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ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA SOLICITAÇÃO 
DE GARANTIA DE COMPONENTES

ANTES DA INSTALAÇÃO LEIA COM ATENÇÃO!

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Royce Connect Ar Condicionado para Veículos Ltda. 
concede garantia dos componentes e peças contra 
defeitos de fabricação, pelo período de 06 meses 
a partir da emissão da sua NOTA FISCAL.

 1 – A garantia consiste na substituição gratuita dos 
componentes ou peças do compressor, com defeito 
de fabricação uma vez analisado e constatado pelo 
Departamento Técnico da Royce Connect.
  
 2 – Qualquer avaria apresentada por falha na insta-
lação, aplicação ou mesmo conservação inadequada 
dos componentes ou peças não terão cobertura 
em garantia.
  
 3 – A garantia perde sua validade se o componente 
ou peças apresentarem violação total ou parcial por: 
modificações, consertos ou desmontagem pelo 
aplicador.
   
 4 – Limpeza ou lavagem do componente ou peças 
a ser encaminhado para análise de garantia poderá 
comprometer à avaliação do mesmo podendo 
determinar a solicitação de garantia improcedente.
   
 5 – Em caso de defeito, o componente ou peça 
deverá ser enviada à Royce Connect SOMENTE após 
o preenchimento no SITE www.royce.com.br da 
AUTORIZAÇÃO para DEVOLUÇÃO/ e ou GARANTIA.
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NA EVENTUAL FALHA PROLONGADA DE 
SINAL DE INTERNET.

Envie junto com o componente ou peça este 
Manual de Instrução e Garantia devidamente 
preenchido:

Cliente/Distribuidor:

Número da Nota Fiscal:
Data de Emissão:
Código Royce connect do Produto:
Descrição do Produto:

Descrição Detalhada do Defeito:

Informações Adicionais:

Endereço Completo:

CEP:
Cidade:
Estado:
E-mail: 
Telefone:
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Com objetivo de determinar uma 
análise completa do Compressor 

à Royce Connect solicita aos 
senhores ( Instalador / Reparador ) 

seguirem de maneira criteriosa 
às Orientações e Normas para 
envio de peças mecânicas do 

condicionador de ar automotivo.

OBS.: 
A NÃO OBSERVAÇÃO DAS 
ORIENTAÇÕES E NORMAS 

IMPLICA DIRETAMENTE EM NÃO 
ATENDIMENTO EM GARANTIA.
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Senhor aplicador (Instalador/Reparador) de 
sistema de Condicionador de Ar Automotivo.

REMOÇÃO DO COMPRESSOR DEFEITUOSO

ANTES DO ENVIO EM GARANTIA

 1 – Ao remover o compressor defeituoso

 A – NÃO DRENAR O ÓLEO LUBRIFICANTE DO 
COMPRESSOR DEFEITUOSO.

 B – AO REMOVER O COMPRESOR DEFEITUOSO
IMEDIATAMENTE FECHE SUAS CONEXÕES EVITAN-
DO CONTAMINAÇÃO POR UMIDADE.

 2 – Remova o Filtro Secador/Acumulador.
 
 A – AO REMOVER O FILTRO SECADOR /
ACUMULADOR IMEDIATAMENTE FECHE SUAS 
CONEXÕES.

 3 – Remova o dispositivo de expansão VÁLVULA DE 
EXPANSÃO TERMOSTÁTICA / CAPILAR OU TUBO
ORIFICIO FIXO ( CANETA ) para limpeza 
ou substituição.

 4 – Efetue a limpeza interna do circuito de 
condicionador de ar SOMENTE com o fluido para 
limpeza, o solvente ( 141b ).
 
 Obs.: NUNCA utilize para limpeza interno do circui-
to ou mesmo seus componentes individualmente 
produtos tais como : Gasolina, Querosene, Thinner, 
Aguarrás, etc... Pois são higroscópicos (absorvem 
água).
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 5 – Remova o fluido de limpeza o solvente ( 141b ) 
do circuito SOMENTE pressurizado com o gás 
N² (Nitrogênio).

