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1 Geral 

GOVI disponibiliza este manual somente para fins informativos. As informações contidas 
neste manual não devem, em nenhum momento, ser consideradas exaustivas. Caso 
necessite de mais informações ou tenha dúvidas, entre em contato com seu contato GOVI. 

 
Qualquer alteração ou adulteração da unidade de refrigeração para reboques, que não 
tenha sido autorizada por escrito pela GOVI, implica a anulação automática da 
responsabilidade de garantia da GOVI. 

 
Somente podem ser usadas peças originais ou autorizadas pela GOVI. 
A GOVI adverte expressamente que peças e acessórios, que não tenham sido fornecidos 
por ela não estão testados e liberados. A GOVI não assume qualquer responsabilidade ou 
garantia por danos causados pelo uso de peças não originais. 

 
Os trabalhos descritos neste manual de instruções, a serem realizados na unidade de 
refrigeração para reboques, somente podem ser executados por pessoas que, em virtude 
de sua capacitação técnica, seus conhecimentos e experiência assim como das 
disposições pertinentes, estão em condições de avaliar estes trabalhos e reconhecer 
possíveis riscos. 

 
A GOVI não se responsabiliza por danos corporais ou materiais causados por 
modificações não autorizadas. 

 
Siga as instruções contidas neste manual para assegurar a durabilidade dos produtos 
GOVI. 



Unidade de refrigeração para reboques 

Página 6 50.05.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. É expressamente proibida a reprodução material, no seu todo ou em parte! 

Sujeito a alterações técnicas no decorrer do aperfeiçoamento do produto! 

 

 

 
 
 

1.1 Descarte do equipamento 
 

  ADVERTÊNCIA!  

Risco de ferimentos pessoais e de danos ao meio ambiente devido à 
desmontagem incorreta da unidade de refrigeração para reboques! 
A unidade de refrigeração para reboques somente pode ser desmontada por 
profissionais qualificados. 
Especialmente o fluido refrigerante tem que ser tratado com muito cuidado. 

 

Cabe ao cliente fazer o descarte correto da unidade de refrigeração para reboques. 
 

Tab. 1-1 Lista de materiais 
 

Descrição Material 

Estrutura Chapa de aço, aço 

Condensador, evaporador Alumínio, cobre 

Componentes elétricos Cobre, PVC, 
diversos materiais 

Compressor Aço, cobre e outros materiais 

Fluido refrigerante R134a / R452A 

Quantidade de fluido refrigerante 0,45 / 1,17 kg 

Pintura Composto epóxi 

 
O descarte da unidade de refrigeração para reboques e especialmente do fluido 
refrigerante deve seguir as normas ambientais locais vigentes, se for necessário, por 
intermédio de uma empresa especializada. 
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PERIGO! 

ADVERTÊNCIA! 

CUIDADO! 

 
2 Segurança 

2.1 Termos e símbolos de segurança 
 

O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos corporais 
irreversíveis, que, eventualmente, podem levar à morte. 

 
 
 

O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos corporais 
irreversíveis, que, eventualmente, podem levar à morte. 

 
 
 

O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos corporais, 
ambientais ou aos equipamentos. 

 
 
 

2.2 Outros termos e símbolos 
 

Os textos informativos não contêm conteúdos de segurança. 
 

Aviso 
 
 

Avisos fornecem dicas úteis e informações adicionais. 
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ADVERTÊNCIA! 

ADVERTÊNCIA! 

ADVERTÊNCIA! 

ADVERTÊNCIA! 

 
2.3 Avisos de segurança e de perigo 

 

Risco de morte por choque elétrico! 
Somente é permitido realizar um trabalho na unidade de refrigeração para 
reboques somente se o cabo de alimentação estiver desconectado! 
Durante os trabalhos, a unidade de refrigeração para reboques deve ser 
protegida por meio de medidas corretas para evitar seu acionamento acidental. 
Nunca retire o plugue da unidade de refrigeração para reboques da tomada com 
as mãos molhadas! 

 
 

Risco de morte por choque elétrico! 
Antes de realizar trabalhos elétricos na unidade de refrigeração para reboques, 
as seguintes normas de segurança devem ser obrigatoriamente obedecidas: 
• Desconectar! 
• Proteger contra acionamento acidental! 
• Certificar-se da ausência de tensão! 
• Aterrar e curto-circuitar! 
• Cobrir ou isolar peças vizinhas sob tensão! 
A conexão elétrica da unidade de refrigeração para reboques deve ser feita por 
um eletricista licenciado! 

 
 

Risco de morte por gases tóxicos! 
A unidade contém fluido refrigerante à base de fluorcarbono, que pode gerar 
gases tóxicos, que, próximos a chamas abertas ou a um curto-circuito, podem 
irritar as vias respiratórias e levar à morte! 
Fluidos refrigerantes costumam deslocar ar e podem, assim, causar falta de 
oxigênio e, eventualmente, morte por asfixia! 
Ao realizar trabalhos na unidade de refrigeração para reboques, tome cuidado, 
especialmente em ambientes pequenos ou fechados, com suprimento limitado 
de ar externo! 

