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Assunto: Sistema Lokring para conexão de Tubos
Modelos: BRF 41ACA/ ECA, BRD41A, RD41A0, CRD41A, BRF 32ACA/ ACB, BRD32A, RD32,

CRD32A, BRH42ACA/ ACB.
Marca: Brastemp e Consul

1. SISTEMA LOKRING
O Sistema Lokring consiste na introdução de um Tubo sobre o outro e a aplicação do Anel Lokring sobre
ambos. Durante a montagem o Lokring é introduzido com interferência sobre a conexão dos Tubos. O perfil
interno do Lokring reduz o diâmetro dos Tubos até estabelecer um absoluto contato entre as superfícies.

O Sistema Lokring para conexão de Tubos está sendo aplicado na produção de Refrigeradores, para a conexão
entre as Tubulações do Evaporador primário com o Evaporador secundário (Evaporador com a Placa Fria), os
quais nestes novos projetos são montados integrados com o Gabinete (Fig.02).
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O tipo de Lokring utilizado na produção requer ferramentas e equipamentos hidráulicos especiais para sua
aplicação, portanto são impossíveis de serem aplicados em campo. Para aplicação em campo existe um tipo de
Lokring específico o qual iremos demonstrar a seguir.
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1.1. Lokprep: O líquido de Vedação

Apesar da alta pressão metal-metal entre os Tubos e a junta Lokring, não é possível selar as fissuras, ranhuras
e imperfeições superficiais das tubulações. Portanto, para obter-se a vedação plena da conexão, é adicionado
o elemento vedante LOKPREP entre as extremidades dos Tubos. O Lokprep penetra entre os espaços vazios
envolvendo todo o Tubo e curando logo após sua aplicação. O Lokprep é um líquido anaeróbio, ou seja, cura-
se quando colocado em condições na ausência do oxigênio (Fig.03).
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2. SISTEMA LOKRING PARA APLICAÇÃO EM CAMPO

A conexão de Tubos pelo Sistema Lokring para campo é de aplicação prática, confiável e oferece muitas
vantagens em comparação com a brasagem (solda):

� Não expõe o produto e o operador aos danos causados pelo fogo do maçarico;
� Proporciona a realização de um serviço limpo, de ótima aparência e livre dos poluentes causados pela

decomposição de produtos dos agentes refrigerantes, resíduos, tinta e óleo queimados pelo processo de
brasagem;

� Simplicidade para aplicação e maior confiabilidade contra vazamentos;
� Permite a união de Tubos em lugares onde não se pode soldar, como no caso do interior do Gabinete;
� Permite a união de Tubos de materiais diferentes.

O Sistema Lokring para aplicação em campo consiste de dois anéis Lokring e uma Junta Tubular para a
introdução e conexão das extremidades dos Tubos (Fig.04)
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Para facilitar o manuseio e a montagem da junta Lokring, os anéis são pré-montados com a Junta.

Durante a montagem, o Lokring é empurrado sobre a Junta. O perfil interno do Lokring reduz o diâmetro da
Junta até estabelecer o absoluto contato com a superfície tods Tubos os quais são levemente reduzidos.
Portanto a hermética vedação metal-metal se dá em função da redução e da força elástica permanente da
junção (Fig.05).
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O Sistema Lokring para campo também utiliza como elemento vedante o líquido anaeróbio Lokprep (Fig.05).
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VEDANTE LOKPREP 65 10ml(POSSIBILITA APLICAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 200 CONEXÕES)

2.1. Ferramentas para montagem do Lokring

A conexão Lokring é facilmente montada com a utilização do Alicate manual. Este alicate pode ser utilizado
para a montagem de Lokrings de várias dimensões simplesmente com a substituição do carregador (Fig.07).
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Código do Alicate Aplicador * Código do carregador Diâmetro externo do Tubo (mm)
HMRK - L 8 MB 8 até 8
HMRK - L 10 MB 10 de 9 até 11
HMRK - L 12 MB 12 de 12 até 13
HMRK - L 16 MB 16 de 14 até 16
HMRK - L 16 MB 16 T de 14 até 16

* (DADOS DO FABRICANTE, VIDE ÍTEM 4)

2.2. Tipos de conexões Lokrings

Já existem disponíveis no mercado, Lokrings de várias dimensões e materiais para serem aplicadas em todos
os pontos de conexões do sistema hermético. Entretanto, inicialmente estamos especificando somente a
conexão de Alumínio LOKRING 7 NK A1 00 para Tubos de 7mm de diâmetro externo, a qual será utilizada nas
conexões do Evaporador com a Placa Fria.

