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 ATENÇÃO 

Somente técnicos qualificados devem instalar e efetuar serviços no aparelho. Para obter o nome e o 

número do telefone do Representante de Serviços da Hoshizaki na sua região, visite www.hoshizaki.com. 

Nenhuma instalação ou serviço deve ser realizado até que o técnico tenha lido este Manual de Instrução. 

Da mesma forma, o proprietário/gerente não deve proceder à operação do aparelho até que o instalador o 

tenha instruído quanto à sua operação correta. A inobservância em instalar, operar e manter o aparelho de 

acordo com este manual afetará adversamente a segurança, o desempenho, a vida útil dos componentes 

e a cobertura da garantia e pode resultar em danos dispendiosos causados pela água. A instalação correta 

é da responsabilidade do instalador. Falhas do produto ou danos ao patrimônio devido à instalação 

incorreta não é coberto para garantia. 

A Hoshizaki fornece este manual primariamente para auxiliar os técnicos de serviço qualificados na 

instalação, manutenção e serviços no aparelho. 

Se o leitor tiver alguma dúvida ou algum questionamento que não tenha sido abordado satisfatoriamente, 

por favor, telefone, envie uma mensagem por e-mail ou escreva para o Departamento de Apoio Técnico da 

Hoshizaki para assistência. 

Telefone: + 55 11 2085-7000 

suportetecnico@acosmacom.com 

www.acosmacom.com/serviços 

Aços Macom Ind. e Com. Ltda. - São Paulo 

Avenida Jaraguá, 77, Cumbica 

Guarulhos - SP 07221-050 

At.: Departamento de Suporte Técnico 

OBSERVAÇÃO: Para agilizar a assistência, toda correspondência/comunicação DEVE incluir a seguinte 

informação: 

  Número do Modelo   

  Número de Série   

  Explicação completa e detalhada do problema. 
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IMPORTANTE 

Este manual deve ser lido cuidadosamente antes de o aparelho ser instalado e operado. Leia 

cuidadosamente os avisos e orientações contidos neste manual, pois ele fornece informações essenciais 

para o uso seguro e contínuo e para a manutenção do aparelho. Retenha este manual para qualquer 

referência futura que possa ser necessária. 
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Informações Importantes sobre Segurança 

Em todo este manual, haverá notas chamando a sua atenção para situações que podem resultar em morte, 

ferimentos graves, danos ao equipamento, ou danos ao patrimônio. 

ATENÇÃO 
Indica uma situação perigosa que pode resultar em morte ou ferimento 

grave. 

AVISO Indica uma situação que pode resultar em danos no equipamento ou ao 

patrimônio. 

IMPORTANTE Informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o 

equipamento. 

 

 ATENÇÃO 

O equipamento só deve ser destinado ao uso para o qual ele foi expressamente concebido. Qualquer outro 

uso deve ser considerado inapropriado e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser 

responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes do uso inapropriado, incorreto e não razoável do 

equipamento. A inobservância em instalar, operar e manter o equipamento de acordo com este manual 

afetará adversamente a segurança, desempenho, vida útil dos componentes e cobertura da garantia, e 

isso pode resultar em danos dispendiosos causados pela água. 

Para reduzir o risco de morte, choque elétrico, ferimentos graves, ou incêndio, siga as precauções 

básicas incluindo o seguinte: 

• Somente técnicos qualificados para o serviço devem instalar e executar serviços no equipamento. 

• O equipamento deve ser instalado de acordo com os códigos e regulamentos locais, estaduais e 

federais. 

• O equipamento requer uma fonte de alimentação independente de capacidade apropriada. Veja a 

plaqueta de identificação para as especificações elétricas. A inobservância em usar uma fonte de 

alimentação independente de capacidade apropriada pode resultar em desarme de disjuntor, queima de 

fusível, danos na instalação elétrica existente, ou falha de componentes. Isso pode levar a geração de 

calor ou fogo. 

• O EQUIPAMENTO DEVE SER ATERRADO: O equipamento possui um plugue de aterramento de três 

pinos classe NEMA 5-15 para reduzir o risco de perigos potenciais de choque elétrico. Ele deve ser 

conectado em uma tomada de parede para pino de 3 pontas, independente e corretamente aterrada. Se 

a tomada for para um pino de 2 pontas, é sua responsabilidade solicitar a um eletricista qualificado a 

sua substituição por uma tomada de parede para pino de 3 pontas independente e corretamente 

aterrada. Não remova o pino de aterramento do plugue e não use adaptadores. A inobservância em 

aterrar corretamente o equipamento pode resultar em morte ou ferimentos graves. 

• Não use cabo/fio de extensão. 

• Para reduzir o risco de choque elétrico não toque no plugue ou no comutador de controle com as mãos 

úmidas ou molhadas. Certifique-se de que o comutador esteja na posição OFF antes de conectar ou 

desconectar o equipamento. 

• Não use um equipamento com o cabo de energia danificado. O cabo de energia não deve ser 

modificado, torcido, agrupado, sobrecarregado, comprimido ou emaranhado. Tais ações podem resultar 

em choque elétrico ou fogo. Para desconectar o equipamento, certifique-se de puxar o plugue, não o 

cabo, e não torça o cabo. 

• Não efetuar nenhuma modificação ou alteração no equipamento. Isso pode resultar em choque elétrico, 

ferimentos, fogo ou danos no equipamento. 
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 ATENÇÃO, continuação 

• O equipamento não é pretendido para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 

supervisão ou instrução a respeito do uso do equipamento por uma pessoa responsável pela sua 

segurança. 

• Crianças devem ter supervisão apropriada em torno do equipamento. 

• Não suba, permaneça ou se pendure no equipamento ou na porta do equipamento nem permita que 

crianças ou animais também o façam. Ferimentos graves podem ocorrer ou o equipamento pode ficar 

danificado. 

