somente se; 

 tiver lido atentamente e compreendido as instruções de operação/montagem 

 tiver a formação profissional adequada 

 tiver sido autorizado pela sua empresa 

O trocador de calor deve somente ser utilizado de acordo com os dados técnicos (ver capítulo 1). Modificações 
não autorizadas no trocador não são permitidas. Não assumimos qualquer responsabilidade pelos danos daí 
decorrentes. Reservamo-nos todos os direitos a alterações técnicas no interesse do desenvolvimento tecnológico 
contínuo. 
O trocador de calor tipo OAC descrito aqui corresponde aos status técnico na data de impressão deste manual 
de operação e uso. 
 
 
 
 

 

 
O trocador de calor é fornecido em condição bem preservada e com pintura adequada. Deve ser mantido em 
uma área seca e coberta por 6-9 meses. 
 

 

! 
 

O armazém não deve conter nenhuns equipamentos geradores de ozónio tais como fontes 
de luz fluorescente, lâmpadas de vapor de mercúrio, aparelhos eléctricos de alta tensão. 
Um armazém húmido é impróprio. 
Prestar atenção a que não haja formação de condensação. A humidade relativa mais 
favorável, situa-se abaixo de 65 %. 

 
 

 
 

! 
 

Para evitar lesões ao operador e danos ao produto, por favor sempre utilizar equipamento 
apropriado para levantar e move os acoplamentos. 

 
O trocador de calor será empacotado de diversas formas dependendo do seu tamanho, quantidade fornecida e 
modal de transporte. Á menos que contratualmente pré-acordado, o empacotamento será escolhido de acordo 
com o regulamento e boas práticas de negócios da KTR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Indicações 

2.4 Uso devido 

3 Armazenagem, transporte e embalagem 

3.1 Armazenagem 

3.2 Transporte e embalagem 
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O trocador de calor ar/óleo é fornecido pronto para ser montado no equipamento. 
 
 
 

 

Componente Quantidade Designação 

1 1 Trocador de calor “tipo OAC“ 

 

  

Figura 10: Trocador de calor ar/óleo - exemplo: OAC100 Figura 11: Trocador de calor ar/óleo -  
exemplo: OAC200 até OAC2000 

 
 

 
Antes da instalação do trocador de calor tipo OAC100 - 800, por favor montar os supporter 
(pés) fornecidor serparadamente com parafusos allen com cabeça. Apertar os parafusos 
com o torque adequado mencionado ba tabela 7. 

 
 
Tabela 7: Parafusos de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762 

Tipo OAC100 até 400 OAC500 até 800 

Parafuso tamanho (M) M8 M10 

Binário de aperto TA [Nm] 11 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Montagem 

4.1 Componentes do trocador de calor 
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Figura 12: Trocador de calor ar/óleo - exemplo: OAC100 

 
 

 

Figura 13: Trocador de calor ar/óleo - exemplo: OAC200 até OAC2000 

 
 
Para alcançar a capacidade adequada de resfriamento a distância até o obstáculo mais próximo não deve ser 
menor do que a altura da colmeia do radiador (dimensão A), somente assim está assegurado que a vazão de ar 
adequada estará disponível (ver figura12 e 13). 
 

 
A altitude de instalação do trocador não deve exceder 1000m. 

 
 

! 
 

Retorno de ar aquecido assim como a montagem da colmeia do radiador em frente á uma 
fonte de calor devem ser evitados. 

 
 

! 
 

Os motores devem ser protegidos de radiação solar direta. 

 

 
Uma instalação desfavorável aumentará o nível de ruído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Montagem 

4.2 Local de instalação 



 

Trocador de calor ar/óleo tipo OAC 
Instruções de funcionamento  

e montagem 

KTR-N 
Folha: 
Edição: 

43210 PT 
11 de 21 
5 

 

Nota de protecção observar 
ISO 16016. 

Desenhado: 04-09-2018 Pz Substitui: KTR-N de 02-01-2017 

Verificado: 04-10-2018 Pz Substituído por:  

 

 

 
O trocador de calor pode ser instalado em diversas posições, no entanto na vertical é sempre preferida. Fixação 
adequada deve ser observada. 
 

 
Alguns motores possuem capas com cavidades usadas para drenar água condensada. 

