26 de Março de 2021 – Rev. 00

Ref.: Erro E24 no Ecosplit 38EXC_38EVC

1. Objetivo
Este boletim tem por objetivo orientar sobre os procedimentos que devem ser adotados para identificar
e corrigir problemas que geram o erro E24 em sistemas que utilizam condensadoras Ecosplit 38EXC
(velocidade fixa) e 38EVC (velocidade variável).

Figura 1 – Cond. Ecosplit 38EVC/38EVC

2. Abrangência
O procedimento a seguir descrito é recomendado para aplicação em sistemas que utilizem as
condensadoras listadas na tabela abaixo (Fig. 2).

Capacidade
10 TR

15 TR

20 TR

Velocidade Fixa

Velocidade Variável

38EXC10226
38EXC10386
38EXC10446
38EXC15226
38EXC15386
38EXC15446
38EXC20226
38EXC20386
38EXC20446

38EVC10226
38EVC10386
38EVC10446
38EVC15226
38EVC15386
38EVC15446

Figura 2 - Modelos das condensadoras Ecosplit
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3. Descrição do Erro E24
O código de erro E24 indica alta temperatura de sucção e, quando o mesmo acontece, a unidade
com falha desliga e não reinicia automaticamente, conforme descrito na Tabela de Códigos de
Falhas contida no Manual de Instalação e Manutenção (IOM).

Figura 3 – Descrição do Erro E-24

O erro é gerado quando:
a) O sistema opera com pelo menos um compressor ligado por mais de 10 minutos;
b) A temperatura medida no sensor de sucção (RT5) for maior que 25 °C, por mais de 10
minutos;
c) A diferença entre a Temperatura externa (RT3) e a temperatura de sucção (RT5) for menor
que 7 °C.
As possíveis causas para a geração do código de erro são:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Falha de medição dos sensores de temperatura externa (RT3) e de sucção (RT5);
Falta de refrigerante no sistema;
Obstrução interna do sistema;
Mau funcionamento da válvula de expansão termostática;
Falha na isolação térmica do tubo de sucção ou do sensor de temperatura de sucção (RT5);
Alta vazão de ar no evaporador.
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4. Identificação da Causa de Falha
4.1. Funcionamento do Sistema
- Verifique se o sistema está funcionando a mais de 10 minutos;
- Verifique se o sistema está operando com 1 ou 2 compressores;
As condensadoras 38EXC e 38EVC possuem dois compressores que trabalham em paralelo (Fig. 4),
logo a vazão de refrigerante no sistema é diferente e proporcional à quantidade de compressores
em funcionamento. Quando temos apenas um compressor funcionando a vazão mássica (kg/s) de
refrigerante no evaporador é menor e o superaquecimento tende a ser maior e, por consequência,
a temperatura de sucção também é maior.

Figura 4 - Sistema Frigorígeno 38EXC/38EVC

4.2. Verificação dos valores de temperatura
No Controle ECOCKFR6A (Fig. 5) é possível obter os valores de temperatura necessários para a
análise. Para obtê-los aperte a tecla “VERIFICAR”.
- Verifique o valor da temperatura de sucção (Suction Temp), a qual não pode atingir 25 °C;
- Verifique a temperatura do ambiente externo (Ambiente Temp). A diferença entre a
Temperatura externa a sucção deve ser maior que 7 °C.

Figura 5 – Controle ECOCKFR6A
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Para conferir se estes valores estão corretos utilize um termômetro e compare a temperatura em
pontos próximos aos sensores da condensadora. Se houver diferença de temperatura, teste os
sensores (ver item 5.1);
4.3. Verificação da isolação térmica
Um isolamento térmico inadequado pode provocar aumento da temperatura do tubo de sucção,
assim como se o sensor de temperatura RT5 não tiver isolado a temperatura informada será maior
que a temperatura real de sucção. Portanto verifique a isolação térmica e, caso necessário, corrija o
problema e verifique novamente os valores medidos (item 4.2).
4.4. Verificação da vazão de ar no evaporador
Vazão de ar acima da faixa recomendada no evaporador aumenta a evaporação, o
superaquecimento e, por consequência, a temperatura da sucção. O ajuste de um sistema deve
começar pelo ajuste de vazão de ar no evaporador, através da regulagem ou adequação das polias
do sistema de ventilação. A vazão de ar deve estar de acordo com o projeto do sistema e garantir
velocidade entre 2 e 3 m/s na face da serpentina.