• Tenha cuidado para não prender os dedos ao abrir e fechar a porta. Tenha cuidado ao abrir e fechar a 

porta quando houver crianças na área. 

• Não use aerossóis combustíveis nem coloque substâncias voláteis ou inflamáveis próximo ao 

equipamento. Isso pode causar incêndio. 

• Mantenha limpa a área em torno do equipamento. Sujeira, poeira ou insetos no equipamento podem 

causar mal a pessoas ou danos no equipamento. 

 

OBSERVAÇÃO 

• Proteja o piso ao mover o equipamento, de modo a evitar danificar o piso. 

• Siga cuidadosamente as instruções para a alimentação de água, conexão de dreno e as instruções de 

manutenção para reduzir o risco de danos dispendiosos causados pela água. 

• Em áreas onde haja preocupação com danos causados pela água, instale o equipamento em uma área 

com contenção, com um ralo no piso. 

• Instale o equipamento em um local acima do ponto de congelamento. A temperatura ambiente de 

operação normal deve estar entre 45°F a 100°F (7°C a 38°C). 

• Se água for coletada no reservatório e não drenar desligue o equipamento e feche a válvula de 

passagem da linha de alimentação de água. Solicite assistência. 

• Não deixe o equipamento sem uso por períodos prolongados, em ausências estendidas ou em 

temperaturas subcongelantes. Para preparar adequadamente o equipamento para essas ocasiões, siga 

as instruções em “IV. Preparando o equipamento para Períodos sem Uso.” 

• Mantenha as aberturas de ventilação no alojamento do equipamento ou na estrutura incorporada livres 

de obstruções. 

• Não coloque mais de 33 lb. (15 kg) no painel superior. 

• O compartimento de armazenamento de gelo é apenas para gelo. Não armazene nada que não seja 

gelo nesse compartimento. 
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I. Especificações 

A. Dados Elétricos e do Refrigerante 

A plaqueta de identificação fornece os dados elétricos e do refrigerante. A plaqueta de identificação está 

localizada na parte superior do painel lateral esquerdo. Para as marcas de certificação, veja a plaqueta de 

identificação. 

Nós reservamo-nos o direito de fazer alterações nas especificações e no projeto sem aviso prévio.  

Número do Modelo KM-80BAJ KM-115BAJ KM-160BAJ KM-160BWJ 

Tensão de 

Alimentação – CA 

115/60/1 115/60/1 115/60/1 115/60/1 

Amperagem 3,5 AMPS 5,5 AMPS 7,1 AMPS 6,4 AMPS 

Pressão Nominal HI-290PSI LO-

130PSI 

HI-290PSI LO-

130PSI 

HI-290PSI LO-

130PSI 

HI-290PSI LO-

130PSI 

Refrigerante R134a (200g) R134a (220g) R134a (210g) R134a (300g) 
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1. KM-80BAJ 

OBSERVAÇÃO 

O equipamento não requer folga em 

nenhum lado. Mas deixe espaço 

suficiente na parte traseira para as 

conexões da alimentação de água e 

do dreno, uma folga de pelo menos 

12” (30 cm) na parte dianteira e uma 

folga de pelo menos 5/8” (15 mm) na 

parte superior, ara manutenção. 

 

Unidade: mm [polegadas] 

B. Dimensões/Conexões 
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2. KM-115BAJ 

Unidade: mm [polegadas] 

OBSERVAÇÃO 

O equipamento não requer folga em 

nenhum lado. Mas deixe espaço 

suficiente na parte traseira para as 

conexões da alimentação de água e 

do dreno, uma folga de pelo menos 

12” (30 cm) na parte dianteira e uma 

folga de pelo menos 5/8” (15 mm) na 

parte superior, ara manutenção. 
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3. KM-160BAJ 

Unidade: mm [polegadas] 

AVISO 

O equipamento não requer folga em 

nenhum lado. Mas deixe espaço 

suficiente na parte traseira para as 

conexões da alimentação de água e 

do dreno, uma folga de pelo menos 

12” (30 cm) na parte dianteira e uma 

folga de pelo menos 5/8” (15 mm) na 

parte superior, ara manutenção. 
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4. KM-160BWJ 

Unidade: mm 

[polegadas] AVISO 

O equipamento não requer folga em 

nenhum lado. Mas deixe espaço 

suficiente na parte traseira para as 

conexões da alimentação de água e 

do dreno, uma folga de pelo menos 

12” (30 cm) na parte dianteira e uma 

folga de pelo menos 5/8” (15 mm) na 

parte superior, ara manutenção. 
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II. Instruções de Instalação e Operação 

 ATENÇÃO 

• O equipamento deve ser instalado e acordo com os códigos e regulamentos locais, estaduais e federais 

aplicáveis. 

• A inobservância em instalar, operar e manter o equipamento de acordo com este manual causará 

efeitos adversos na segurança, no desempenho, na vida útil dos componentes e na cobertura da 

garantia, e pode resultar em danos dispendiosos causados pela água. 

• PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: Certifique-se de que todos os componentes, prendedores e 

parafusos estejam firmemente nos seus locais após a instalação. Certifique-se de que nada tenha caído 

no compartimento de armazenamento de gelo. 

A. Local 

AVISO 

• O equipamento não é destinado para uso externo. A temperatura ambiente operacional normal deve 

estar entre 45°F e 100°F (7°C e 38°C); A temperatura operacional normal da água deve estar entre 45°F 

e 90°F (7°C e 32°C). A operação do equipamento por períodos prolongados, fora dessas faixas de 

temperaturas normais, pode afetar o seu desempenho. 

• O equipamento não funcionará em temperaturas subcongelantes. Para evitar danos na linha de 

alimentação de água, drene o equipamento se a temperatura do ar estiver diminuindo abaixo de 32°F 

(0°C). Veja "IV. Preparando o Equipamento para Períodos sem Uso." 