 
 

Risco de incêndio e explosão por materiais inflamáveis! 
Evitar chamas abertas, fagulhas elétricas e fontes de ignição! 
Não fume! 
As medidas de proteção contra incêndio e explosão devem ser 
obrigatoriamente obedecidas! 
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ADVERTÊNCIA! 

CUIDADO! 

CUIDADO! 

CUIDADO! 

 
 
 
 

 
Risco por modificação inadequada! 
Não faça furos adicionais na unidade de refrigeração para reboques! 
Isto poderia danificar componentes importantes. A perfuração acidental da 
fiação elétrica ou da tubulação de refrigerante pode provocar incêndios! 

 
 

Risco de danos à saúde por emissões de fluido refrigerante! 
Durante trabalhos de manutenção ou reparo do circuito refrigerante, podem 
ocorrer emissões de fluido refrigerante. Estas emissões podem ocorrer em 
forma líquida ou gasosa e representam um risco para pessoas e o meio 
ambiente.! 
Caso ocorram emissões ou vazamentos no circuito refrigerante, é obrigatório o 
uso de equipamentos de proteção, tais como óculos de proteção, máscara de 
proteção respiratória e luvas de proteção! 

 
 

Risco de queimaduras! 
Componentes da unidade de refrigeração para reboques (p. ex. condensador, 
evaporador e mangueiras) ainda podem estar quentes do uso! 
Antes de realizar trabalhos na unidade de refrigeração para reboques, é preciso 
aguardar um tempo suficiente após a operação para o resfriamento de seus 
componentes! 

 
 

Risco de danos permanentes ao meio ambiente! 
Os materiais usados no processo (fluido refrigerante e óleo refrigerante) não 
são biologicamente degradáveis! Observe a ficha de segurança e as instruções 
de uso dos materiais utilizados! 
Materiais de processo e componentes impregnados com estes materiais devem 
ser descartados de acordo com a regulamentação ambiental vigente no local. 

 
 

Risco de ferimento por peças rotativas! 
Manter distância suficiente em relação às pás da ventoinha em rotação! 
O contato acidental com as bordas afiadas das pás da ventoinha pode causar 
ferimentos graves. 

ADVERTÊNCIA! 
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2.4 Medidas de segurança no manuseio de fluido refrigerante 
 

Embora fluidos refrigerantes à base de hidrofluorocarbonetos sejam considerados seguros, 
certas medidas de segurança devem ser tomadas ao manuseá-los assim como durante 
trabalhos de instalação e manutenção da unidade de refrigeração para reboques . 
Quando fluidos refrigerantes à base de hidrofluorocarbonetos, em estado líquido, 
acidentalmente escapam para a atmosfera, eles rapidamente evaporam e congelam tudo 
com que tenham contato. 
Fluidos refrigerantes à base de hidrofluorocarbonetos em contato com a pele podem 
causar queimaduras por frio. 
Fluidos refrigerantes à base de hidrofluorocarbonetos podem gerar gases tóxicos, que, 
próximos a chamas abertas ou a um curto-circuito, podem irritar as vias respiratórias e 
levar à morte! 

 

2.4.1 Primeiros Socorros 
 

Em caso de queimaduras por frio, a área atingida deve ser protegida de novos ferimentos 
ou de contato com o fluido refrigerante e outras medidas devem ser tomadas 
imediatamente. 

 
Fluido refrigerante ou óleo refrigerante em contato com os olhos: 
Caso fluido refrigerante ou óleo refrigerante entre em contato com os olhos, lave-os 
imediatamente com água abundante (por, pelo menos, 15 minutos) e procure socorro 
médico imediatamente. 

 
Queimaduras por frio da pele: 
Remova todo o vestuário e calçados contaminados com o fluido refrigerante. 
Lave a área atingida com água morna abundante. 
Não aplique calor (p. ex. por fricção ou bolsa de água quente). 
Busque socorro médico imediatamente e até sua chegada, cubra as áreas atingidas com 
material estéril, que deverá ser aplicado frouxamente (p. ex. gaze). 

 
Inalação de fluido refrigerante: 
Busque socorro médico imediatamente, leve a vítima para tomar ar fresco e, se 
necessário, proceda com medidas de reanimação. 

 

2.4.2 Normas ambientais 
 

GOVI fornece a unidade de refrigeração para reboques abastecida com o fluido 
refrigerante R452A / R134a. 
Em caso de falhas no circuito refrigerante (p. ex. vazamento de líquido), a unidade de 
refrigeração para reboques deverá ser verificada e devidamente reparada por uma 
empresa especializada. Em hipótese alguma o fluido refrigerante poderá ser lançado à 
atmosfera. 
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Leia, com atenção, todas as orientações de segurança e riscos na Seção 2.3 Avisos de 
segurança e de perigo, assim como a ficha de dados do fluido refrigerante R452A /R134a 
do fabricante. 
Unidades de refrigeração defeituosas e fluido refrigerante aspirado devem ser descartados 
de forma ecologicamente correta e de acordo com as disposições aplicáveis. 