4.5. Análise do Subresfriamento
O subresfriamento (SR) representa a variação de temperatura após a completa condensação do
refrigerante. Para obtê-lo:
a) O sistema deve estar funcionando com os dois compressores a mais de 20 min e com a vazão
de ar no evaporador devidamente ajustada;
b) Meça a pressão de descarga e verifique a TSC (Temperatura Saturada de Condensação) do
R410A, na Tabela Pressão x Temperatura Saturação. Por exemplo: Pd = 428 psig / TSC = 50 °C;
c) Meça a temperatura na linha de líquido (TLL). Por exemplo: TLL = 40 °C;
d) Calcule: SR = TSC – TLL. No exemplo: SR = 50 – 40; SR = 10 °C;

Figura 6 - Representação do Subresfriamento
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e) Para as condensadoras 38EXC e 38EVC, a fixa de Subresfriamento recomendada é de 8 °C a 11°C.
Se o subresfriamento obtido estiver dentro da faixa indica que a carga de refrigerante está
correta;
f) Se o SR obtido for menor que 8 °C, significa pouco líquido no condensador e esta pode ser a causa
para a geração do código E24. As possíveis causas são: Temperatura externa muito alta,
problemas de vazão de ar no condensador, falta de refrigerante (ver item 5.2) ou obstrução
interna no sistema (ver item 5.3);
g) Corrija o problema e refaça a medição e cálculo do subresfriamento até que este fique dentro da
faixa recomendada.

4.6. Análise do Superaquecimento
O superaquecimento (SA) representa a variação de temperatura após a completa vaporização do
refrigerante. Para obtê-lo:
a) O sistema deve estar funcionando com os dois compressores a mais de 20 min, com a vazão de
ar no evaporador devidamente ajustada e o subresfriamento dentro da faixa;
b) Meça a pressão de sucção e verifique a TSE (Temperatura Saturada de Evaporação) do R410A, na
Tabela Pressão x Temperatura Saturação. Por exemplo: Ps = 120 psig / TSE = 5 °C;
c) Meça a temperatura no tubo de sucção (TS). Por exemplo: TS = 10 °C;
d) Calcule: SA = TS – TSE. No exemplo: SA = 10 – 5; SA = 5 °C;

Figura 7 - Representação do Superaquecimento
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e) A faixa de superaquecimento recomenda para condensadoras 38EVC (Velocidade variável) é de
3 °C a 7°C e de 5 °C a 7°C para 38EXC (velocidade fixa). Se o superaquecimento estiver dentro da
faixa indica que o rendimento do sistema está adequado e existe segurança para o
funcionamento do compressor, em relação ao retorno de refrigerante na forma líquida;
f) Se o SA obtido for acima de 7 °C, significa falta de líquido no evaporador e esta pode ser a causa
para a geração do código E24. Considerando que a vazão de ar no evaporador esteja correta (ver
item 4.4) e que o subresfriamento esteja dentro da faixa (ver item 4.5), as possíveis causas são a
obstrução interna do sistema (ver item 5.3) ou o mal funcionamento da válvula de expansão
termostática (ver item 5.4).
g) Corrija o problema e refaça a medição e cálculo do superaquecimento até que este fique dentro
da faixa recomendada.

4.7. Confirmação dos parâmetros de funcionamento
Após ter realizado os ajustes indicados nos itens anteriores, com o sistema operando com os dois
compressores, realize as medições com o sistema operando com apenas um compressor.
Se a temperatura de sucção ficar próxima dos 25 °C (RT5) ou a diferença entre a Temperatura externa
(RT3) e a temperatura de sucção (RT5) for menor que 7 °C, ajuste a carga de refrigerante (ver item
5.2) e/ou a válvula de expansão termostática (ver item 5.4).

5. Solução dos principais problemas
5.1. Erro de medição nos sensores de Temperatura
Os sensores RT3 e RT5 fornecem as informações necessárias para a placa eletrônica principal
proteger o sistema contra alta temperatura de sucção. Estes sensores são do tipo NTC 10 kΩ - 25 °C
e são conectados aos conectores AI3 (RT3) e AI5 (RT5).

Figura 8 - Sensores de Temperatura RT3 e RT5
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Para testar os sensores:
a) Desconecte o sensor da placa;
b) Meça a temperatura no local onde o sensor estiver instalado (Ex.: 25 °C);
c) Com o multímetro na escala de resistência ôhmica, meça a resistência do sensor;
d) Verifique, na temperatura medida (b), qual a resistência ôhmica que o sensor deve apresentar
(Ex.: à 25 °C o valor da resistência deve ser de 10 kΩ, com tolerância de ±2%).