 
Por favor utilizar mangueiras hidráulica apropriadas para conectar o trocador de calor. Tais mangueiras devem 
ser conectadas de acordo com a figura 14 e 15. 
 

  

Figura 14: Trocador de calor ar/óleo - exemplo: OAC100 Figura 15: Trocador de calor ar/óleo -  
exemplo: OAC200 até OAC2000 

 
 

 
Por favor assegurar que as conexões e mangueiras utilizadas no trocador de calor são 
adequadas ao nível de pressão, vazão, temperatura e viscosidade do fluido. 

 
 
 
 

 
Um interruptor térmico pode ser utilizado para controlar o acionamento do trocador. O mesmo poder ser montado 
diretamente na caixa inferior do trocador (ver figura 14 e 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Montagem 

4.3 Instalação do trocador de calor 

4.4 Interruptor térmico 
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A pressão máxima de operação não deve exceder uma carga de 26 bar (no caso de trocadores OAC900 até 
OAC2000 a pressão máxima é 10 bar) durante operação. 
 

 

! 
 

Com cargas dinâmicas de pressão, picos superiores a 26 bar (para OAC900 até  
OAC2000 - 10 bar) devem ser evitadas. 

 

 

Temperatura máxima do fluido a ser resfriado não deve exceder á 130 °C. 

 

 
A temperatura ambiente assim como a temperatura do fluido sendo resfriado não devem 
sofres mudanças súbitas. Por favor, tomar cuidado com ponto de ebulição e/ou 
congelamento! 

 
 
 

 
Antes de efetuar a conexão elétrica a fonte de energia 
deve ser observada e comparada às especificações de 
voltagem e frequência da etiqueta do (ver figura 17) 
motor. 
 

 

Figura 16: Direção da ventoinha 

 

Quando utilizado em áreas de perigo de 
explosão, usar somente motores 
aprovados. 

 
A direção da rotação da ventoinha deve ser observada 
conforme indicação colocada na tampa do trocador de 
calor (ver figura 16). 
 

 
A conexão elétrica dos motores deve ser 
feita somente por pessoas qualificadas. 
Por favor, atentar-se às especificações de 
segurança admitidas! 

 
 

! 
 

Conexões incorretas, cabos danificado podem energizar componentes conectados aos 
mesmos ou fazer funcionar o motor na direção incorreta. 

 

 
Por favor observar cuidadosamente os dados do motor elétrico usado em seu trocador de 
calor. 

 

 
Recomendamos o uso de uma proteção de sobrecarga no acionamento elétrico. 

 
 
 

 
O trocador de calor pode ser usado para resfriar óleo mineral e água glicolada (outros, por favor, consultar). 
 

 

Em áreas de risco de explosão é permitido o resfriamento de óleo mineral ou água 
gliconada. Qualquer outro fluido não é permitido nestas áreas. 

 

4 Montagem 

4.5 Pressão de operação e temperatura 

4.6 Conexão elétrica 

4.7 Fluido a ser resfriado 
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STOP 

 

Antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza, por favor, certificar-se que o fluido está frio. 
Tocar as peças aquecidos provoca queimaduras. 

 
 

! 
 

Antes de iniciar qualquer limpeza com água, por exemplo, certificar-se que a fonte de 
energia está devidamente desconectada. A classe de proteção do acionamento deve ser 
observada antes da limpeza. 

 
Colmeia do radiador (superfícies externas) 

A colméia do radiador (externamente) pode ser limpa com ar comprimido. Em caso de necessidade pode ser 
usado um pressurizado de água com algum tipo de desengraxante que não danifique a pintura! Os jatos devem 
ser paralelos às aletas do radiador. 
 
Colmeia do radiador (internamente) 

O radiador poderá ser enxaguado com algum desengraxante não corrosivo ao alumínio. 
Após esse processo, deverá ser novamente enxaguado com o mesmo fluido a ser refrigerado posteriormente. 
 