 

2.5 Utilização adequada 
 

A unidade de refrigeração foi projetada para ser usada em reboques de refrigeração, em 
locais onde não há risco de incêndio ou explosão. Para tanto, a unidade de refrigeração é 
afixada à parede dianteira do reboque de refrigeração por meio de um sistema mecânico 
(não incluso). 
A unidade de refrigeração permite manter a temperatura do reboque de refrigeração entre 
0°C e 10°C, com temperaturas externas de -20°C a +40°C. 
• A unidade de refrigeração para reboques não foi projetada para ser utilizada em áreas 

AP.PE EEx (locais com risco de explosão). 

• Ela tampouco foi projetada para ser utilizada em locais com risco de incêndio. 
• A unidade de refrigeração para reboques não dispõe de elementos de proteção 

elétricos e mecânicos reforçados contra condições climáticas extremas. 
 

Ao desligar o reboque, certifique-se de que a unidade de refrigeração para reboques tem 
uma boa ventilação e exaustão. Garanta boa circulação de ar e fácil acesso para eventuais 
serviços de manutenção. 
Não exponha a unidade de refrigeração para reboques à luz direta do sol. 
Ao carregar o reboque, garanta uma boa circulação de ar na câmara fria e não bloqueie o 
evaporador. Evite introduzir fontes de calor na câmara fria. 
• A unidade de refrigeração para reboques serve única e exclusivamente para a 

finalidade descrita acima. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e está 
proibida ou requer uma autorização/aprovação do fabricante. 

A utilização adequada também inclui o cumprimento dos serviços de manutenção e 
reparos, veja Seção 10 Manutenção. 
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3 Dados técnicos 

A unidade de refrigeração para reboques consiste de um chassis autoportante de chapa 
galvanizada e uma tampa frontal em ABS com pintura na cor padrão RAL9010. 

 

 
Fig. 3-1 Placa de identificação 

 
O número de série da unidade de refrigeração para reboques se encontra na placa de 
identificação, juntamente com outros dados técnicos importantes. A placa de identificação 
fica do lado direito da tampa principal, perto da conexão elétrica. 
Para podermos processar suas consultas de forma rápida e eficiente, indique 
sempre o número de série da unidade de refrigeração para reboques. 
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Fig. 3-2 Medidas 
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Tab. 3-1 Dados técnicos 
 

 
Fluido refrigerante R134a sem CFC• fluido refrigerante R452A sem CFC • 
N = refrigeração normal• N/T = refrigeração normal a uma temperatura externa elevada 
P = politemperatura• K = aquecimento (garantindo a temperatura desejada, mesmo no inverno) 
A capacidade de refrigeração depende das seguintes condições operacionais: 
Temperatura externa 30 °C, UR 50 % • * temperatura externa 40 °C, UR 50 % 
Recomendamos usar um isolamento térmico com valor-k de 0,2W/m2K 
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CUIDADO! 

 

4 Embalagem, transporte e armazenamento 

4.1 Embalagem 
 

Para garantir um transporte seguro, a unidade de refrigeração para reboques é embalada 
em uma caixa de papelão presa a um palete. 

 

Devido a vazamentos de fluido refrigerante, aparelhos defeituosos podem 
causar lesões de pele e danos materiais! 
Caso observe danos externos à embalagem e/ou à unidade de refrigeração para 
reboques, entre imediatamente em contato com seu representante local da 
GOVI! 
Não dê início à instalação da unidade de refrigeração para reboques e, sob 
nenhuma circunstância, a coloque em funcionamento! 

 
 

1. Coloque o palete sobre uma superfície plana e verifique se a embalagem ou a unidade 
de refrigeração para reboques apresentam danos de transporte. 

2. Caso verifique danos, comunique-os à transportadora. 
3. Registre os danos com fotos e mencione-os nos documentos de transporte. 

 

1 Manual de instruções   3   Chave 5 Fonte de luz 
2 Parafusos de fixação 4   Engate 6 Lâmpada 

Fig. 4-1 Kit de acessórios 

4. Verifique se o kit de acessórios está completo. 
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CUIDADO! 

 

5. Ao descartar a embalagem, certifique-se de que não contenha peças soltas que 
eventualmente podem fazer parte essencial do equipamento fornecido. 

4.2 Transporte 
 

Risco de danos ao equipamento! 
A unidade de refrigeração para reboques somente pode ser transportada na 
posição horizontal. 
Antes de ser colocada em funcionamento, a unidade de refrigeração para 
reboques tem que ter estado na posição horizontal por, pelo menos, seis horas. 

 
 

 
 
 

Fig. 4-2 Transporte e armazenamento 
 

• Use aparelhos de elevação adequados para o levantamento e transporte da unidade 
de refrigeração para reboques. O peso da unidade de refrigeração para reboques está 
na Seção 3 Dados técnicos. 