Figura 9 - Tabela Sensor NTC 10 kΩ 25 °C

e) Caso o valor medido apresentar diferença maior que 2%, substitua o sensor.
5.2. Carga de refrigerante inadequada
A carga de refrigerante depende do comprimento e diâmetro das linhas de líquido e sucção,
conforme orientações contidas no IOM.
Exemplo: Cálculo da carga de R410A de uma 38EXC 10 TR, com a cond. abaixo da evap.,
a) Verifique qual o comprimento real e diâmetro das linhas de líquido e sucção;
(Ex: Sucção: 15 m (1.5/8”) e Líquido: 15 m (5/8”)

Figura 10 - Diâmetros recomendados 38EXC/38EVC
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b) Consulte no IOM qual a carga inicial recomendada. Para a 38EX de 10 TR são necessários 12 kg
para uma instalação com 7 m de comprimento (CI = 12 kg)

Figura 11 - Carga inicial 38EXC/38EVC

c) Calcule o Comprimento Excedente (CE). Neste exemplo: CE = 15 – 7; CE = 8 m;
d) Verifique a carga necessária em função do diâmetro e da linha, no IOM.
Ex: Sucção: 1.5/8”(45 g/m) e Líquido: 5/8” (150 g/m)

Figura 12 - Carga adicional para comprimento excedente

e) Calcule a carga de refrigerante referente ao Comprimento Excedente (CE):
Carga linha sucção (CS): CS = CE x 45 g/m; CS = 8 m x 45 g/m; CS = 360 g
Carga linha líquido (CL): CL = CE x 150 g/m; CL = 8 m x 150 g/m; CL = 1200 g
Carga linha excedente (CE): CE = 360 + 1200; CE = 1560 g; CE = 1,56 kg
f) Verifique qual a carga de refrigerante é fornecida no equipamento, no IOM. A 38EX/38EV é
fornecida com 4,0 kg (CF = 4,0 kg)

Figura 13 - Carga fornecida 38EX/38EV
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g) Calcule a carga adicional total (CT):
CT = CI + CE - CF; CT = 12,0 + 1,56 – 4,0; CT = 9,56 kg
Caso a carga tenha sido calculada e colocada corretamente, e o sistema apresentar sintoma de carga
insuficiente, localize e corrija o vazamento e refaça os processos de vácuo e carga.

5.3. Obstrução interna do sistema
A obstrução interna provoca a falta de líquido no evaporador e consequente aumento da
temperatura de sucção.
Os sintomas de obstrução são:
- Desequilíbrio nas pressões de operação. Reduz a pressão de sucção e aumenta a pressão de
descarga;
- Aumento no superaquecimento;
- Aparecimento de bolhas no visor de líquido;
- Diferença de temperatura entre a entrada e a saída do filtro secador.
As possíveis causas são:
- Obstrução do filtro secador;
- Obstrução do filtro tela da válvula de expansão termostática;
- Perda de carga excessiva na linha de líquido causado por diâmetro do tubo inadequado em relação
ao comprimento (ver tabela de diâmetros recomendados no IOM – Fig. 10), ou amassamento do
tubo;
- Válvulas de serviço com abertura inadequada.
Normalmente a obstrução interna é causada por resíduos sólidos que se depositam no filtro secador
ou filtro tela da válvula. Para evitar este problema, garanta a limpeza interna da tubulação no
momento da instalação e utiliza nitrogênio passante durante a realização da brasagem.

5.4. Mal funcionamento da válvula de expansão
Nos modelos 40MX/40VX, a válvula de expansão termostática (V.E.T.) sai de fábrica em uma
regulagem intermediária e com o bulbo colocado em uma posição que permita o transporte da
máquina sem risco de danificá-lo. No start-up do sistema o bulbo deve ser fixado no tubo de sucção
e isolado termicamente, conforme recomendação disposta no IOM (Fig. 14).
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Figura 14 - Posição de fixação do bulbo da V.E.T.

Após a correta fixação do bulbo, vazão de ar evaporador ajustada e subresfriamento dentro da faixa,
ajuste a abertura da V.E.T. de acordo com o superaquecimento do sistema. Para tanto, regule o
parafuso de ajuste de pressão da mola (ver item 4 na Fig. 15), movendo, no máximo uma volta de
cada vez, monitorando o superaquecimento. Cada volta completa representa uma variação no
superaquecimento de 1,0 °C a 1,5 °C.
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6. Considerações Finais
As recomendações dispostas neste Boletim visam auxiliar no diagnóstico e solução de problemas que
ocasionam o erro E24 de forma eficiente, em sistemas que utilizam condensadoras 38EXC e 38EVC. Cabe
salientar que a maioria destas recomendações fazem parte da etapa de ajuste de sistemas, estão descritas
no IOM do produto e devem ser incorporadas ao procedimento de start-up.

________________
Jairo Ferreira de Souza
Coordenador
Engenharia Serviços

____________________
Carlos Eleutério
Gerente Coorporativo
Pós-venda
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