 

 

 

Gráfico 1: Perda de pressão - OAC100 até OAC600 (12/24 V) 

 

 

Gráfico 2: Eficiência - OAC100 até OAC600 (12/24 V) 
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4.8 Limpeza 

4.9 Gráficos - perda de pressão e eficiência 
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Gráfico 3: Perda de pressão - OAC100 até OAC700 

 
 

 

Gráfico 4: Eficiência - OAC100 até OAC700 

 
 

 

Gráfico 5: Perda de pressão - OAC800 até OAC2000 
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Gráfico 6: Eficiência - OAC800 até OAC2000 

 
 

 
O trocador de calor é montado pela KTR e fornecido pronto para instalação. 
 
Qualquer reparo ao trocador de calor pelo usuário ou um prestador de serviço recomendado pelo mesmo, deverá 
ser efetuado após autorização por escrito da KTR. 
 
A armazenagem do trocador de calor e seus componentes durante o período de manutenção devem ser feita em 
local protegido das intempéries naturais (calor, humidade, radiação solar, etc.) assim como poeira excessiva. 
 
 
 

 
Por favor, garantir que o trocador de calor está conectado e fixado apropriadamente. 
 

 

A conexão de aterramento deve ser conectada ao trocador de calor na posição marcada 
com o símbolo amarelo de aterramento. 

 
 
Por favor, observar o seguinte procedimento: 

 Passar o fluido a ser resfriado pelo trocador para eliminar qualquer dejeto sólido dentro do radiador. 

 Filtrar o fluido usado no passo anterior para poder utiliza-lo novamente no sistema. 

 Sangrar o radiador após o enchimento (ver figura 15). 

 Vistoriar que o radiador, grade e tampa do trocador não estão visualmente danificados. 

 Inspecionar a ventoinha do trocador de calor, que deve estar rodando livremente. 

 As conexões hidráulicas devem ser feitas de acordo com os padrões. 

 A área interna da tampa do trocador de calor deve estar livre de qualquer objeto. 
 

 

STOP 

 

Componentes expelidos pelo funcionamento do trocador podem causar danos pessoais ou 
danos aos outros componentes. 
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4.9 Gráficos - perda de pressão e eficiência 

4.10 Montagem - desmontagem do trocador em seus componentes 

5 Colocação em funcionamento 
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Manutenções preventivas devem ser feitas regularmente. 
 
Itens abaixo devem ser revisados: 

 Vibrações ou ruídos anormais não devem ser gerados pelo trocador de calor. 
 

 

! 
 

Em caso de vibração inspecionar os parafusos conectores do motor e grade. 
Caso não seja resolvido o problema, por favor, consultar a KTR. 

 

 A fixação do trocador de calor de ser assegurada. 

 Impurezas na colmeia do trocador de calor reduzirá eficiência, por favor, limpar regularmente (ver tópico 
limpeza). 

 Inspecionar regularmente danos ao trocador e efetuar a troca dos componentes danificados. 

 Inspecionar a colmeia do radiador e as conexões com as mangueiras a fim de identificar possíveis 
vazamentos. 

 
 

! 
 

 

Vazamentos devem ser eliminados imediatamente. 
O fluido vazado deve ser removido e a superfície limpa, tal resíduo poderá vaporizar nas 
superfícies quentes e inflamar. 

 

 Inspecionar as distâncias entre ventoinha e grade de proteção (ver capítulo 4.3). 

 Inspecionar individualmente todos os componentes, a fim de identificar conexões condutivas de eletricidade. 

 A temperatura do motor deve ser inspecionada com o trocador de calor em funcionamento. 
 

 
Não deve exceder a temperatura da classe de proteção especificada na plaqueta do 
trocador (ver ilustração 17). 

 

 Os rolamentos dos motores são de lubrificação permanente. 
 

 
A lubrificação posterior não é possível. Por favor, observar a vida útil do rolamento do 
motor pelas especificações do fabricante do mesmo. 

 
 
 
 

 
Se faz necessário um estoque de peças de reposição na planta onde está funcionando o trocador de calor. 
 
Os endereços de contacto dos distribuidores KTR para peças/encomendas, encontram-se disponíveis no site da 
KTR www.ktr.com 
 

 
Para os danos decorrentes da aplicação de peças de reposição e acessórios que não foram 
fornecidos pela KTR, a KTR não assume qualquer responsabilidade nem reconhece direitos 
de garantia. 
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Tamanhos: OAC100 até OAC2000 
 
 
 

 

 Condições de aplicação em áreas explosivas 
 
Os trocadores de calor obedecem às especificações da Norma EU 2014/34/EU. 
 