Para melhores resultados operacionais: 

• O equipamento não deve ser colocado próximo a fornos, grelhas ou outros equipamentos geradores de 

calor. 

• Em áreas onde haja preocupação com danos causados pela água, instale o equipamento em uma área 

com contenção e com um ralo no piso. 

• O equipamento não requer folga em nenhum lado. Mas deixe espaço suficiente na parte traseira para as 

conexões de alimentação de água e conexões de dreno, uma folga de pelo menos 12” (30 cm) na parte 

dianteira e uma folga de pelo menos 5/8” (15 mm) na parte superior, para manutenção. 

• O local deve proporcionar uma base firme e nivelada para o equipamento. 
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B. Verificações Antes da Instalação 

AVISO 

• Remova o papelão, fita e demais materiais da embalagem. Se algum material for deixado no 

equipamento, ele não funcionará. 

• Remova a fita da embalagem sustentando a porta e o separador. Veja a Fig. 1. 

• Inspecione visualmente o exterior do contêiner de transporte e comunique imediatamente ao 

transportador qualquer avaria detectada. Quando abrir o container, qualquer avaria detectada deve ser 

comunicada imediatamente ao transportador. 

• Remova os painéis para evitar danos quando instalar o equipamento. (Veja “II. C. Como remover os 

Painéis.”) 

• Remova a embalagem contendo os acessórios. 

• Remova o filme plástico de proteção dos painéis. Se o equipamento tiver sido exposto ao sol ou calor, 

retire o filme após o equipamento esfriar. 

• Verifique se as linhas do refrigerante não friccionam ou tocam outras linhas ou superfícies e se a hélice 

do ventilador (se aplicável) gira livremente. 

• Verifique se o compressor está assentado nos calços de montagem. 

• Veja se a plaqueta de identificação na parte superior do painel lateral esquerdo e verifique se a sua 

tensão de alimentação coincide com a tensão especificada na plaqueta de identificação. 

C. Como Remover a Grelha – Veja a Fig. 1 

• Grelha: Remova o filtro de ar. Erga a grelha e em sua direção. 

Arrie as abas na parte superior e em ambas as laterais, usando uma chave de fenda 

comum, puxe levemente em sua direção, e retire. 

• Painel 

Superior: 

Remova os parafusos. Deslize para trás e retire. 

• Tampa 

Traseira: 

Remova os parafusos. Puxe em sua direção. 
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Fig.1 

 

Painel superior 

Aba do painel traseiro 

(ambas as extremidades) 

Aba da grelha (ambas as 

extremidades) 

Condensador 

Grelha 

Filtro de ar 

Comutador de controle 

Porta 

Compartimento de 

armazenamento de 

gelo 

Separador 

Tampa traseira 

Vista traseira 
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D. Instalação 

  AVISO 

• Não coloque mais de 33 lb. (15 kg) no painel superior. 

• Não use a estrutura para erguer o equipamento. Erga o equipamento da sua base. 

• Movimente o equipamento com cuidado para evitar danificar o exterior. 

 

1) Desembale o equipamento e remova todo o 

papelão, fita e demais materiais de embalagem 

ANTES de operar a unidade. 

2) Posicione o equipamento no seu local 

permanente. 

3) Nivele o equipamento em ambas as direções 

esquerda-para-direita e frente-para-trás “quando 

instalado com ou sem pés). Veja a Fig. 2. 

4) Se montado nivelado a um balcão, vede o 

perímetro onde o equipamento está em contato 

com o balcão, usando um composto de 

calafetagem aprovado, de uma maneira estável e 

que seja fácil de limpar. 

5) Se instalando a unidade com pés na parte inferior, 

use os quatro pés reguláveis de 6” (15,2 cm) a 7” 

(17,8 cm). Aparafuse os pés firmemente nos furos 

roscados na base (veja a Fig. 3). 

 

 

Máx. 0,2” (5 mm) 

Fig. 2 

Furo roscado (Instalação do pé) 

Base 

Pé regulável 

Fig. 3 
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E. Conexão Elétrica 

 ATENÇÃO 

• A conexão elétrica deve estar em conformidade com os requisitos dos códigos de eletricidade locais, 

estaduais e federais. A inobservância em cumprir esses requisitos pode resultar em morte, ferimentos 

graves, incêndio ou danos. 

• O equipamento requer uma fonte de alimentação, independente de capacidade apropriada. Veja a 

plaqueta de identificação para as especificações elétricas. A inobservância em usar uma fonte de 

alimentação independente de capacidade apropriada pode resultar em desarme de disjuntor, queima de 

fusível, avaria na fiação existente ou falha de algum componente. Isso pode levar a geração de calor ou 

fogo. 

• O EQUIPAMENTO DEVE SER ATERRADO: O equipamento é equipado com um plugue de 

aterramento de três pinos classe NEMA 5-15 para reduzir o risco de perigos potenciais de choque 

elétrico. Ele deve ser conectado em uma tomada de parede para pino de 3 pontas, independente e 

corretamente aterrada. Se a tomada for para um pino de 2 pontas, é sua responsabilidade solicitar a um 

eletricista qualificado a sua substituição por uma tomada de parede para pino de 3 pontas independente 

e corretamente aterrada. Não remova o pino de aterramento do plugue e não use adaptadores. A 

inobservância em aterrar corretamente o equipamento pode resultar em morte ou ferimentos graves. 

• Não use cabo de extensão. 

• Para reduzir o risco de choque elétrico não toque no plugue ou no comutador de controle com as mãos 

úmidas ou molhadas. Certifique-se de que o comutador esteja na posição OFF antes de conectar ou 

desconectar o equipamento. 

• Não use um equipamento com o cabo de energia danificado. O cabo de energia não deve ser 

modificado, torcido, agrupado, sobrecarregado, comprimido ou emaranhado. Tais ações podem resultar 

em choque elétrico ou fogo. Para desconectar o equipamento, certifique-se de puxar o plugue, não o 

cabo, e não torça o cabo. 