• Faça o içamento da unidade de refrigeração para reboques de acordo com Seção 6.4 
Montagem da unidade de refrigeração para reboques. 

 
 

4.3 Armazenamento 
 

No armazenamento da unidade de refrigeração para reboques, os seguintes aspectos 
devem ser observados: 
• A unidade de refrigeração para reboques somente pode ser armazenada na posição 

horizontal, veja Fig. 4-2. 

• A temperatura de armazenamento não deve exceder 60°C. 
• A unidade de refrigeração para reboques não pode ser armazenada em ambiente 

agressivo. 

• Mantenha ao abrigo da luz solar direta. 
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5    5 Parte 
interna 

Parte 
externa 

 
 

5 Descrição do sistema 
 

 
 

1 Compressor 4 Válvula de estrangulamento 
2 Ventilador do condensador 5 Ventilador do evaporador 
3 Condensador 6 Evaporador 

 
 
 
 

Fig. 5-1 Esquema de funcionamento 
 

O equipamento funciona pelo princípio do ciclo de refrigeração: ocorre transferência de 
calor por um refrigerante, que absorve calor no evaporador e o transmite ao condensador. 
O processo ocorre em um circuito hermeticamente fechado. O fluido refrigerante é 
colocado sob pressão por um compressor elétrico, liquefeito no condensador, pulverizado 
em uma válvula de estrangulamento e vaporizado no evaporador. 
O evaporador se encontra na parte interna do reboque de refrigeração, o condensador, na 
parte externa. 
A unidade de refrigeração para reboques está equipada com condensador e evaporador de 
ventilação forçada. A unidade dispõe de um controle eletrônico de temperatura. 
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1 Tampa principal 4 Entrada de ar 
(Não obstrua!) 

2 Evaporador 
(com fluido refrigerante no sistema) 

5 Saída de ar 
(Não obstrua!) 

3   Tampa protetora 6   Condensador 
(com fluido refrigerante no sistema) 

Fig. 5-2 Visão geral da unidade de refrigeração para reboques 

Tampa principal (1) A tampa principal (1) serve para cobrir os componentes fora 
do reboque de refrigeração. 

Evaporador (2) e 
condensador (6) 

Tampa protetora (3) e 
seleção da temperatura 
requerida 

O fluido refrigerante absorve calor no evaporador (2) e o 
transfere para o condensador (6). 
A tampa protetora (3) protege a unidade de controle da 
unidade de refrigeração para reboques de influências 
climáticas e de uma mudança acidental da regulagem. 
A temperatura requerida é ajustada de acordo com Seção 9.2 
Configurar a temperatura requerida. 

 
Entrada de ar (4) e 
saída de ar (5) 

A entrada de ar (4) e saída de ar (5) têm que estar sempre 
desimpedidas. Elas não podem ser obstruídas ou bloqueadas. 
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6 Instalação 

6.1 Pré-requisitos para a instalação 
 

1. Leia este manual de instruções com atenção para poder realizar a instalação 
corretamente. 

2. Certifique-se de que dispõe do aparelho de refrigeração para reboques correto, 
conforme pedido e em estado adequado para a instalação e que ele não apresente 
danos visíveis. 

3. Certifique-se de que todos os instrumentos e ferramentas necessários estão 
disponíveis e em estado adequado. 

4. Certifique-se de que o aparelho de refrigeração para reboques seja afixado sobre uma 
superfície uniforme, sem desníveis, que poderiam provocar vibrações. 

5. Certifique-se de que as peças, nas quais a unidade de refrigeração para reboques será 
afixada, sejam suficientemente estáveis para suportar o seu peso. 

6. Certifique-se de que o guindaste e o aparelho a ser içado, assim como todo o aparelho 
de elevação, tenham dimensões suficientes para suportar o peso da unidade de 
refrigeração para reboques. Para saber o peso da unidade de refrigeração para 
reboques, consulte Seção 3 Dados técnicos. 

7. A alimentação da unidade de refrigeração para reboques somente poderá ser 
estabelecida quando a instalação da unidade e de seus acessórios tiver sido concluída. 

8. Evite que as paredes e/ou a parte interna do reboque de refrigeração sejam 
danificadas pelas aparas resultantes do corte e da perfuração da chapa. 
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6.2 Peças adicionais e acessórios 
 

Tendo-se em vista o grande número de possibilidades de montagem para a unidade de 
refrigeração para reboques, algumas peças ou acessórios opcionais não são fornecidos. O 
instalador deve se assegurar de que as seguintes peças ou acessórios opcionais estejam 
disponíveis, caso necessários. 
Recomendamos separar as seguintes peças adicionais ou acessórios opcionais antes de 
iniciar a instalação: 

 
 
 
 

Dois olhais de suspensão tipo M8 
 
 
 
 
 
 

Uma mangueira de drenagem de água de condensação 
com 15 mm de diâmetro interno e comprimento suficiente. 
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Vedação de PU 

 
 
 

6.3 Atividades preparatórias 
 

6.3.1 Preparação geral 
 

1. Posicione o reboque de refrigeração e a unidade de refrigeração para reboques sobre 
uma superfície limpa, seca e plana. 