Tabela de Conexão Lokring

Alumínio Al alumínio/ alumínio (Al/ Al), alumínio/ cobre (Al/ Cu) e alumínio/ aço (Al/St)
Latão Ms cobre/ cobre, cobre/ aço e aço/ aço
Cobre Cu cobre/ aço
Aço St Todos os materiais

Material do Lokring   Simbolo Aplicar na união dos Tubos de:

2.3. Instruções de Montagem

2.3.1. Limpar as extremidades dos Tubos com uma lixa fina para ferro. Lixar apenas no sentido rotacional
para evitar ranhuras longitudinais. A extremidade dos Tubos deve estar isenta de tinta, óleo, graxas
ou riscos longitudinais (Fig.08).
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2.3.2.Para garantir a vedação, aplique duas ou mais gotas de Lokprep nas extremidades dos Tubos. O
Lokprep preenche as possíveis ranhuras da superfície dos Tubos. Após a montagem, o Lokprep
endurece devido a ausência do oxigênio e pelo contato com a superfície metálica (Fig.09).
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2.3.3.Inserir as pontas dos Tubos dentro da junta até o limite ("stop" interno da junta) e então, girar a
junta uma volta completa (360º) para melhor distribuição do Lokprep (Fig.10).
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2.3.4.Posicionar o Alicate aplicador sobre a conexão e proceder o fechamento dos Lockrings sobre a junta
até o limite ("stop" da junta). Após um período de 2 a 3 minutos, a conexão pode ser submetida a vácuo
ou pressão (Fig.11).

IMPORTANTE:

APLIQUE O LOKRING PRIMEIRAMENTE NAS
TUBULAÇÕES SITUADAS EM LOCAIS DE
DIFÍCIL ACESSO.

2.3.5.Especialmente para a montagem de conexões em locais de pouco espaço para a articulação do Alicate,
com o auxílio de um punção de apoio, faça uma pré-montagem da conexão com uma das extremidades
dos Tubos a serem unidos e posteriormente complete a montagem com a outra extremidade (Fig.12).

Fig.12

ANTES DEPOIS

ESPECIFICAÇÃO DO PUNÇÃO DE APOIO: STOPPER 6V Ms 00 (CÓDIGO DO FABRICANTE, VITE ITEM 4).



2.4. Exemplos de condições incorretas de montagem passíveis de provocar vazamentos.

2.4.1. Quando o Lokring não é introduzido até o "stop" (Fig.12)
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2.4.2.Quando o Tubo não é introduzido até o "stop" (Fig.14)
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2.4.3.Quando o Lokring é aplicado em uma região de curva da tubulação (Fig.14).
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2.4.4.Quando o Lokring é aplicado próximo a uma região de curva, a qual impede a introdução total da
tubulação (Fig.16)

2.4.5.Quando a ferramenta é mal posicionada (Fig.17)

Neste caso, para a montagem correta, remova uma das extremidades da conexão Lokring, coloque-a separada-
mente sobre a tubulação e posteriormente coloque-a na posição correta para possibilitar o encaixe da ferra-
menta de montagem.
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CORRETO ERRADO

3. PROCEDIMENTO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FRIA, EVAPORADOR OU GABINETE

3.1. Substituição da Placa Fria nos Duplex BRF41 e RD41.

3.1.1. Retire as Prateleiras e os Recipientes internos do Gabinete;

3.1.2. Abra o Sistema Hermético e libere (recolha) o gás refrigerante;



3.1.3. Solte os Parafusos de fixação da Placa Fria e puxe-a para baixo. Existe um excedente da tubulação
atrás do Evaporador, que permite abaixar a Placa para facilitar o trabalho (Fig.18).
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3.1.4. Corte as tubulações de interligação do Evaporador com a Placa Fria e remova-o. O corte deverá ser
do lado de cima da conexão e o mais próximo possível da mesma (Fig.19).
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MONTAGEM

3.1.5. Devido ao limitado espaço para a montagem dentro do Gabinete, faça uma pré-montagem das
conexões Lokrings (diâmetro 7x7) com as tubulações da Placa Fria nova. Realize esta operação com
a ferramenta de montagem e o punção de apoio (Fig.20).
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Fig.20
Nota: A Placa Fria de reposição possue tubulações de diâmetro e

comprimento adequados para a aplicação das conexões Lokrings.

REAPROVEITAMENTO DA PLACA FRIA, RETIRADA DO PRODUTO

Para reaproveitar a Placa Fria, corte e remova as conexões fixas às tubulações o mais próximo possível da
mesma, deixando aproximadamente 3,5 cm de comprimento do Tubo, para permitir a montagem da conexão
e faça a pré-montagem das conexões conforme ítem 3.1.5. (Fig.21).
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3.1.6. Monte as tubulações da Placa Fria com as tubulações do Evaporador e proceda o fechamento da outra
extremidade das conexões (Fig.21).

Fig.22

ATENÇÃO: O Lokprep, fluído de vedação utilizado para a montagem das juntas, ataca o material
plástico da Caixa Interna do Gabinete, portanto, proteja o interior do Gabinete com um
pano ou uma folha de papelão durante sua aplicação.