• O fio terra VERDE no cabo de energia instalado de fábrica é conectado ao equipamento. Se for 

necessário remover ou substituir o cabo de energia, certifique-se de conectar o fio terra do cabo de 

energia no seu parafuso quando da sua fixação. 

• Usualmente, são necessários uma permissão para trabalho com eletricidade e os serviços de um 

eletricista licenciado. 

• A variação máxima admissível da tensão é ±10% da tensão nominal da plaqueta de identificação. 

• Para instalação de bomba de drenagem opcional, consulte as instruções inclusas nos acessórios. 
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F. Conexões de Alimentação de Água e de Dreno – Veja as Figs. 4 a 6 

 ATENÇÃO 

As conexões de alimentação de água e de dreno devem ser instaladas de acordo com os regulamentos 

locais, estaduais e federais. 

 

AVISO 

• A temperatura operacional normal da água deve estar entre 45°F a 90°F (7°C a 32°C). A operação do 

equipamento, por períodos prolongados, fora da sua faixa de temperatura normal, pode afetar o 

desempenho do equipamento. 

• A pressão de alimentação da água deve ser, no mínimo, 10 PSIG e no máximo 113 PSIG. Se a pressão 

exceder 113 PSIG, será necessário o uso de uma válvula redutora de pressão. 

• Para evitar danos no equipamento, não opere o equipamento quando não houver alimentação de água, 

ou se a pressão estiver abaixo de 10 PSIG. Não opere o equipamento até que seja alcançada a pressão 

correta da água. 

• Descalcificantes, suspiros ou filtros externos podem ser necessários dependendo a qualidade da água. 

Entre em contato com o Representante de Serviços Certificado da Hoshizaki da sua região para 

recomendações. 

• Uma permissão para trabalho com tubulações de água e os serviços de um bombeiro hidráulico 

licenciado podem ser exigidos em algumas áreas. 

• A linha de dreno da máquina de gelo e a linha de dreno do condensador resfriado a água (se aplicável) 

devem ter trajetos distintos. 

• As linhas de dreno devem ter declives de 1/4” por pé (2 cm por 1 m) em trechos horizontais para a 

obtenção de um escoamento razoável. Uma conexão em t (com respiro) também é necessária para um 

escoamento apropriado. 

• Para instalação de bomba de drenagem opcional, consulte as instruções inclusas nos acessórios. 

• As linhas de dreno não devem ser conectadas diretamente ao sistema de esgoto. Deve haver uma folga 

de ar de no mínimo 2 polegadas (5 cm) (na vertical) entre as extremidades dos tubos de dreno da 

máquina de gelo e do condensador resfriado a água (se aplicável) e o ralo do piso. 
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1. Máquina de Gelo 

Entrada da 

Alimentação de 

Água da Máquina 

de Gelo 

Diâmetro Mínimo da Linha de 

Alimentação de Água da 

Máquina de Gelo 

Saída do dreno da 

Máquina de Gelo 

Diâmetro Mínimo da 

Linha de dreno da 

Máquina de Gelo 

Rosca para Tubo de 

1/2", Fêmea (FPT) 

Tubo de Cobre de Diâmetro 

Nominal de 1/4" ou Equivalente 

Rosca para Tubo de 

3/4", Fêmea (FPT) 

Tubo Rígido de Diâmetro 

Nominal de 3/4" ou 

Equivalente 

• Devem ser instaladas uma válvula de passagem na linha de alimentação de água e uma válvula de dreno 

na máquina de gelo. 

• Certifique-se de que haja comprimentos suficientes da linha de alimentação de água da linha de dreno 

 para o equipamento ser retirado de serviço. 

  

 KM-80BAJ, KM-115BAJ, KM-160BAJ 

Saída de ¾” FPT de dreno da máquina de gelo 

Tubo de respiro 

Tubo rígido de diâmetro nominal 

mínimo de 3/4” ou Equivalente 

Sifão Declive de 1/4” 

por pé 

Para ralo de piso 

aprovado  

Válvula de 

dreno 

Entrada de  1/2” FPT da 

Alimentação de Água da Máquina 

de Gelo 

Tubo de cobre de diâmetro nominal 

mínimo de 1/4” ou Equivalente 

Válvula de 

passagem 

Certifique-se de que haja comprimentos 

suficientes da linha de alimentação de 

água da linha de dreno para o 

equipamento ser retirado de serviço. 

Tubo separado para ralo aprovado. Deixar 

uma folga de ar (na vertical) de 2 

polegadas (5 cm) entre a extremidade de 

cada tubo e o ralo. 

 

Folga de ar de 

2 polegadas 

((5 cm) 

Piso 

Dreno 

Fig. 4 
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2. Condensador Resfriado a Água 

a) Conexão para um Sistema de Dreno Aberto 

Entrada da 

Alimentação de 

água do 

Condensador 

Diâmetro Mínimo da Linha de 

Alimentação de Água do 

Condensador 

Saída do dreno do 

Condensador 

Diâmetro Mínimo da 

Linha de Dreno do 

Condensador 

Rosca para Tubo de 

1/2", Fêmea (FPT) 

Tubo de Cobre para Água, 

Diâmetro Interno Nominal de 1/4" 

ou Equivalente 

Rosca para Tubo de 

1/2", Fêmea (FPT) 

Tubo Rígido de Diâmetro 

Interno Nominal de 1/4" 

ou Equivalente 

• Devem ser instaladas uma válvula de passagem da linha de alimentação de água e de dreno do 

condensador. 

• Em algumas áreas pode haver necessidade de um dispositivo contra fluxo de retorno no circuito da água 

de arrefecimento. 