 Obs.: NUNCA utilize ar comprimido em qualquer 
manutenção no sistema de condicionador de ar 
automotivo ( O ar comprimido é altamente 
contaminado por umidade ).

 A – Após à limpeza no circuito mantenha totalmente 
fechadas todas as conexões até a montagem final 
do circuito. 

 B – Substitua todas as vedações ( anéis o’rings ) das 
conexões removidas.
 
 Obs.: Antes da montagem lubrifique as vedações 
SOMENTE com óleo lubrificante do sistema, NUNCA 
aplique graxa, vaselina, óleo de motores, 
ou desengripante.

 C – Lubrifique as vedações SOMENTE com o óleo do 
sistema de condicionador de ar.

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES 
SEGUINTES PARA INSTALAÇÃO 

DO COMPRESSOR
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Senhor aplicador (Instalador/Reparador) de 
sistema de Condicionador de Ar Automotivo.

INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR NOVO

ANTES DA INSTALAÇÃO DO 
COMPRESSOR NOVO

O COMPRESSOR CONTÉM ÓLEO LUBRIFICANTE 
PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO EM ESTOQUE.

 1 – Remova o  bujão de escoamento ou tampas das 
conexões para sucção e descarga do compressor 
NOVO e drene totalmente este óleo lubrificante.

 

2 – Reabasteça o compressor NOVO com a 
QUANTIDADE e ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA do 
lubrificante seguindo a indicação do fabricante 
do compressor original.
 
 

ATENÇÃO à aplicação do lubrificante EM compatibi-
lidade com o Fluido Refrigerante (Gás) aplicado ao 
sistema do veículo.
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 Com todos os componentes do circuito instalados 
inicie o processo de Vácuo até atingir o nível mínimo 
de 500μ (micrôns) ou 40 minutos de vácuo com uma 
bomba de vácuo rotativa de duplo estágio compatí-
vel com o circuito.

Ex.: Linha leve bomba para vácuo de 4 a 6 CFM ou 
170 l/min.  

Após encerrado o processo para vácuo prossiga com: 

 CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE (GÁS) somente
conforme indicado a seguir:

 - Por PÊSO (Massa).

 - Em estado LIQUIDO.

 - Somente através da LINHA DE ALTA PRESSÃO.

 - Com o veículo em repouso ( DESLIGADO ).

 - Aguarde as pressões se equalizarem.

 - Funcione o motor do veículo e acione o 
condicionador de ar.
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ABASTECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
POR COMPONENTE

ATENÇÃO:

 A indicação de reposição de quantidade de óleo lu-
brificante por componente é SOMENTE para os casos 
em que o circuito NÃO apresentou vazamento total 
do fluido refrigerante (gás).
 Se houver perda total de pressão ou por algum mo-
tivo ou o circuito ficou aberto a orientação sempre 
será LIMPEZA COMPLETA no circuito.  

Filtro Secador         30 ml.
Evaporador          50 ml.
Condensador        50 ml.
Mangueira saída evaporador/compressor     15 ml.
Mangueira filtro secador/evaporador      10 ml.
Mangueira compressor/condensador     20 ml.
Mangueira condensador/filtro secador      10 ml.

Condensador

Compressor

Mangueira de saída 
do condensador ao 
Filtro secador

Filtro secador

Mangueira de saída 
do filtro secador 
a válvula de expansão Mangueira de saída 

da válvula de expansão 
ao compressor

Mangueira de saída 
do compressor 
ao condensador

Evaporador



ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA 
VEÍCULOS LTDA.

www.royce.com.br

facebook.com.br/royceconnect

www.royce.com.br/treinamento

55 11 4434 8000

Ao descartar este Manual não jogue no lixo
        Encaminhe para reciclagem.

VAMOS PROTEGER NOSSO PLANETA.

             Apoio – Royce Connect.

Elaborado por: José Roberto Rodrigues - 29/10/2020


