
Monitor de refrigeração do A/C
Especificação do periférico

Peça Nr. 150858
 

Visão geral
O Monitor de refrigeração do A/C da Quest é projetado 
para monitorar a temperatura do suprimento de ar de um 
sistema de climatização e proporcionar um contato de 
alarme quando a refrigeração não estiver funcionando 
corretamente. Isto atua como uma indicação de que o ar 
condicionado não suportará os requisitos de temperatura do 
edifício. O dispositivo é simples de instalar e funciona com 
qualquer sistema de ar condicionado.

Instalação
O monitor de refrigeração pode ser montado na seção de 
controle de baixa tensão da unidade de A/C ou em uma 
caixa de via dupla perto da unidade. As conexões básicas 
são a alimentação de 24 VCA, sinal de refrigeração atual, 
temperatura do suprimento de ar e conexão de saída de 
alarme. 
•	Conecte o terminal R ao terminal 24 VCA R (ou 

quente) disponível na unidade de A/C ou no 
termostato.

•	Conecte o terminal C ao terminal 24 VCA comum (C) 
na unidade de A/C ou no termostato.

•	Conecte o terminal de ativação de refrigeração (Y) 
da Unidade de A/C ao terminal Y/CT do monitor de 
refrigeração.

•	Opcional - em vez de usar um sinal de ativação de 
refrigeração, você pode conectar um interruptor de 
corrente no compressor do A/C para proporcionar um 
fechamento de contato quando o compressor estiver 
ligado. Conecte o interruptor de corrente no monitor 
de refrigeração nos terminais Y/CT e CTV.

•	 Instale o sensor de suprimento de ar incluso para 
monitorar a temperatura do ar que sai da unidade de 
A/C. Conecte os dois cabos aos terminais Therm + e 
Therm - do monitor de refrigeração. Estas conexões 
não são sensíveis à polaridade.

•	Conecte a saída de alarme do monitor de refrigeração 
para o sistema de monitoramento Quest. Os contatos 
são normalmente fechados e abrirão em caso de 
alarme, falha do sensor de temperatura ou falta de 
energia.
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Detalhe de placa (esquerda). HVAC Cooling bordo do 
Monitor em gabinete (parte # 150858) apresentado com 

Air Supply Temperatura Termistor Sensor  
(parte # 300199) incluídos.

Configuração utilizando interruptores DIP
O monitor de refrigeração fornece uma chave DIP de oito 
posições (SW2) para a configuração de valores de referência, 
histerese e horário. Os interruptores são rotulados de 1 a 8 da 
esquerda para a direita, olhando diretamente para a placa com 
o bloco de terminais na borda esquerda da placa. As posições 
do interruptor são:

Interruptores 1-3: Limiar de alarme de temperatura (graus F)

Interruptores 4-5: Histerese do alarme de temperatura (graus F)

Interruptores 6-7: Chamada inicial para refrigeração de 
espera (minutos)

Interruptor 8: Atraso antes do alarme (minutos)

  Configuração utilizando interruptores DIP (configurações padrão de fábrica mostradas no texto em branco)
Interruptor Temp. Interruptor Histerese Interruptor Espera Interruptor Atraso

1 2 3 (°F) 4 5 (°F) 6 7 (min.) 8 (min.)

DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 57 DESLIGADO DESLIGADO 1 DESLIGADO DESLIGADO 10 DESLIGADO 5

DESLIGADO DESLIGADO LIGADO 59 DESLIGADO LIGADO 2 DESLIGADO LIGADO 15 LIGADO 10

DESLIGADO LIGADO DESLIGADO 61 LIGADO DESLIGADO 3 LIGADO DESLIGADO 30 - -

DESLIGADO LIGADO LIGADO 63 LIGADO LIGADO 4 LIGADO LIGADO 45 - -

LIGADO DESLIGADO DESLIGADO 65 - - - - - - - -

LIGADO DESLIGADO LIGADO 67 - - - - - - - -

LIGADO LIGADO DESLIGADO 69 - - - - - - - -

LIGADO LIGADO LIGADO 71 - - - - - - - -

 O monitor de refrigeração tem os seguintes recursos de alarme
LED verde

Alimentação (PWR)
LED vermelho
Status (STA)