• Para manter a pressão correta no lado de pressão, a temperatura de entrada da alimentação de água 

não deve ficar abaixo de 45°F (7°C) e a temperatura de saída do dreno do condensador deve estar na 

faixa de 104°F a 115°F (40°C a 46°C). Quando a instalação da máquina de gelo estiver concluída, 

confirme a temperatura de saída do dreno do condensador 5 minutos após o início de um ciclo de 

congelamento. Se a temperatura de saída do dreno do condensador não estiver na faixa apropriada use 

uma chave de fenda comum para girar o parafuso de regulagem na válvula reguladora de água até a 

temperatura ficar na sua faixa apropriada. 

 

Fig. 5 

 

KM-160BWJ 

Saída do dreno da 

máquina de gelo, 

3/4” FPT 

Saída do dreno 

condensador, t 1/2” 

FPT  

Entrada da alimentação de água 

do condensador, 1/2” FPT 

Entrada da alimentação de água da máquina 

de gelo, 1/2” FPT 

Tubo de cobre para água, diâmetro 

nominal mínimo de 1/4” ou 

Equivalente  

Válvula de passagem 

Válvula de dreno 

Válvula de passagem 

Válvula de dreno 

Para ralo de 

piso aprovado 

Declive de 

1/4” por pé 

Folga de ar de 2 

polegadas (5-cm) 

Piso 

Dreno 

Sifão 

Tubo rígido de diâmetro 

interno nominal mínimo de 

3/4” ou Equivalente 
Tubo rígido de diâmetro 

interno nominal mínimo de 

1/4” ou Equivalente 

 
Certifique-se de que haja 

comprimentos suficientes 

da linha de alimentação 

de água da linha de dreno 

para o equipamento ser 

retirado de serviço. 

Tubo separado para ralo 

aprovado. Deixar uma 

folga de ar (na vertical) de 

2 polegadas (5 cm) entre 

a extremidade de cada 

tubo e o ralo. 

. 

Tubo de respiro 
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b) Conexão para um Sistema de Circuito fechado 

Entrada da 

Alimentação de 

Água do 

Condensador 

Diâmetro Mínimo da Linha 

de Alimentação de Água do 

Condensador 

Saída do Retorno 

do condensador 

Diâmetro Mínimo da Linha 

de retorno do Condensador 

Rosca para Tubo de 

1/2", Fêmea (FPT) 

Tubo de Cobre para Água de 

Diâmetro Interno nominal de 

1/4" ou Equivalente 

Rosca para Tubo 

de 1/2", Fêmea 

(FPT) 

Tubo de Cobre para Água de 

Diâmetro Interno nominal de 

1/4" ou Equivalente 

• Devem ser instaladas válvulas de passagem e válvulas de dreno em ambas a entrada de alimentação de 

água do condensador e a saída do retorno do condensador. 

• A vazão mínima de água para o condensador é 4 GPM. 

• A pressão diferencial entre a entrada de alimentação de água do condensador e a saída do retorno do 

condensador não deve ser inferior a 10 PSIG. 

• Quando usando uma solução de glicol, a mistura da solução deve ser inferior a 30% de glicol. 

• Para manter a pressão correta no lado de pressão, a temperatura de entrada da alimentação de água 

não deve ficar abaixo de 45°F (7°C) e a temperatura de saída do dreno do condensador deve estar na 

faixa de 104°F a 115°F (40°C a 46°C). Quando a instalação da máquina de gelo estiver concluída, 

confirme a temperatura de saída do dreno do condensador 5 minutos após o início de um ciclo de 

congelamento. Se a temperatura de saída do dreno do condensador não estiver na faixa apropriada use 

uma chave de fenda comum para girar o parafuso de regulagem na válvula reguladora de água até a 

temperatura ficar na sua faixa apropriada. 

  

 

Fig. 6 

 

KM-160BWJ 

Saída do dreno da 

máquina de gelo, 

3/4” FPT 

Saída do retorno do 

condensador, 1/2” 

FPT 

Entrada da alimentação de água 

do condensador, 1/2” FPT 

Entrada da alimentação de água da máquina 

de gelo, 1/2” FPT 

Tubo de cobre para água, diâmetro 

interno nominal mínimo de 1/4” ou 

Equivalente  

Válvula de 

passagem 

Válvula de dreno 

Válvula de passagem 

Válvula de dreno 

Para ralo de 

piso aprovado 

1/4” declive por pé 

Folga de ar de 2 

polegadas (5 cm) 

Piso 

Ralo 

Sifão Tubo rígido, diâmetro interno 

nominal mínimo de  3/4”  ou 

Equivalente 
 

Certifique-se de que haja 

comprimentos suficientes 

da linha de alimentação 

de água da linha de dreno 

para o equipamento ser 

retirado de serviço. 

Tubo separado para ralo 

aprovado. Deixar uma 

folga de ar (na vertical) de 

2 polegadas (5 cm) entre 

a extremidade de cada 

tubo e o ralo. 

Válvula de dreno 

Válvula de 

passagem 

Tubo de respiro 
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G. Lista de Verificação Final 

 ATENÇÃO 

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: Assegure-se de que todos os componentes, prendedores e parafusos 

estejam firmemente em suas posições após a instalação. Certifique-se de que nada foi deixado no 

compartimento de armazenamento de gelo. 

1) O equipamento está nivelado? 

2) O equipamento está em um local onde a temperatura ambiente está dentro de 45°F a 100°F (7°C a 

38°C) e a temperatura da água dentro de 45°F a 90°F (7°C a 32°C) durante todo o ano? 

3 Existe uma folga de pelo menos 2” (5 cm) no lado direito do equipamento e de pelo menos 5/8” (15 

mm) na parte superior? 

4) Todo o papelão e fitas de transporte e demais materiais de embalagem foram retirados do 

equipamento? As guias dos cubos estão nas suas posições corretas? 

5) Todas as conexões elétricas e de água foram feitas? As conexões elétricas e de água estão em 

conformidade com os requisitos dos códigos e regulamentos locais, estaduais e federais? 