2. Certifique-se de que o reboque esteja na posição horizontal. 
3. Certifique-se de que a superfície de contato entre a parede dianteira do reboque e o 

aparelho de refrigeração para reboques esteja livre de impurezas. 
4. Elimine todas as obstruções da área de montagem. 
5. Separe todas as ferramentas e instrumentos necessários para a montagem, de modo 

que fiquem acessíveis. 
 

 
 
 

Fig. 6-1 Vedação de PU da unidade de refrigeração para reboques 
 

6. Certifique-se de que a vedação de PU aplicada na parte de trás da unidade de 
refrigeração para reboques esteja no lugar e intacta. 
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6.3.2 Abertura para montagem na parede do reboque 

 
 

Fig. 6-2  Medidas da abertura na parede do reboque 
 

7. Centralize a abertura e os seis furos para os elementos de fixação na parede dianteira 
do reboque e certifique-se de que as medidas mínimas para o perfeito funcionamento 
do equipamento sejam mantidas, veja Fig. 6 2. 
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6.4 Montagem da unidade de refrigeração para reboques 
 

 
1 Olhais 2 Cabos transportadores 3 Mosquetões 

 
Fig. 6-3 Pontos de ancoragem para a unidade de refrigeração para reboques 
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ADVERTÊNCIA! 

CUIDADO! 

 
 
 
 

 
Risco de danos ao equipamento! 
Sem tampa, os componentes da unidade de refrigeração para reboques 
ficariam expostos a danos durante a montagem! 
Durante a montagem, deixe a tampa da unidade de refrigeração para reboques 
na unidade! 

 
 

1. Remova todos os parafusos dos furos de montagem da tampa, no lado superior da 
unidade de refrigeração, e em cada abertura que ficar livre, rosqueie um olhal (1). 

 
 

Risco de ferimento! 
A unidade de refrigeração para reboques pesa aproximadamente 63 kg! 
Ao levantar e posicionar a unidade de refrigeração, sempre use um capacete de 
segurança! 
Somente utilize instrumentos adequados e permitidos! 
Utilize sempre os dois pontos de içamento (olhais)! 

 
2. Afixe dois cabos transportadores (2) corretamente dimensionados nos dois olhais (1). 

 
 
 

 

Fig. 6-4Orientação de montagem 
 

 

Risco de danos ao equipamento! 
A unidade de refrigeração para reboques somente pode ser transportada na 
posição horizontal. 
Antes de ser colocada em funcionamento, a unidade de refrigeração para 
reboques tem que ter estado na posição horizontal por, pelo menos, seis horas. 

CUIDADO! 
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3. Certifique-se de que durante toda a montagem e o procedimento de içamento a 
unidade de refrigeração fique em posição horizontal. 

4. Com a ajuda de um dispositivo de içamento ou guindaste adequado, posicione a 
unidade de refrigeração para reboques à frente da abertura para montagem na parte 
dianteira do reboque. 

 
 
 

1  Parafusos de fixação  2  Vedação de PU   3   Tampa   4  Grelha de proteção  

Fig. 6-5 Fixação da unidade de refrigeração para reboques 

5. Posicione o aparelho de refrigeração para reboques no espaço para montagem, 
tomando cuidado para não danificar a vedação de PU (2). 

6. Com ajuda dos parafusos de fixação (1), prenda o aparelho de refrigeração no 
reboque, veja Seção 6.2 Peças adicionais e acessórios. 

7. Remova um a um dos olhais com seus cabos transportadores e fixe novamente a 
tampa (3) com os parafusos previstos para este fim. 
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A   Vão 
 

Fig. 6-6 Vedação no interior do reboque 
 

8. Na câmara fria do reboque, vede com silicone o vão (A) entre a unidade de 
refrigeração e o reboque. 

9. Se for o caso, conecte uma mangueira de drenagem de água de condensação à parte 
inferior do condensador, tomando cuidado para que não tenha vincos e seja disposta 
com um declive, veja Seção 6.2 Peças adicionais e acessórios. 

 
 

6.5 Instalação dos acessórios 
 

Não é necessário abrir o aparelho para instalar o sistema de iluminação. As conexões 
elétricas com a ligação de alimentação foram preparadas na fábrica. O cabo comutado 
para a iluminação interna se encontra na chapa lateral do evaporador. 
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7 Controles 
 

1 Pantalla 2 Interrup 
 

1  Display  2  Interruptor  3   Interruptor de luz & ON/OFF  

Fig. 7-1 Controles 

Display (1) O display oferece opções para selecionar a temperatura (requerida) 
e a exibe. 

 
Interruptor (2) O interruptor (2) serve para conectar e desconectar a tensão de 

controle da unidade de refrigeração para reboques. 
 

