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GUIA PARA PROJETO DE SPLIT AMBIENTE 
 

1) Cálculo da carga térmica de pico de cada ambiente; 

2) Escolha do tipo de split a ser empregado em cada ambiente: hi-wall, piso/teto ou cassete; 

3) Buscar na internet os blocos de CAD das unidades evaporadoras e condensadoras. Ou no 

portal https://wiki.sj.ifsc.edu.br/  

Sugestão: site da Carrier www.carrierdobrasil.com.br  

4) Locar no projeto arquitetônico (CAD) as unidades evaporadoras em cada ambiente; 

5) Locar no projeto arquitetônico (CAD) as unidades condensadoras; 

6) Traçar as linhas de cobre de interligação entre cada unidade evaporadora e sua respectiva 

condensadora (traçar uma única linha para representar o conjunto composto pela linha de 

sucção, linha de líquido e eletroduto de comando); 

7) Fazer indicação de ponto de dreno em cada unidade evaporadora, e também em cada 

unidade condensadora no caso de equipamentos quente/frio. 

8) Fazer indicação de ponto de força nas unidades condensadoras.  

Segue tabela orientativa com potência elétrica dos equipamentos: 

Tipo de split Capacidade de 

refrigeração 

[Btu/h] 

Ponto de força 

Split convencional 

Hi-wall 9.000 1F/220V/60Hz/0,85 kW 

Hi-wall 12.000 1F/220V/60Hz/1,10 kW 

Hi-wall 18.000 1F/220V/60Hz/1,65 kW 

Hi-wall 24.000 1F/220V/60Hz/2,10 kW 

Hi-wall 30.000 1F/220V/60Hz/2,90 kW 

Piso/teto ou cassete 18.000 1F/220V/60Hz/1,90 kW 

Piso/teto ou cassete 24.000 1F/220V/60Hz/2,50 kW 

Piso/teto ou cassete 30.000 1F/220V/60Hz/3,10 kW 

Piso/teto ou cassete 36.000 1F/220V/60Hz/3,65 kW 

Piso/teto ou cassete 48.000 3F/220V/60Hz/4,65 kW 

Piso/teto ou cassete 60.000 3F/220V/60Hz/5,90 kW 

9) Fazer indicação dos diâmetros das tubulações de interligação entre as unidades.  

Segue tabela orientativa com potência elétrica dos equipamentos: 

Capacidade de 

Refrigeração 

[Btu/h] 

Distância 

0 -10 metros 

Distância 

10 -20 metros 

Distância 

20 -30 metros 

9.000 3/8” e 1/4”   

12.000 1/2” e 1/4”   

18.000 5/8” e 1/4” 5/8” e 1/4”  

24.000 5/8” e 1/4” 5/8” e 1/4”  

30.000 3/4” e 3/8” 3/4” e 3/8” 3/4” e 3/8” 

36.000 3/4” e 3/8” 7/8” e 3/8” 7/8” e 3/8” 

48.000 7/8” e 3/8” 1.1/8” e 3/8” 1.1/8” e 3/8” 

60.000 7/8” e 3/8” 1.1/8” e 3/8” 1.1/8” e 3/8” 

10) Fazer cortes e detalhes para indicar altura das unidades e detalhes de fixação. 

11) Especificar isolamento das tubulações. Sugestão: Tubos de Polietileno expandido com 

espessura de 10 mm resistente a temperaturas de até 120°C com película protetora contra 

intempéries (Ref. Polipex Inverter) 

12) Fazer legenda com descrição dos equipamentos, pontos de força e ponto de dreno. 

https://wiki.sj.ifsc.edu.br/
http://www.carrierdobrasil.com.br/