6) A tensão de alimentação foi verificada e confrontada com a constante na plaqueta de identificação? A 

fonte de alimentação está aterrada apropriadamente, tomada de parede para 3 pinos? 

7) As linhas de alimentação de água e de dreno estão dimensionadas conforme especificado? A(s) 

válvula (s) de passagem da linha de alimentação de água e a(s) válvula de dreno estão instaladas? A 

pressão de alimentação de água foi verificada para garantir um mínimo de 10 PSIG e um máximo de 

113 PSIG? 

8) O compressor está bem assentado em todos os calços de montagem? As linhas do refrigerante foram 

verificadas para certeza de que não friccionam ou toquem outras linhas ou superfícies? A hélice do 

ventilador (se aplicável) foi verificada para certeza de estar girando livremente? 

9) Todos os componentes, prendedores e parafusos estão presos firmemente em suas posições? 

10) O manual de instrução foi entregue ao usuário final? Ele foi instruído sobre como operar o 

equipamento e sobre a importância da manutenção periódica recomendada? 

11) O usuário final recebeu as informações de contato sobre algum agente de serviço autorizado? 

12) O cartão de garantia foi preenchido e encaminhado à fábrica para registro da garantia? 
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H. Início de Operação 

 ATENÇÃO 

Todas as peças são reguladas na fábrica. Regulagens incorretas podem afetar adversamente a 

segurança, o desempenho, a vida útil dos componentes e a cobertura da garantia. 

 

AVISO 

• Se o equipamento for desligado aguarde pelo menos 3 minutos antes de reiniciar o equipamento, para 

evitar danificar o compressor. 

• Para evitar danificar a bomba d’água, não deixe o comutador de controle na posição “SERVICE” 

(SERVIÇO) por períodos prolongados de tempo quando o tanque de água estiver vazio. 

• Ao acionar o equipamento, confirme que todas as conexões internas e externas estão sem vazamentos. 

 

1) Abra a(s) válvula9s) de passagem da linha de alimentação de água. 

2) Remova o filtro de ar. 

3) Certifique-se de que o comutador de controle esteja na posição “OFF”. Conecte o equipamento na 

tomada de eletricidade. ATENÇÃO! Para reduzir o risco de choque elétrico, não toque no 

comutador de controle nem faça a conexão com as mãos úmidas. Se você tiver necessidade 

de deslizar o equipamento para colocação em uma instalação já existente, certifique-se de 

não danificar ou prender a linha de alimentação de água, a linha de dreno ou o cabo de 

energia.  

4) Mova o comutador de controle para a 

posição “ICE” (GELO). 

5) Deixe o equipamento opera por 10 

minutos. 

6) Mova o comutador de controle para a 

posição “WASH” (LAVAR). 

7) Deixe o equipamento operar por 5 

minutos. 

8) Mova o comutador de controle para a 

posição “OFF”, então desconecte o 

equipamento da tomada de 

eletricidade. 

9) abra a porta. 

10) Desconecte a mangueira de silicone 

para drenar a água. Veja a Fig. 7.  

Fig. 7 

 

Guia de cubos 

Reservatório de 

água 

Mangueira de 

silicone 

(Conecte/descon

ecte onde 

indicado pela 

seta) 

Tubo de 

transbordamento 

(Desconecte do 

fundo do 

reservatório)  

Compartimento 

de 

armazenamento 

de gelo 
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11) Torne a conectar a mangueira de silicone na sua posição correta após toda a água ser drenada. 

12) Limpe o compartimento de armazenamento de gelo usando um produto de limpeza neutro. Lave 

completamente com água após a limpeza. 

13) Assegurar-se de que o comutador de controle esteja na posição “OFF”. Conecte o equipamento na 

tomada de eletricidade. 

14) Mova o comutador de controle para a posição “ICE” (GELO). 

15) Recoloque o filtro de ar na sua posição correta. 

16) Para confirmar a operação de controle do compartimento, pressione a palheta do atuador de controle 

do compartimento durante os primeiros 5 minutos do ciclo de congelamento. O compressor e o motor 

do ventilador (se aplicável) devem energizar dentro de 15 segundos, então a válvula de dreno deve 

energizar até o tanque de água esvaziar. Após o tanque de água esvaziar, o motor da bomba e a 

válvula de dreno devem desenergizar. 

17) Feche a porta. 

III. Manutenção 

O equipamento deve ser mantido de acordo com o manual de instrução e as etiquetas fornecidas. Consulte 

o Representante de Serviço Certificado da Hoshizaki da sua região sobre serviços de manutenção. 

 ATENÇÃO 

• Somente técnicos qualificados devem realizar serviços no equipamento. 

• Para reduzir o risco de choque elétrico, não toque no comutador de controle nem no plugue com as 

mãos úmidas. Certifique-se de que o comutador de controle esteja na posição "OFF" antes de conectar 

ou desconectar o equipamento. 

• Mova o comutador de controle para a posição "OFF" e desconecte o equipamento da tomada de 

eletricidade antes de realizar qualquer serviço. 

• PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: Garanta que todos os componentes, prendedores e parafusos 

estejam presos firmemente em posição após qualquer serviço de manutenção realizado no 

equipamento. Certifique-se de nada tenha caído no compartimento de armazenamento de gelo. 

A. Programa de Manutenção 

O programa de manutenção abaixo é uma orientação. Manutenção mais frequente pode ser necessária 

dependendo da qualidade da água, do ambiente em que o equipamento está instalado e dos regulamentos 

locais de sanitização. 
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Programa de Manutenção 

Frequência Área Tarefa 

Diariamente Concha Limpe a concha de gelo usando um produto de limpeza neutro. Lave 

completamente com água após limpar. 

Quinzenal-

mente 

Filtros de ar Inspecione. Lave com água morna e produto de limpeza neutro, se 

estiver sujo. 