Saída de alarme Problema

DESLIGADO DESLIGADO Aberto (em alarme) Não há alimentação para o monitor de refrigeração

LIGADO LIGADO Aberto (em alarme)
Refrigeração em andamento para espera inicial e temperatura do 

suprimento de ar maior que o limiar de temperatura de alarme mais a 
temperatura de histerese do alarme em caso de atraso de alarme

LIGADO
Pisca uma vez 
por segundo

Aberto (em alarme) O sensor de suprimento de ar tem fiação aberta ou em curto

LIGADO DESLIGADO Fechado (normal) Ar condicionado está funcionando corretamente

Depois de definir os interruptores de forma adequada para a 
sua instalação, você deve redefinir ou desligar e ligar o aparelho 
para que as configurações tenham efeito.

Inicialização
Ao ligar, o LED de energia verde (rotulado como PWR) 
estará aceso e o monitor de refrigeração passará por uma 
verificação de diagnóstico para garantir que está funcionando 
corretamente. O LED de status vermelho (rotulado como 
STA) piscará quatro vezes e, em seguida, entrará no modo de 
funcionamento normal, caso seus diagnósticos internos estejam 
normais. O LED de status ficará aceso e os contatos de alarme 
estarão abertos (alarme) se a placa não inicializar. Substitua o 
monitor de refrigeração caso ele falhe nos diagnósticos iniciais 
de inicialização.

Operação Normal
Após a inicialização, o monitor de refrigeração irá monitorar 
constantemente a chamada para refrigeração. Quando 
houver uma chamada para refrigeração (24 VCA presente no 
terminal Y/CT) para os minutos contínuos da “Chamada inicial 

Especificações

Número da peça: 150858
Conectores: Conector de encaixe de duas peças para 
termistor de A/C e fiação de alarme
Estado do alarme: LEDs de alimentação e alarme/status
Notificação de alarme: 1 saída para alarme do sistema. 
Contato classificado para 48VCC @ 100 mA
Entradas: Uma (1) entrada de termistor para o 
monitoramento de temperatura de refrigeração (termistor 
10K Tipo III). Também monitora o sinal de controle Y para 
chamada do sinal de refrigeração.
Programação: Configurado de fábrica usando ponto de 
ajuste de 65° F para a detecção de refrigeração (com 1° F de 
histerese de cada lado).
Energia: Funcionamento normal a 24 VCA @ 75 mA
Faixa de funcionamento: -40 a 180°F (-40 a 82°C)
Temperatura em armazenamento: -40 a 185°F (-40 a 85°C)
Tamanho (L x A x D) / peso: 4 “x 4” x 1,5” (102 x 102 x 38 
mm) / 1 lb (454 g), Sensor do termistor: 4” x 9,7” x 2,6” (102 x 
246 x 66 mm) / 0,5 lb (227 g)

para refrigeração de espera” configurada, o monitor de 
refrigeração fará a transição para o modo de monitor do 
sensor de suprimento. Neste modo, assim que a temperatura 
de alimentação for maior do que o “Limiar do alarme de 
temperatura” mais a “Temperatura de histerese do alarme” 
para os minutos contínuos do “Atraso antes de alarme”, o 
monitor de refrigeração entrará em modo de alarme (abre 
o contato de alarme). Se em um dado momento o sensor 
de suprimento ficar abaixo desse ponto de ajuste ao contar 
o atraso (antes de entrar no modo de alarme), o monitor 
de refrigeração transita de volta para a chamada inicial do 
modo de refrigeração (e a espera inicial inicia de novo). Uma 
vez no modo de alarme, o monitor de refrigeração deve ver 
uma temperatura de suprimento menor do que o “Limiar de 
temperatura do alarme” menos os graus da “Temperatura de 
histerese do alarme” E a chamada para a refrigeração deve 
ainda estar presente antes que ela faça a transição do modo 
de alarme de volta para a chamada inicial para o modo de 
refrigeração.


