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RE-2 - Ítens mandatórios na instalação e funcionamento 

O RE-2 Regulador Eletrônico de Nível 

de Óleo é uma excelente solução para 

controle do nível de óleo do cárter do 

compressor. O controle do nível de óleo 

é feito por um sensor óptico, que 

aciona uma válvula solenoide sempre 

que o nível de óleo entrar na região 2. 

Alguns cuidados devem ser tomados 

obrigatoriamente em sua instalação e 

funcionamento. 

 

Instalação 

 

1. A ligação elétrica do RE-2 deverá ser ininterrupta e obrigatoriamente independente do circuito 

elétrico do compressor. Assim o RE-2 estará sempre alimentado, estando ou não o compressor 

ativo. 

2. A resistência do cárter do compressor deverá também ser ligada de forma independente do 

funcionamento do compressor. Isso é necessário para garantir uma temperatura adequada do 

óleo do cárter antes da partida do compressor. O objetivo é minimizar a quantidade de fluído 

refrigerante na forma líquida misturada ao óleo no cárter. 

 

 

 

 

Funcionamento (startup) 

 

1. Antes de ligar o equipamento, assegure-se visualmente, através do visor na linha de retorno de 

óleo (após o Oil Pack), que a linha de retorno de óleo esteja 100% cheia de óleo. Caso haja a 

presença de vapor de refrigerante (borbulhas), o óleo irá espumar e o nível de óleo ficará acima 

da região 1. 
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2. Após ligar o equipamento, caso o nível de óleo no visor esteja acima da região 1, execute o 

procedimento a seguir: 

 

a. Remova temporariamente a bobina do corpo do RE-2 e aguarde. 

 

Fazendo isso você estará temporariamente impedindo o retorno do óleo, permitindo 

que o nível de óleo no visor abaixe. 

Obs: Quando retirar a bobina, deixar uma haste metálica dentro do furo (chave de 

fenda, por exemplo). 
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b. Aguarde o nível do óleo no visor ficar um pouco abaixo de 50% (na região 2). 

 

c. Recoloque a bobina no corpo do RE-2. 

 

Fazendo isso a bobina irá abrir a solenoide. Sua abertura irá injetar 100% de óleo até 

atingir a região 1.  

 

Os cuidados acima garantirão o bom funcionamento do RE-2, bem como uma boa visibilidade do nível 

de óleo no seu visor. 


