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SIRO – Retorno de Óleo para o Carter por Alta Pressão 

O SIRO – Sistema Integrado de Retorno 

de Óleo, é a solução da RAC para 

retorno do óleo para o cárter por alta 

pressão. 

O retorno de óleo por alta pressão é um 

método eficiente, confiável e atual de 

retorno de óleo em sistemas de 

refrigeração comercial. 

Todos os compressores utilizados em 

refrigeração deixam passar, junto com 

o fluído refrigerante pressurizado, um 

pouco de seu óleo lubrificante. Esse 

óleo lubrificante, se espalhando ao 

longo do circuito de refrigeração, pode 

se acumular nos trocadores e 

tubulações e diminuir a eficiência 

térmica. Além disso, saindo aos poucos 

do compressores, deixa de efetuar sua 

função lubrificante, gerando paradas 

não planejadas e alarmes nos sistemas 

de refrigeração, bem como eventuais 

quebras de compressores. 

O SIRO serve para recuperar grande 

parte do óleo que sai do compressor 

pela descarga, armazenar esse óleo em 

alta pressão num reservatório 

integrado ao separador de óleo e 

retornar o óleo individualmente para 

cada compressor do equipamento, 

direto no cárter, de acordo com a 

necessidade individual de cada 

compressor. Em um sistema de 

múltiplos compressores em paralelo, 

operando em diferentes regimes, o 

SIRO garante que cada compressor 

mantenha o nível de óleo adequado, se 

adaptando às características específicas 

de cada compressor. 

O SIRO (em verde na foto) utiliza um 

separador de óleo centrífugo helicoidal 

na linha de descarga para uma 

separação de óleo de alta eficiência.  

Esse separador de óleo está integrado a um reservatório de óleo, em um componente denominado Oil 

Pack, aonde uma reserva de óleo é mantida a alta pressão, disponível para ser retornada a cada 

compressor cujo nível de óleo abaixe. Cada compressor tem seu nível de óleo monitorado 
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individualmente. Quando o nível de óleo de um compressor baixar além de um nível pré-determinado, o 

óleo é liberado para esse compressor, a alta pressão e velocidade, até o óleo retomar a um nível 

adequado. Esse processo é controlado por um Regulador Eletrônico de Nível de Óleo (RE-2 ou REB-3) 

O SIRO tem diversas vantagens em relação aos sistemas antigos de retorno de óleo por baixa pressão. 

Nos sistemas antigos o óleo precisava ser mantido a uma pressão mais baixa do que a pressão de alta. 

Para isso era utilizado um pulmão de óleo, independente do separador de óleo. Era necessário o uso de 

uma válvula diferencial, ligada à sucção de um dos compressores, para manter o interior do pulmão de 

óleo a uma pressão cerca de 20 psi acima da pressão do cárter. Em equipamentos com múltiplos 

compressores e diferentes regimes, a sucção de maior pressão era utilizada (por exemplo, em racks 

atendendo a regimes de congelados e resfriados, a válvula diferencial era ligada à sucção de um 

compressor de resfriados). As boias mecânicas utilizadas nos sistemas antigos tinham uma tendência a 

travar, abertas ou fechadas, causando paradas não planejadas e mesmo quebras de compressores. A 

baixa pressão de retorno de óleo facilitava o bloqueio das linhas de retorno e limitava a velocidade 

desse retorno. Os separadores de óleo por gotejamento, comuns nos sistemas antigos, tinham uma 

eficiência de separação bem menor do que os separadores centrífugos helicoidais, em especial nos 

momentos de alta demanda de capacidade. 

O SIRO é mais confiável que os sistemas antigos, é mais eficiente na separação de óleo e utiliza um 

menor número de componentes a um menor custo total. Em relação ao sistema antigo (em vermelho na 

foto) foram substituídos o separador de óleo com boia, o pulmão de óleo, a válvula diferencial, e a boia 

mecânica pelo Oil Pack e o Regulador Eletrônico de Nível de Óleo. 

O SIRO é composto por: 

 Oil Pack – separador de óleo centrífugo helicoidal com reservatório de óleo integrado 

 Regulador Eletrônico de Nível de Óleo 

 Filtro de óleo 

 Visor de óleo 

 Válvula de retenção magnética 

 Válvulas de esfera 
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Oil Pack 

O Oil Pack é um separador de óleo centrífugo helicoidal com reservatório de óleo integrado. Pode ser 

usado em sistemas com refrigerantes CFC, HCFC, HFC e R744 (CO2) subcrítico. O Oil Pack para R410A e 

R744 (CO2) é denominado SEPCO. 