Interruptor de luz 
(3) 

O interruptor (3) serve para ligar e desligar a iluminação no 
reboques de refrigeração. 
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8 Colocação em funcionamento 
 

1 Display 3    Interruptor de luz - ON/OFF 4 Chave 
2 Interruptor 5 Trava 

Fig. 8-1 Colocação em funcionamento 

1. Remova a proteção do conector de alimentação. 
2. Conecte a unidade de refrigeração para reboques à rede elétrica por meio de um cabo 

apropriado (não incluso). 
3. Com a ajuda da chave (4), solte a trava (5) e abra a tampa de proteção. 
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Desligue imediatamente a alimentação elétrica da unidade de refrigeração para 
reboques, caso perceba fumaça ou cheiros ou ruídos incomuns vindo da 
unidade de refrigeração. 
Antes de reiniciar, entre em contato com nosso Atendimento. 

 
 

4. Pressione a tecla ON/OFF para ligar a unidade de refrigeração para reboques. O 
símbolo ON/OFF fica piscando até o controlador ligar. A temperatura atual é exibida. 
A mensagem “LoC” no display significa que as teclas estão travadas. Para destravá-las, 
pressione qualquer tecla até aparecer a mensagem “UnL”. 

 
 

1. Pressione brevemente a tecla SET. 
O display mostra o valor configurado. 

2. Para alterar o valor especificado, pressione a tecla com a flecha para CIMA 
ou para BAIXO. 

 
 

 
 

3. Confirme o valor especificado pressionando a tecla SET. 
 
 

5. Certifique-se de que 

• a abertura para montagem e os furos estejam hermeticamente vedados 
com a parede do reboque; 

• as entradas e saídas de ar, assim como o condensador e evaporador não 
estejam obstruídos ou bloqueados; 

• a tampa esteja corretamente posicionada e fechada; 
• a mangueira de drenagem de água de condensação esteja firmemente 

acoplada ao bocal de descarga de água de condensação; 

• cavilhas e parafusos estejam corretamente fixados; 
• o sistema esteja funcionando corretamente. 

CUIDADO! 
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CUIDADO! 

 

9 Operação 
 

Desligue imediatamente a alimentação elétrica da unidade de refrigeração para 
reboques, caso perceba fumaça ou cheiros ou ruídos incomuns vindo da 
unidade de refrigeração. 
Antes de reiniciar, entre em contato com nosso Atendimento. 

 
 
 

 

1 Display 3 Interruptor de luz - ON/OFF 
2 Interruptor 

 
 

Fig. 9-1 Operação 
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9.1 Ligar/desligar a unidade de refrigeração para reboques 
 

1. Com a ajuda da chave (4), solte a trava (5) e abra a tampa de proteção. 
2. Pressione a tecla ON/OFF. O símbolo fica piscando até a unidade de 

refrigeração para reboques ligar. 
3. Coloque o interruptor (2) na posição “0” para desligar a unidade de 

refrigeração para reboques. 
 
 

9.2 Configurar a temperatura requerida 
 

4. Pressione brevemente a tecla SET. 
O display mostra o valor configurado. 

5. Para alterar o valor especificado, pressione a tecla com a flecha para CIMA 
ou para BAIXO. 

 
 

 
 

6. Confirme o valor especificado pressionando a tecla SET. 
 
 

9.3 Ligar/desligar a iluminação no reboque de refrigeração 
 

1. Com a ajuda da chave (4), solte a trava (5) e abra a tampa de proteção. 
2. Pressione brevemente a tecla ON/OFF. “AUX” acende. 
3. Pressione brevemente a tecla ON/OFF para desligar a iluminação do 

reboque. “AUX” apaga. 
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9.4 Descongelamento manual (degelo) 
 

Com o funcionamento do aparelho de refrigeração para reboques, progressivamente 
forma-se gelo nas lâminas do evaporador. Este gelo precisa ser regularmente 
descongelado para evitar perda na capacidade de refrigeração e no fluxo de ar. O degelo é 
feito com elementos de aquecimento elétricos, que aquecem o evaporador, fazendo 
derreter o gelo. O gelo derretido escorre por um tubo de descarga para fora do aparelho. 
Durante o degelo, as ventoinhas do evaporador ficam paradas. 

 
 

1. Com a ajuda da chave (4), solte a trava (5) e abra a tampa de proteção. 
2. Pressione a tecla com a flecha para CIMA por 5 segundos. O 

descongelamento manual (degelo) inicia. 
 
 
10 Manutenção 

 
Aviso 

 

 

 
 

Faça a manutenção da unidade de refrigeração para reboques 

• a cada seis meses OU 
• após um período prolongado fora de serviço OU 
• depois de ter sido usada em ambiente úmido e com muito pó. 

Descuidos com a manutenção podem levar a maus funcionamentos ou danificar a 
unidade de refrigeração para reboques. 