 
Indústria (excepto mineira) 

 Grupo de aparelhos II das categorias 2 e 3 (trocadores de calor ar/óleo não está autorizado para a categoria 
de aparelhos 1) 

 Grupo de substâncias G (gases, nevoeiro, vapores), zonas 1 e 2 (trocadores de calor ar/óleo não está 
autorizado para a zona 0) 

 Grupo de substâncias D (poeiras), zonas 22 (trocadores de calor ar/óleo não está autorizado para a  
zona 20 e 21) 

 Grupo de explosão IIC (os grupos de explosão IIA e IIB estão incluídos em IIC) 
 
Classe da temperatura (para equipamentos da categoria 2G): 

Classe da temperatura Temperatura de Ignição (Tz) 
Temperatura máxima permitida da 

mídia 

T1 > 450 °C 360 °C 

T2 300 °C < Tz ≤ 450 °C 240 °C 

T3 200 °C < Tz ≤ 300 °C 160 °C 

T4 135 °C < Tz ≤ 200 °C 108 °C 

T5 100 °C < Tz ≤ 135 °C 80 °C 

T6 85 °C < Tz ≤ 100 °C 68 °C 

Elucidação: 
A temperatura ambiente permitida Ta para a utilização de trocadores de calor ar/óleo destina-se a partir de - 20 °C a + 40 °C.Dependendo do 
tipo de operação a temperatura da mídia pode ser consideravelmente maior do que a temperatura ambiente. 
O componente com a menor classe de temperatura é decisivo para a operação. 

 
 
Classe de temperatura (para equipamentos da categoria 3D): 

A temperatura da mídia não deve exceder um máximo de 2/3 da temperatura mínima em °C da respectiva nuvem 
de poeira (considerando “breakdowns”) ou tem de estar abaixo da temperatura mínima de ignição de uma 
camada de pó (“glow temperature”) em 75 K. 
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O trocador de calor tipo OAC para uso em locais de risco são marcados das seguintes formas: 
 
Marcação abreviada: 

 

II 2G c IIC T X 
II 3D c T X 

 
A marcação com o grupo de explosão IIC inclui os grupos de explosão IIA e IIB. 
 

Ilustração 17: 
Exemplos - tipo de 

plaquetas   
 
 
 

 
 

! 
 

O trocador de calor ar/óleo deve somente ser utilizado em locais especificados nas 
plaquetas do próprio trocador e do motor elétrico. O componente menos favorável à área de 
risco é decisivo para sua utilização. 
A decisão da operação na área apropriada é do usuário. 

 

 
A partida do trocador é permitida somente por pessoas qualificadas para tal função. 

 

 É necessário garantir que as conexões de óleo estão feitas apropriadamente. 

 As conexões, assim como a colmeia do radiador, devem ser inspecionadas para que não haja vazamento 
após a partida do trocador de calor. 

 O componente acionador (motor elétrico ou hidráulico) deve ser conectado de forma apropriada, garantido 
que a direção da rotação da ventoinha marcada na tampa do trocador de calor é observada (ver sessão 
conexão elétrica). 

 O trocador de calor deve ser aterrado separadamente na posição marcada (compensação de potencial do 
trocador). 

 Inspecionar também o motor hidráulico a fim de evitar vazamentos (somente para acionamentos hidráulicos). 
 

 

! 
 

Vazamentos devem ser eliminados imediatamente. 
O fluido vazado deve ser removido e a superfície limpa, tal resíduo poderá vaporizar nas 
superfícies quentes e inflamar. 

 

 Durante o funcionamento do motor, vibrações e ruídos anormais (ruído de fricção, rangido, etc.) não devem 
estar presentes. 

 
 

! 
 

Em caso de vibração inspecionar os parafusos conectores do motor e grade. 
Caso não seja resolvido o problema, por favor, consultar a KTR. 
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 O trocador de calor deve estar na posição horizontal somente e deve estar devidamente fixados pelas bases, 
com todos os furos de fixação sendo utilizados. 

 Deve-se assegurar que o espaço de sucção e descarga de ar (distancia A como descrito na seção local de 
instalação) está sendo mantido. 

 A colmeia do radiador não pode ser obstruída por qualquer objeto. 