Mensalmen-

te 

Filtros de água 

externos 

Verifique quanto à pressão correta e, se necessário, troque. 

 Exterior da 

máquina de gelo 

Limpe com um pano limpo e macio. Use um pano úmido com um 

produto de limpeza neutro e retire o óleo e poeira acumulados. Limpe 

as manchas de cloro (pontos de ferrugem coloridos) usando um 

agente de limpeza não abrasivo. 

Anualmente Revestimento do 

compartimento de 

armazenamento de 

gelo da máquina de 

gelo 

Limpe e faça a sanitização de acordo com as instruções de limpeza e 

sanitização fornecidas neste manual ou na etiqueta de manutenção na 

máquina de gelo. 

Entrada da 

alimentação de 

água 

Feche a válvula de passagem da linha de alimentação de água da 

máquina de gelo e drene o sistema de água. Limpe o filtro na entrada 

da alimentação de água. 

Condensador Inspecione. Limpe se necessário usando uma escova ou aspirador de 

pó. Dependendo do local, uma limpeza mais frequente pode ser 

necessária. 

Mangueiras de 

água 

Inspecione as mangueiras de água e, se necessário, limpe/troque. 

B. Instruções de Limpeza e Sanitização 

O equipamento deve ser limpo e sanitizado pelo menos uma vez ao ano. Limpeza e sanitização mais 

frequentes podem ser necessárias em algumas condições da água. 

 ATENÇÃO 

• Para evitar ferimentos em pessoas e danos no equipamento, não use produtos de limpeza tipo amônia. 

• Siga cuidadosamente as instruções fornecidas com os frascos da solução de limpeza e sanitização. 

• Sempre use luvas à prova de líquidos para evitar que as soluções de limpeza e sanitização entrem em 

contato com a pele ou os olhos. 

 

AVISO 

Para evitar danificar a bomba d’água, não deixe o comutador de controle na posição “SERVICE” por 

períodos prolongados de tempo quando o tanque de água estiver vazio. 

1. Procedimento de Limpeza 

1) Dilua 5 onças líquidas (148 ml) do produto de limpeza recomendado pela Hoshizaki “Lime-A-

Way” (Ecolab) com 1 galão  (3,8 litros) de água. 

2) Remova o filtro de ar. Remova o gelo do evaporador e o gelo do compartimento de 

armazenamento. 
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Observação: Para remover cubos no evaporador, mova o comutador de controle para a posição “OFF” 

e retorne-o para a posição “ICE” (GELO) após 3 minutos. O ciclo de coleta inicia e os cubos 

serão removidos do evaporador. 

3) Mova o comutador de controle para a posição “OFF”. Abra a porta. 

4) Desconecte a mangueira de silicone para drenar a água. Veja a Fig. 7. Torne a conectar a 

mangueira de silicone na sua posição correta após toda a água ser drenada. 

5) Derrame a solução de limpeza no reservatório de água. Mova o comutador de serviço para a 

posição “WASH” (LAVAR). Feche a porta. 

6) Após 30 minutos, mova Desconecte o comutador de controle para a posição “OFF”. 

7) Desconecte a mangueira de silicone para drenar a água. Torne a conectar a mangueira de 

silicone na sua posição correta após toda a água ser drenada. 

8) Mova o comutador de controle para a posição “ICE” (GELO) pra encher o reservatório de água 

com água. 

9) Após 3 minutos, mova o comutador de controle para a posição “WASH” (LAVAR). 

10) Após 5 minutos, mova o comutador de controle para a posição “OFF”. 

11) Desconecte a mangueira de silicone para drenar a água. Torne a conectar a mangueira de 

silicone na sua posição correta após toda a água ser drenada. 

12) Repita as etapas 8 a 11 mais três vezes para lavar completamente. 

13) Desconecte a mangueira de silicone e o tubo de transbordamento (ladrão). Depois, remova o 

reservatório de água pressionando para baixo as presilhas nos suportes (L) e (R) e puxando 

levemente o reservatório em sua direção e empurre-o para baixo. Cuidado para evitar quebrar 

algo ao movimentar as partes. Veja a Fig. 8. 

14) Puxe os guia de cubos (a quantidade varia dependendo do modelo) para cima e retire-os do 

reservatório de água. Eles estão encaixados em posição. Veja a Fig. 9. 

15) Dilua 5 onças líquidas (148 ml) do produto de limpeza recomendado pela Hoshizaki “Scale 

Away” com 1 galão  (3,8 litros) de água. 
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Fig. 9 

 

Motor da bomba 

Suporte (R) 

Chave de nível 

* Esta ilustração mostra a máquina KM- 

80BAJ/115BAJ. A localização da chave 

de nível é diferente daquela da máquina 

KM-160BAJ/BWJ (atrás do motor da 

bomba). 

Reservatório de 

água 

Guia dos cubos 
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(ambas as 
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Empurrar 

Fig. 8 

Reservatório de 

água 

Guia dos cubos 

Presilha 

* Esta ilustração mostra a máquina KM-80BAJ. 

Os números dos guias de cubos a seguir são 

fornecidos: 

KM-80BAJ 2 peças 

KM-115BAJ 3 peças 

KM-160BAJ 3 peças 

KM-160BWJ 3 peças 

* O comutador de controle do compartimento de 

gelo fica acessível com a retirada do reservatório 

de água. Puxe o comutador em sua direção para 

facilitar a manutenção. 

* Esta é a vista frontal com a porta aberta e o 

reservatório de água removido. 

Comutador de controle do 

compartimento de gelo 



 

25 

16) Lave o comutador de controle do compartimento de gelo, reservatório de água, chave de nível, 

mangueira de silicone e tubo ladrão usando um esfregão de nylon, escovas e a solução de 

limpeza. Além das peças retiradas, lave também o revestimento do compartimento e os 

suportes (L) e (R) com a solução. 

17) Descarte a solução de limpeza e lave com água todas as partes, completamente. 