IMPORTANTE:   Siga rigorosamente as instruções de montagem (conforme ítem 2.4.)

3.1.7. Monte o Bulbo do Termostato à Placa Fria, fixe-a ao Gabinete e proceda a reoperação do Sistema
Hermético.



3.2.Substituição do Evaporador nos Duplex BRF 41 e BRD41 e CRD41

Desmontagem

3.2.1. Retire a Prateleira e os Cestos do Compartimento Freezer;

3.2.2. Remova a Placa Fria conforme procedimento estabelecido no ítem 3.1., Desmontagem;

3.2.3. Desconecte a Linha de Sucção do Passador de Processo do Compressor;

3.2.4. Solte os Parafusos de Fixação do Evaporador, conduza as tubulações de interligação da Placa Fria e
da Linha de Sucção entre as furações do Gabinete e remova puxando-o para fora do Gabinete (Fig.23)

MONTAGEM

3.2.5. Monte o novo Evaporador no Gabinete, introduzindo inicialmente a Linha de Sucção no orifício do
Gabinete, posicione o Evaporador próximo de seu local de montagem, dobre-o para obter o espaço
necessário para posicionar as tubulações da Placa e introduzí-las em suas respectivas furações do
Gabinete (Fig.24)
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3.2.6. Encaixe por completo o Evaporador e fixe-o;

3.2.7. Monte a Placa Fria conforme procedimento estabelecido no ítem 3.1., Montagem;

3.2.8. Solde a Linha de Sucção com o Compressor, reopere o Sistema Hermético e monte os componentes
internos no produto.

3.3. Substitução do Gabinete nos modelos Duplex BRF 41 e RD41

DESMONTAGEM

3.3.1. Desmonte a Placa Fria e o Evaporador conforme procedimento estabelecido nos ítens 3.1. e 3.2.,
Desmontagem;

3.3.2. Solte e remova as Portas e todos os componentes internos do Gabinete, inclusive o Conjunto Console;

3.3.3. Remova as Portas e todos os componentes internos do Gabinete, inclusive o Conjunto Console;

MONTAGEM

3.3.4. Monte o Conjunto Compressor, Base do Compressor e Condensador, no Gabinete novo;

3.3.5. Monte o Evaporador e a Placa Fria conforme procedimento estabelecido nos ítens 3.1. e 3.2.,
Montagem;

3.3.6. Monte as Portas, Console e todos os componentes internos do Gabinete e reopere o produto.

3.4. Substituição da Placa Fria nos Duplex BRF32, RD32, Twin System BRH42 e substituição do
Evaporador ou Placa Fria no Twin System BRH32

Para a substituição do componente Placa Fria ou Evaporador nos produtos supracitados, devido a localização
favorável não é necessário procedimentos especiais, portanto, libere (recolha) o gás refrigerante, solte os
pontos de fixação do componente e substitua-o utilizando as conexões Lokrings.



4. LISTA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS RECOMENDADAS

CONEXÃO LOKRING: LOKRING 7 NK AL 00
CÓDIGO: 00.0217.65.4 - Fornecida pela Multibrás

ALICATE APLICADOR: HMRK - L 8

CARREGADORES: MB 8 / MB 10 (para utilização em refrigeração doméstica)

PUNÇÃO DE APOIO: STOPPER 6VS Ms 00

VEDANTE LOKPREP: VEDANTE LOKPREP 5 GO 65 10 10
CÓDIGO: 00.0415.86.3 - Fornecido pela Multibrás

IMPORTANTE: A Conexão Lokring e o Vedante Lokprep serão comercializados normalmen-
te pela Multibrás. Quanto ao Alicate manual e o Punção de Apoio, a
Multibrás fornecerá o lote inicial para distribuição a todos os SAB's e
posteriormente os demais pedidos deverão ser solicitados diretamente ao
fornecedor Vulcan do Brasil.

FORNECEDOR: VULKAN LOKRING DO BRASIL
Av. Tamboré, 1113
Alphaville Industrial
Barueri - São Paulo
CEP: 06460 - 915
Telefone (011) 7295-1955
Fax (011) 7295-1569

5. PEÇA DE REPOSIÇÃO

IMPORTANTE

Após 45 dias da emissão deste informativo, não forneceremos mais os Gabinetes em conjunto
com a Placa Fria e o Evaporador, para os produtos BRF41ACA/ ECA, BRD41A, RD41A0 e
CRD41A. Os códigos dos Gabinetes indicados na tabela a seguir não contemplam a Placa Fria e
o Evaporador.
Para os demais modelos, manteremos os mesmos Gabinetes atualmente utilizados.



* A Placa Fria do BRF32 é a mesma a ser utilizada para os modelos RD32, BRD32 e CRD32.

Luiz Carlos M. Teixeira       Celso Estrella
Eng. Campo Gerência Suporte Técnico