 
 

10.1 Descongelamento manual na manutenção 
 

Veja Seção 9.4 Descongelamento manual (degelo). 
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ADVERTÊNCIA! 

 
 
 

10.2 Limpeza 
 

10.2.1 Limpeza na câmara fria 
 

Risco de incêndio e explosão! 
Para a limpeza, não utilize solventes inflamáveis, tais como álcool, gasolina ou 
thinner. 

 

 

1 Evaporador 

Fig. 10-1 Limpeza dos componentes na câmara fria 

1. Descarregue o reboque. 
2. Desconecte a unidade de refrigeração para reboques da rede elétrica, puxando o cabo 

da tomada. 
3. Limpe o evaporador com ar comprimido a uma distância segura. 
4. Reconecte a unidade de refrigeração para reboques com a rede elétrica, plugando o 

cabo na tomada. 
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mpez 

 

10.2.2 Limpeza dos componentes externos 
 

 

 
 

Fig. 10-2 Li 

1 Tampa 2 Condensador 
 

2 a dos componentes externos 
 

1. Desconecte a unidade de refrigeração para reboques da rede elétrica, puxando o cabo 
da tomada. 

2. Solte os parafusos na parte superior da unidade de refrigeração para reboques e 
remova a tampa (1). 

3. Limpe o condensador (2), injetando ar comprimido de cima para baixo, através das 
aletas de refrigeração e a uma distância segura. 
Se for necessário, depois da limpeza, alinhe as aletas. 

4. Fixe a tampa (1) com os parafusos. 

5. Reconecte a unidade de refrigeração para reboques com a rede elétrica, plugando o 
cabo na tomada. 
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11 Correção de falhas 

Tab. 11Correção de falhas 
 

Defeito / falha Causa Correção 
 
 

Não é possível 
colocar a unidade de 
refrigeração para 
reboques em 
funcionamento. 

 
 

Não há alimentação elétrica. 

1. Certifique-se de que o 
display esteja ligado (tecla 
ON/OFF). 

2. Verifique a conexão com a 
alimentação elétrica. 

Os fusíveis da cablagem 
foram ativados. 

Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 

A unidade de 
refrigeração para 
reboques não está 
refrigerando, a 
ventoinha do reboque 
de refrigeração não 
funciona. 

 
 
 

Não há alimentação elétrica. 

 
1. Certifique-se de que o 

display esteja ligado (tecla 
ON/OFF). 

2. Verifique a conexão com a 
alimentação elétrica. 

 
 
 
 

A unidade de 
refrigeração para 
reboques não está 
refrigerando, a 
ventoinha do reboque 
de refrigeração 
funciona. 

A temperatura requerida está 
muito alta. 

Coloque a temperatura 
requerida na altura desejada. 

O termostato está com 
defeito. 

Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 

 
 
 
 
 

O pressostato foi ativado. 

1. Certifique-se de que o 
condensador esteja limpo e 
que a ventoinha fora do 
reboque de refrigeração 
esteja funcionando. 

2. Certifique-se de que a 
tampa principal esteja 
montada corretamente. 

3. Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 
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Defeito / falha Causa Correção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A unidade de 
refrigeração para 
reboques não 
refrigera 
suficientemente. 

 
 

A temperatura ambiente está 
muito alta. 

1. Verifique se há fugas no 
reboque de refrigeração. 

2. Transfira o reboque de 
refrigeração para um local 
mais fresco. 

O refrigerante está vazando. Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 

O condensador está 
entupido. Limpe o condensador. 

As ventoinhas não 
funcionam. 

Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 

 
 

A circulação de ar na parte 
de fora (área do 
condensador) da unidade de 
refrigeração para reboques 
está comprometida. 

1. Certifique-se de que haja 
espaço suficiente entre a 
unidade de refrigeração 
para reboques e as áreas 
vizinhas. 

2. Remova todos os objetos 
que possam interferir na 
circulação de ar. 

 
A circulação de ar no interior 
do reboque de refrigeração 
está comprometida. 

Verifique a posição dos 
objetos no interior do reboque 
de refrigeração. Posicione os 
objetos de maneira a não 
interferir na circulação de ar. 

A unidade de 
refrigeração para 
reboques liga e 
desliga 
automaticamente. 

A temperatura requerida não 
foi configurada. 

Coloque a temperatura 
requerida na altura desejada. 

O sensor de temperatura 
está com defeito. 

Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 

A unidade de 
refrigeração para 
reboques apresenta 
vazamento de água. 

 
A mangueira de descarga 
está obstruída. 

Remova as impurezas da 
mangueira com ar 
comprimido. 

 
 

No evaporador forma- 
se gelo. 

A porta do reboque está 
aberta. 

Feche a porta do reboque de 
refrigeração. 

A ventoinha no interior do 
reboque está com defeito. 

Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 

O descongelamento não 
funciona. 

Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 
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Defeito / falha Causa Correção 
  1. Pressione brevemente a 

tecla ON/OFF. “AUX” 
acende. 

A iluminação do 
reboque não 
funciona. 