2. Procedimento de Sanitização – Após Procedimento de Limpeza 

1) Dilua aproximadamente 0,31 onças líquidas (9,2 ml) de uma solução de hipoclorito de sódio a 

8,25% (lixívia à base de cloro) com 1 galão (3,8 litros) de água morna. Usando uma tira de 

teste de cloro ou outro método, confirme que a concentração como estando em torno de 200 

ppm. 

2) Embeba as partes removidas da etapa 16 acima em um recipiente limpo contendo a solução de 

sanitização. Após deixar as partes embebidas por 10 minutos, lave-as com a solução. Lave 

também o revestimento do compartimento e os suportes (L) e (R) com a solução. 

3) Descarte a solução de sanitização e lave as partes com água. 

4) Recoloque as partes removidas nas suas posições corretas na ordem inversa à qual foram 

retiradas. 

5) Dilua aproximadamente 0,31 onças líquidas (9,2 ml) de uma solução de hipoclorito de sódio a 

8,25% (lixívia à base de cloro) com 1 galão (3,8 litros) de água morna. Usando uma tira de 

teste de cloro ou outro método, confirme que a concentração como estando em torno de 200 

ppm. 

6) Derrame a solução de sanitização no reservatório de água e deixe a solução assentada por 10 

minutos. 

7) Mova o comutador de controle para a posição “WASH” (LAVAR). Feche a porta. 

8) Após 15 minutos, mova o comutador de controle para a posição “OFF”. Abra a porta. 

9) Desconecte a mangueira de silicone para drenar a água. Torne a conectar a mangueira de 

silicone na sua posição correta após toda a água ser drenada. 

10) Repita uma vez as etapas 5 a 9. Repita três vezes as etapas 8 a 11 do Procedimento de 

Limpeza, completamente. 

11) Lave com água o compartimento de armazenamento de gelo. 

12) Mova o comutador de controle para a posição “ICE” (GELO) para iniciar a operação automática 

do processo de fazer gelo. 

13) Feche a porta. Recoloque o filtro de ar na sua posição correta. 
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IV. Preparando o equipamento para Períodos sem Uso 

OBSERVAÇÃO 

• Durante períodos prolongados sem uso, ausências extensas ou em temperaturas subcongelantes, siga 

as instruções abaixo para reduzir o risco de danos dispendiosos causados pela água. 

• Para evitar danificar a bomba d’água, não deixe o comutador de controle na posição “WASH” (LAVAR) 

por períodos prolongados quando o reservatório de água estiver vazio. 

Durante períodos prolongados sem uso, ausências extensas ou em temperaturas subcongelantes, siga as 

instruções abaixo. Quando o equipamento não for usado por dois ou três dias sob condições normais, basta 

mover o comutador de controle para a oposição “OFF”. 

1. Retire a água da linha de alimentação de água da máquina de gelo: 

1) Remova o filtro de ar se ainda não retirado. 

2) Mova o comutador de controle para a posição “OFF”. 

3) Aguarde 3 minutos. 

4) Feche a válvula de passagem da linha de alimentação de água da máquina de gelo e abra a válvula 

de dreno da linha de alimentação de água da máquina de gelo. 

5) Deixe a linha drenar, por gravidade. 

6) Conecte a alimentação de ar comprimido ou dióxido de carbono na válvula de dreno da linha de 

alimentação de água da máquina de gelo. 

7) Mova o comutador de controle para a posição “ICE” (GELO). 

8) Rapidamente, deixe o ar comprimido ou o dióxido de carbono escoar pela linha de alimentação de 

água da máquina de gelo. 

2. Drene o reservatório de água: 

1) Mova o comutador de controle para a posição “OFF”. 

2) Desconecte o equipamento da tomada de eletricidade. 

3) Abra a porta. Desconecte a mangueira de silicone para drenar a água. Veja a Fig. 7. 

4) Torne a conectar a mangueira de silicone na sua posição correta após toda a água ser drenada. 
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5) Remova todo o gelo do compartimento de armazenamento de gelo e limpe o compartimento. 

6) Feche a porta. 

7) Recoloque o filtro de ar na sua posição correta. 

8) Feche a válvula de dreno da linha de alimentação de água da maquia de gelo. 

3. Apenas em modelo resfriado a água, retire a água do condensador resfriado a água: 

1) Certifique-se de que o comutador de controle esteja na posição “OFF” e que o equipamento está 

desconectado da fonte de alimentação elétrica. 

2) Remova a tampa traseira. 

3) Feche a válvula de passagem da linha de alimentação de água do condensador. Se conectada a um 

sistema de circuito fechado, feche também a válvula de passagem da linha de retorno do 

condensador. 

4) Abra a válvula de dreno da linha de alimentação da água do condensador. Se conectada a um 

sistema de circuito fechado, também abra a válvula de dreno da linha de retorno do condensador. 

5) Conecte a alimentação de ar comprimido ou dióxido de carbono à válvula de dreno da linha de 

alimentação de água do condensador. 

6) Abra a válvula reguladora de água, com uma chave de fenda, para atuar no retentor da mola abaixo 

desta. Enquanto mantendo a válvula aberta, sopre o condensador usando o fluxo da alimentação de 

ar comprimido ou dióxido de carbono até que a água pare de sair. 

7) Feche a válvula de dreno da linha de alimentação de água do condensador. Se conectada a um 

sistema de circuito fechado, feche também a válvula de dreno da linha de retorno do condensador. 

8) Recoloque a tampa traseira na sua posição correta. 

V. Descarte 

O equipamento contém refrigerante e deve ser descartado de acordo com os códigos e regulamentos locais, 

estaduais e federais aplicáveis. Os refrigerantes devem ser recuperados apropriadamente por pessoal de 

serviço certificado. 

IMPORTANTE 

 

O agente de espuma isolante usado para o corpo da unidade contém gás inflamável - 

ciclopentano. 
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