
 

 

ESTAÇÃO RECOLHEDORA JB F6-DP 
 

Manual de Instrução 

 

  



 
 

2 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

• ESTAÇÃO RECOLHEDORA F6-DP, Utilizada no recolhimento de 
gases refrigerantes em sistemas de refrigeração. 

• GASES REFRIGERANTES; R-12, R-134a, R-22, R-32, R-401A, R-
401B, R-401C, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R- 407B, R-407C, 
R-408A, R-409A, R-410A, R-500, R-502, R-507 

 

* Nota: Não recolhe gases inflamáveis. 

 

• Potência do Motor; 1 HP 

• Alimentação; 115 V (CA), 60 Hz, 10 A ou 230 V (CA), 50/60 Hz. 

• Protetor térmico do motor para evitar sobrecarga na bobina. 

• Pressão máxima na linha de baixa; 350 PSI (2,4 MPa, 24 bar). 

• Pressão máxima na linha de alta; 550 PSI (3,8 MPa, 38 bar). 

• Temperatura de operação; 10 a 40°C. 

• Proteção; Solenoide de segurança com atuação em 550 PSI e 

religamento automático à 425PSI. 

 

Sistemas de alta pressão podem causar 
acidentes se não forem manuseados 
corretamente. Não utilize este equipamento 
sem o devido treinamento para o processo 
de recuperação de gás refrigerante. 
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PREPARAÇÃO PARA O USO 

1. Verifique a voltagem do equipamento antes de ligar o mesmo a 

rede elétrica. 

2. Conecte o filtro secador observando o sentido do fluxo na entrada 

(IN) da recolhedora F6-DP. 

* Nota: É imprescindível a utilização do filtro na entrada (IN) do 
equipamento, a não utilização do filtro resulta na entrada de 
partículas que danificam válvulas, pistão e cilindro, o que 
anulará a garantia. 

 

3. Conecte a mangueira de serviço do manifold ao filtro e o manifold 

ao equipamento de refrigeração nas linhas de alta e de baixa. 

* Nota: No momento de conectar todo o sistema, manter todas 
as válvulas fechadas. 

 

4. Conecte uma mangueira da saída (OUT) até o tanque de 

recolhimento de gás a linha de líquido (Válvula Vermelha). 

5. Observe a capacidade do tanque de recolhimento e não ultrapasse 

80% da sua capacidade em peso. Utilize uma balança para garantir 

este controle.  

* Nota: Nunca misture fluidos refrigerantes. Utilize filtros, 
cilindros e mangueiras para cada tipo de gás para evitar 
contaminação. 

 

6. Conecte os demais componentes do sistema, como mostra a 

Figura 1. 
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Figura 1 - Configuração padrão de recolhimento de gás. 

 

7. A operação de recolhimento consiste no bombeamento do fluido 

refrigerante do sistema para o cilindro de recolhimento. 

8. Assegurando-se que todas as mangueiras estejam conectadas e 

a com a recolhedora desligada, abrir as duas vias do manifold (alta e 

baixa) e verificar a pressão no manifold. 

9. Ainda com a recolhedora desligada, abrir as Válvulas V1 (IN) e V2 

(OUT) de modo a fazer passar o fluido refrigerante pela recolhedora 

mantendo a válvula do cilindro de recolhimento fechada. 

10. Ainda com a recolhedora desligada e com as válvulas abertas 

menos a do cilindro de recolhimentofrouxe a conexão próxima a 

válvula para expulsar o ar de todo o sistema. Este processo de 

retirada do ar é o mesmo que os refrigeristas realizam no momento 

de inserir um gás no sistema.  
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INSTRUÇÕES DE RECOLHIMENTO 

 

* Nota: Faça um checklist das válvulas antes de iniciar o 
recolhimento: 

- Válvulas do manifold de alta e baixa pressão abertas. 

- Válvula V1 (IN) na posição fechada (CLOSE). 

- Válvula V2 (OUT) na posição recolhimento (RECOVER). 

- Válvula de líquido do cilindro de recolhimento aberta. 

 

1. Após seguidos os passos anteriores, pode ser dado início ao 

recolhimento ligando a Recolhedora. 