O Oil Pack é usado em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, sendo particularmente adequado 

para sistemas com compressores em paralelo (rack). 

O Oil Pack serve para separar e reter o óleo proveniente do compressor que vem misturado ao fluído 

refrigerante, evitando que ele se acumule no sistema. Esse óleo fica armazenado em seu reservatório 

integrado, retornado ao compressor quando necessário, através de um Regulador Eletrônico de Nível de 

Óleo. 

O correto dimensionamento do Oil Pack é fundamental para seu bom funcionamento. Esse 

dimensionamento deve ser feito pela vazão volumétrica do refrigerante, no estado de vapor. Não se 

recomenda superdimensionar o Oil Pack. O correto dimensionamento do Oil Pack está descrito no 

Catálogo RAC, aonde também é mostrado um exemplo de seleção. 
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O uso de Reguladores Eletrônicos de Nível de Óleo é essencial para o funcionamento adequado de 

sistemas de retorno de óleo por alta pressão, como o SIRO. Reguladores mecânicos de nível de óleo não 

funcionam corretamente com grandes diferenciais de pressão. Eles não fecham a entrada de óleo 

adequadamente, podendo inundar de óleo o compressor e vir a causar calço hidráulico. 

 

Regulador Eletrônico de Nível de Óleo 

O Regulador Eletrônico de Nível de Óleo é um sensor de nível de óleo acoplado a um circuito eletrônico, 

responsável por liberar eletricamente a entrada de óleo no cárter, através de uma bobina e corpo de 

válvula a ela acoplada, ao detectar nível baixo de óleo no compressor, interrompendo o fluxo quando o 

nível de óleo voltar a ficar adequado. 

Ele serve para manter o nível de óleo no cárter do compressor com o nível correto, ajustando o retorno 

de óleo de forma individualizada e adequada ao consumo de óleo de cada compressor. Ele faz isso 

viabilizando o retorno de óleo por alta pressão devido a sua capacidade de abrir e fechar a passagem de 

óleo mesmo com todo o diferencial de pressão entre o lado de alta e de baixa de um sistema de 

refrigeração. 

Os Reguladores Eletrônicos de Nível de Óleo podem também ser utilizados com vantagem em sistemas 

antigos de retorno de óleo por baixa pressão, substituindo os reguladores mecânicos. Situações 

transitórias em racks, o caso de degelo por exemplo, podem levar reguladores mecânicos a serem 

submetidos a diferenciais de pressão mais altos que 60 psig. Neste caso é frequente o travamento 

aberto da boia mecânica, inundando o compressor de óleo podendo causar calço hidráulico e quebra do 

compressor. Um Regulador Eletrônico de Nível de Óleo não apresenta esse inconveniente. 

A RAC comercializa 2 modelos de Regulador Eletrônico de Nível de Óleo: o RE-2 e o REB-3. 

Regulador Eletrônico de Óleo RE-2 
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O RE-2 é um Regulador Eletrônico de Nível de Óleo modular utilizando sensor ótico de nível de óleo e 

bobina solenoide padrão para acionar a liberação da entrada de óleo. Ele foi projetado para as 

condições locais da América Latina, sendo bastante resistente a variações de tensão e a sujeiras no óleo. 

Ele funciona ativando a entrada de óleo sempre que o nível de óleo fica abaixo de 50%, interrompendo 

a entrada de óleo quando o nível alcança cerca de 70%.  

Os módulos de leitura e acionamento (bobina) podem ser retirados para verificação ou substituição com 

o sistema em funcionamento. A leitura ótica é feita por um feixe infravermelho incidindo em um prisma, 

instalado de forma estanque no corpo do regulador. O corpo do regulador dispõe de câmara de medição 

especialmente projetada para evitar erros de leitura, alimentada por 3 furos dimensionados para evitar 

entupimentos e falsas leituras. 

Regulador Eletrônico de Óleo REB-3 

O REB-3 é um Regulador Eletrônico de Nível de Óleo que utiliza uma boia como sensor de nível de óleo e 

traz incorporado o alarme de falta de óleo. 

 

Sua regulagem de nível de óleo no cárter é elétrica, através de bobina especial, ativando a entrada de 

óleo para manter o nível entre 40% e 60%. Ele também dispõe de alarme incorporado para falta de óleo 

no cárter, acionando neste caso um relé de emergência. 


