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SIRO - Sistema Integrado de Retorno de Óleo

- Menor gasto de mão de obra na instalação 

alta eficiência, 
- Sistema de retorno por alta pressão, de 

- Menor número de componentes que o 
  sistema convencional

  - Separa eficientemente o óleo misturado no 
     refrigerante e retorna o óleo limpo ao cárter

  por alta pressão.

Recomendações

Utilizado em sistemas com compressores 
paralelos (Rack, Chiller) com os refrigerantes 
CFC-HCFC-HCF(exceto 410A) em  
circuitos longos como os de supermercados. 
 

Características
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convencional (baixa pressão).

  - Processo de manutenção mais seguro e eficiente, 
permite a limpeza sem mexer no posicionamento
dos componentes e das estruturas da tubulação.

As orientações para limpeza do OIL PACK podem ser encontradas no Boletim Informativo

SILD - Procedimento - RAC No 004.08.15

 Vantagens do SIRO em relação ao sistema convencional (separador de óleo, reservatório de 

óleo independente e bóia de nível mecânica) a baixa pressão:

1- Retorno de óleo a alta pressão, rápido e adequado ao nível do carter dos compressores.

2- Método de seleção pela total vazão volumétrica dos compressores.

3- 09 modelos de Oil Pack desenvolvidos em conjunto com a BITZER, que atendem as 

capacidades e ao volume de óleo  dos compressores.

5- Redução da mão de obra na instalação / manutenção em relação ao sistema 

6- Redução de componentes em estoque.

4- O retorno de óleo não sofre interferência das variações da pressão de sucção (DP) que 

ocorrem entre os circuitos, resfriado e congelado após a partida e períodos de degelo. 

   Sistema desenvolvido para aumentar a confiabilidade do retorno de óleo em sistemas com 

 compressores paralelos  (Rack, Chiller).
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Instalação

    Selecionar os componentes de acordo com o indicado no catálogo, vide tabela abaixo. Ressaltamos que a seleção do 
OIL PACK é feito pela vazão volumétrica total dos compressores.

Separar o óleo por centrifugação e armazená-lo

Regulador eletrônico de nível de óleo

Válvula de retenção magnética Evitar retorno do fluxo

 Filtro de óleo Remover partículas e sujidade

Válvula de esfera Válvula de serviço

Visor de óleo Visualizar fluxo de óleo

 Manter o nível de óleo no carter

OIL PACK

COMPONENTES DESCRIÇÃO

Válvula de retenção
magnética

 Filtro de óleo

Válvula de esfera

Visor de óleo

OIL PACK

Válvula de esfera

Cartão BNDES

Regulador
eletrônico de
nível de óleo
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