* Nota: Neste momento, após ligar a recolhedora, a única válvula 

que se encontrará fechada é a válvula V1 (IN) que deve ser aberta 

de forma gradativa da posição fechada (CLOSE) até a abertura 

total (OPEN). Na fase inicial do recolhimento, geralmente o fluido 

refrigerante se encontra no estado líquido. Diante disso observe 

o som de funcionamento e a qualquer sinal de “batida”, 

interrompa imediatamente o recolhimento retornando a válvula 

V1 (IN) à posição fechada (CLOSE). Aumento repentino do som 

ou sinal de “batida”, indica que o fluido refrigerante pode estar 

entrando na fase líquida na câmara de compressão, observar a 

Figura 2. A válvula V1 (IN) tem a função de restringir a passagem 

do fluído, e tal restrição concomitante com a sucção provocada 

pela câmara de bombeamento faz com que o gás se vaporize, 
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caso ainda esteja na forma líquida entrando somente na forma 

gasosa na câmara de compressão. 

 

 

Figura 2 - Válvula V1 (IN) avanço do recolhimento. 

 

* Nota Importante: Todo o sistema interno da 

recolhedora como cilindros, pistões e válvulas 

estão projetados para operar com o gás no 

estado de vapor. A inserção do gás em forma 

líquida na câmara de compressão pode causar o chamado 

“calço hidráulico”, danificando o equipamento e não sendo 

coberto pela garantia. É importante total atenção no manuseio 

da válvula V1 de entrada (IN).  
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2. Com o recolhimento em andamento, siga observando a 

progressiva queda de pressão no manômetro de baixa (LP “Azul”) da 

recolhedora conforme a Figura 3. À medida que a queda de pressão 

esteja se estagnando, a válvula V1 (IN) pode ser progressivamente 

aberta para prosseguir com recolhimento do fluido refrigerante. 

* Nota: A estagnação da queda de pressão no decorrer do 
recolhimento geralmente indica a troca de estado físico do gás 
de líquido (no início do recolhimento) para gasoso. É importante 
perceber esta estagnação para não avançar na abertura na 
válvula V1 (IN) ainda com presença de gás no estado líquido. 

 

 

Figura 3 Manômetro de baixa pressão da Recolhedora F6 - DP 

3. O completo recolhimento se dará quando a pressão do sistema se 

tornar negativa. Esta é a indicação de que todo o fluido refrigerante 

foi recolhido.  

* Nota: Fechar a válvula V1 (IN) antes de desligar a recolhedora 
para evitar qualquer tipo de retorno do fluido refrigerante. 

* Nota: A Recolhedora não substitui a bomba de vácuo. A 
pressão negativa resultante no sistema não significa que o 
vácuo necessário tenha sido atingido.  
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4. Tão logo a pressão negativa seja atingida o recolhimento deve ser 

interrompido fechando-se a válvula V1 (IN) e desligando a 

recolhedora. 

* Nota: A recolhedora atua por uma câmara de compressão não 
lubrificada para não gerar contaminantes ao fluido, princípio 
este muito diferente de uma bomba de vácuo lubrificada a óleo. 
Devido a esta concepção básica, aconselha-se a desligar a 
recolhedora o mais breve possível assim que a pressão negativa 
seja atingida. 

 

INSTRUÇÕES DE PURGA 

Ao término do recolhimento, uma pequena fração de gás ficará no 

interior da recolhedora, desde a Válvula V1 (IN) até o cilindro de 

recolhimento e através do processo de purga este fluido será 

bombeado até o cilindro de recolhimento. 

1. Para fazer a purga da recolhedora, observe a Figura 4.  

 

Figura 4 - Configuração padrão de purga da recolhedora. 
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2. Com a recolhedora desligada, posicione a válvula V2 (OUT) na 

posição PURGE. 

3. Ligue a recolhedora e gire lentamente a válvula V1 (IN) para a 

posição PURGE. 

4. Observe a queda de pressão no manômetro de baixa (LP “Azul”) 

da recolhedora até uma pressão negativa de 20 In / Hg (0,7 bar). 

5. Desligue a recolhedora e feche imediatamente a válvula no tanque 

de recolhimento. 

* Nota: Tenha cuidado ao remover esta mangueira de saída, ela 
estará pressurizada e com uma pequena quantidade de gás 
refrigerante.  

 

 

INSTRUÇÕES DE RESFRIAMENTO DO CILINDRO. 

Por se tratar da compressão de um gás é normal o aquecimento e o 

aumento da pressão a ponto de reduzir a capacidade de 

armazenamento no cilindro. Por ser dotada de uma serpentina e um 

ventilador, a recolhedora F6-DP pode ser utilizada somente para 

resfriar o fluido de refrigeração baixando a pressão e temperatura do 

cilindro.  