 
Não há alimentação elétrica. 

2. Verifique o funcionamento 
da fonte de luz no reboque. 

3. Verifique a alimentação 
elétrica da iluminação. 

  4. Entre em contato com o 
atendimento da GOVI. 
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13 Anexos 

13.1 Instruções de uso 
 

As instruções de uso estão afixadas na parte externa da unidade de refrigeração para 
reboques, abaixo da unidade de comando. 

 
Fig. 13-1 Instruções de uso 
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13.2 Esquemas elétricos 
 

13.3 O esquema elétrico está afixado na parte interna da tampa da unidade de 
refrigeração para reboques. 

 
 
 
 
Legenda do esquema elétrico 

F1 - Fusível principal 
F2 - Fusível de controle 
M1 - Motor do compressor 
M2 - Motor do ventilador do condensador 
M3 - Motor do ventilador do evaporador 
E1 - Aquecimento para degelo 
E2 - Aquecimento dos escoadouros 
E3 - Aquecimento da linha de drenagem 
K1 - Compressor de proteção 
HP1 - HD – Pressostato 
HP2 - Interruptor de pressão do ventilador do condensador 
C1 - Controlador de temperatura 
Pb2 - Sensor “Degelo” 
Pb1 - Sensor “Temperatura ambiente” 
S1 - Chave “Iluminação interna” 
S2 - Chave “ON / OFF” 
H1 - Iluminação interna 
Door - Interruptor de contato de porta 
K2 - Relé de ar-condicionado 
K3 - Relé do motor do ventilador do evaporador 
TR - Transformador 
R4 - Ar-condicionado 
R5 - Ar-condicionado 
2R1 - Aquecimento para degelo 
2R2 - Aquecimento dos escoadouros 
2R3 - Aquecimento da linha de drenagem 
T - Termostato de calor de segurança 
IC974LX - Controlador de temperatura 



Unidade de refrigeração para reboques 

Página 41 50.04.504 / 1.0  
Copyright by GOVI GmbH 2018. É expressamente proibida a reprodução material, no seu todo ou em parte! 

Sujeito a alterações técnicas no decorrer do aperfeiçoamento do produto! 

 

 

 

Fig.2-13 Esquemas elétricos 
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89/336/EEC => 92/31/EEC => 93/68/EEC / EN 55014, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Lamberto Govi 

 
 

 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
CONFORMITY DECLARATION 

DECLARATION DE CONFORMITE 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 

 
 

KOMPAKTKÄLTESATZ 
REFRIGERATION UNIT 

GROUPE FRIGORIFIQUE 
EQUIPO COMPACTO 

 
 
 

Model – Modell – Modèle – Modelo 
 

ARKTIK 1600N – ARKTIK 1600N/T – ARKTIK 2000N – ARKTIK 2500N – ARKTIK 2000P 
ARKTIK 2500N/K – ARKTIK 2000P/K 

 
 

  

 D. ie Unterzeichneten 
erklären in alleiniger 
Verantwortung, daß das 
betreffende Gerät den 
Bestimmungen aus den 
EG-Richtlinien und 
Normen: 

We subscribers declare 
under our own responsibility 
that this unit is conforming 
with the EC Directives and 
norms: 

Nous, les signataires de la 
présente, déclarons sous 
notre responsabilité que 
l’unité en question est 
conforme aux prescriptions 
des Directives et normes: 

Nosotros, firmantes del 
presente, declaramos bajo 
nuestra responsabilidad 
que esta unidad esta 
conforme a las directivas y 
normas de EC 

 

 Niederspannung Low voltage Basse tension Baja tension  
 73/23/EEC => 93/68/EEC / EN 60 335-1  
 EMV Electromagnetic 

Compatibility 
Compatibilité 

électromagnétique 
Compatibilidad 

electromagnetica 
 

 
HERSTELLER / MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUCTOR 

 
 
 
 

 
Troisdorf, 02.01.2018 

GOVI GmbH – Max-Planck-Str. 5 – 53842 Troisdorf – Germany 
Tel. 0049 (0) 2241 922 94 60 – Fax: 0049 (0) 2241– 923 03 90 
www.govi-gmbh.de – info@govi-gmbh.de 

Geschäftsführer / Managing Director / CEO 
Gérant / Gerente 

 



 

 

GOVI EN EL MUNDO 
GOVI AO REDOR DO MUNDO 

..... _ 
 
 
 
 
 

Dayt o na Beach 

.•   e  G-o-'w  Troisd orf 

 
 
 
 

euma   
e sao Paulo 

Santiag o• • • Mont evideo 
Buenos Aires 

e Johannesburg 
Sydn eye • 

Auckland 
 
 
 
 
 

>.j) 

GOW 
GOVI GmbH 
Max-Planck-Str. 5 
53842 Troisdorf (Alemania/Alemanha) 
Tel.: +49(0)2241-92 29 460 
Fax: +49(0)2241-92 30 390 
E-mail: info@govi-gmbh.de 
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