 Inspecionar a distância entre ventoinha e grade de proteção. Não pode haver contato entre ambas. 
 

 
A largura mínima da folga entre os componentes rotativos e componentes estáticos é de 
pelo menos 1% do diâmetro de contato potencial. A distância é de 2,8 mm para OAC200 
com ventoinha de Ø280 mm, 6,3 mm para OAC2000 com ventoinha de Ø630 mm, assim por 
diante. Esta distância pode ser reduzida para 10% do diâmetro do eixo com um mínimo de 
dois mm e um máximo de 13 mm. O resultado é que a folga mínima é considerada suficiente 
para todas as ventoinhas que possuem um diâmetro do eixo de até 200 mm. 

 

 Na primeira partida do trocador, é importante assegurar-se que a temperatura máxima permitida do motor não 
está sendo ultrapassada. 
As classes de temperatura do trocador de calor e motor especificados nas plaquetas de ambos devem ser 
definitivamente observadas (ver capítulo 4.1). 

 
 
 

 
Somente acessórios certificados na Norma ATEX e de acordo com a classe de temperatura (exemplo: interruptor 
térmico, etc.) podem ser montados no trocador de calor. 
 

 

Quaisquer modificações no desenho do trocador de calor ar/óleo destinados ao uso em 
áreas de risco não são permitidas. 

 
 

! 
 

O cliente tem a responsabilidade exclusiva para todos os processos de usinagem 
realizados posteriormente pelo mesmo. A KTR não assume qualquer reclamação de 
garantia. 
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EC Certificado de incorporação 

em acordo a diretiva EC de equipamentos 2006/42/EC datado 17 de maio, 2006, annex II B 
 
O fabricante - KTR Systems GmbH, D-48432 Rheine - afirma que o 

Trocador de calor ar/óleo - OAC 

é um equipamento incompleto em conformidade com a Diretiva de equipamentos 2006/42/EC. O 
trocador de calor ar/óleo destina-se exclusivamente para a instalação em uma máquina portanto o 
mesmo não está em conformidade com todas as especificações da diretiva de Máquinas. Não é 
permitido dar a partida no trocador de calor ar/óleo, antes da máquina que o trocador de calor ar/óleo 
esta instalado cumpra com todas as especificações básicas da Diretiva de Máquinas 2006/42/EC. 
 
O trocador de calor ar/óleo está em conformidade com as especificações das seguintes normas / 
orientações: 

2006/42/EC Machinery Directive (MRL) 
2014/30/UE Directive for electromagnetic compatibility (EMV directive) 
2014/35/UE Low-voltage directive (NS-RL) 
2014/68/UE Directive for Pressure Equipment (DGRL) 
 
DIN EN ISO 12100 Safety of machines 
 

Rheine, 02-01-2017 i. V.  

 

City Data Christoph Bettmer 
Gestor de produtos 
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Declaração de Conformidade UE 

nos termos da directiva UE 2014/34/UE de 26.02.2014 
e da legislação promulgada para sua implementação 
 
O fabricante - KTR Systems GmbH, D-48432 Rheine - declara que os 

Trocador de calor ar/óleo - OAC 

com design à prova de explosão descrita nestas instruções de operação / montagem são dispositivos 
correspondentes ao artigo 2, 1. da Norma 2014/34/UE e cumprem os requisitos gerais de segurança 
e de saúde de acordo com o adendo II da Norma 2014/34/UE. 
 
O trocador de calor ar/óleo descrito aqui está em conformidade com as especificações das seguintes 
normas / orientações: 

DIN EN 13463-1 
DIN EN 13463-5 
DIN EN 14986 

 
O trocador de calor ar/óleo está em conformidade com as especificações da Diretiva 2014/34/UE. 
Alguns artigos desta Norma, correspondentes ao certificado de teste IBExU10ATEXB011 X foram 
repostos em novas versões. 
KTR Systems GmbH como fabricante confirma que o produto mencionado acima cumpre também as 
especificações da nova Norma. 
 
De acordo com o exposto no artigo 13 (1) b) ii) da Directiva 2014/34/UE, a documentação técnica está 
depositada na instituição notificada: 
 

IBExU - Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 22-06-2017 i. V.  

 

City Data Christoph Bettmer 
Gestor de produtos 
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