 

* Nota: A função de resfriamento só deve der utilizada quando o 
cilindro tiver 3kg de refrigerante ou mais. 
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1. Para o resfriamento do fluido, conecte os demais componentes do 

sistema, como mostra a Figura 5.  

 

Figura 5 - Configuração padrão de resfriamento do tanque de recolhimento 

 

2. Com a recolhedora desligada, posicione a válvula V2 (OUT) na 

posição RECOVER e abra as válvulas do cilindro de líquido e vapor. 

3. Ligue a recolhedora e gire lentamente a válvula V1 (IN) para a 

posição OPEN. 

* Nota: Certifique-se que a mangueira de entrada está conectada 
corretamente à válvula de vapor do cilindro (Válvula Azul). Caso 
esteja conectada a linha de líquido, existe um grande risco de 
“calço hidráulico” uma vez que a linha de líquido coleta o fluido 
no estado líquido no fundo do cilindro através de um 
“pescador”. 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CAUSA AÇÃO 

A Recolhedora não liga. 

1. O cabo de alimentação não 
está conectado. 

1. Conecte o cabo de 
alimentação. 

2. Não há energia na tomada. 2. Verifique a tensão no local 
de trabalho e disjuntores. 

3. O disjuntor caiu. 
3. Identifique a causa da 
ativação do disjuntor e 
ajuste, comece pela fiação. 

4. A pressão de saída está 
muito alta e a solenoide de 
alta pressão foi acionada. 

4. Reduza a pressão; gire 
lentamente a válvula V2 para 
a posição purga (PURGE) e 
depois retorne para a posição 
recolhimento (RECOVER). 

5. Problemas no sistema 
elétrico. 

5. Encaminhe para 
manutenção. 

A Recolhedora liga, porém, 
começa a falhar após 
alguns segundos com 
pressão de saída muito alta 
no manômetro (HP). 

1. A válvula do tanque de 
recolhimento não está 
aberta. 

1. Abra a válvula do tanque. 

2. Mangueira de saída 
obstruída. 

2. Verifique e remova a 
obstrução. 

3. Ar no sistema. 3. Remova o ar do sistema e 
faça vácuo no tanque. 

A Recolhedora para de 
forma intermitente. 

1. A pressão do fluido está 
próxima ao ponto de 
acionamento do solenoide de 
alta pressão (HP) 550PSI. 

1. Reduza a temperatura do 
tanque com o modo 
resfriamento. 

2. O protetor térmico está 
ativado. 

2. Verifique se há gás no 
estado líquido bloqueando a 
compressão.  

Superaquecimento da 
Recolhedora e pressão de 
saída muito alta no 
manômetro (HP). 

1. Temperatura ambiente 
muito alta. 

1. Reduza a temperatura do 
tanque. 

2. Mangueira de saída 
obstruída. 

2. Verifique e remova a 
obstrução. 

3. Ar no sistema ou no 
tanque. 

3. Elimine o ar do sistema e 
faça vácuo no tanque. 

O recolhimento está muito 
lento. 

1. Pressão de saída está 
muito alta. 

1. Reduza a temperatura do 
tanque com o modo 
resfriamento. 

2. O fluido está congelado no 
sistema. 

2. Interrompa o processo 
para permitir que o gelo 
derreta. 
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GARANTIA 

 

A Estação Recolhedora JB F6-DP tem garantia contra defeitos de 

fabricação de 1 ano após a data de emissão da nota fiscal do 

revendedor.  

 

PROCEDIMENTOS DE GARANTIA 

Ao constatar qualquer defeito ou mau funcionamento na Estação 

Recolhedora JB F6-DP dentro do prazo de garantia, leve o 

equipamento até o revendedor munido da nota fiscal, que assim ele 

encaminhará uma solicitação de garantia. Um formulário deverá ser 

preenchido pelo revendedor com o defeito descrito detalhadamente.  

* Nota: Para a manutenção da garantia é imprescindível que o 
equipamento não tenha sido aberto ou violado de suas 
condições originais. 

 

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO 

Ao constatar defeito ou mau funcionamento na Estação Recolhedora 

JB F6-DP após do prazo de garantia, leve o equipamento até o 

revendedor para que ele encaminhe uma solicitação de conserto. Um 

formulário deverá ser preenchido pelo revendedor com o defeito 

descrito detalhadamente.  

 


