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1 Introdução
Este documento é complementar ao “Regulamento para Concessão do Selo Procel de
Economia de Energia”, que pode ser encontrado na página eletrônica do Procel
(www.eletrobras.com/procel). Seu objetivo é definir os critérios que devem ser
atendidos pelos condicionadores de ar para receberem a autorização do uso do Selo
Procel de Economia de Energia.
2 Avaliação das características do produto
O mecanismo de avaliação das características dos condicionadores de ar abrangidos
por este Regulamento é o da etiquetagem, através do Programa Brasileiro de
Etiquetagem – PBE, coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, em parceria com o Procel Eletrobras.
Portanto, o produto concorrente ao Selo Procel deve ser submetido às fases de
concessão da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE 1, descritas no
documento “Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) de Condicionadores de
Ar” vigente do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, publicado na página
eletrônica do Inmetro (www.inmetro.gov.br).
Os laboratórios de referência para a realização dos ensaios são aqueles indicados pelo
Procel (www.procelinfo.com.br). As respectivas tolerâncias permitidas nos resultados
serão apresentadas a seguir neste documento.
3 Critérios para concessão do Selo Procel
Para ser contemplado com o Selo Procel o modelo deve atender simultaneamente
aos critérios apresentados a seguir:
3.1 Atender aos requisitos de segurança elétrica definidos nos “Requisitos de
Avaliação da Conformidade (RAC) de Condicionador de Ar” vigentes do
Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE coordenado pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro;

1

ENCE – Tem por objetivo informar o consumo de energia e / ou eficiência energética de um equipamento. Seu uso está subordinado
à autorização pelo Inmetro.
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3.2 O fabricante/importador que desejar fazer uso do Selo Procel em modelo de
sua linha de fabricação (ou em modelo importado) deverá comprovar, através
dos ensaios prescritos no Anexo I deste documento, que o modelo atende aos
seguintes critérios:
A. Apresentar um valor de IDRS (Índice de Desempenho de Refrigeração Sazonal)
de Condicionadores de Ar conforme a Tabela 1 a seguir:
Tabela 1
Eficiência Energética (W/W)

Equipamento
Split
Janela
(≤ 17.500 Btu/h)
Janela
(> 17.500 Btu/h)

IDRS (Índice de Desempenho de Refrigeração Sazonal)

Até 02/05/2022

A partir de 03/05/2022

A partir de 03/11/2023

Faixa A do PBE

≥ 6,0

≥ 7,6

Faixa A do PBE

≥ 4,0

≥ 4,5

Faixa A do PBE

≥ 3,85

≥ 4,33

B. A potência em modo de espera deverá apresentar o valor conforme a Tabela 2
a seguir:
Tabela 2
Prazo
A partir de 03/11/2023
Pot. em modo de espera (W)

≤6

C. O fluído refrigerante deverá apresentar os valores de ODP (Ozone Depletion
Potential) e GWP (Global Warming Potential) conforme a Tabela 3 a seguir:
Tabela 3
Prazos
A partir de 03/05/2022
ODP

0

GWP

≤2088

D. Os ensaios em condicionadores de ar de rotação variável e fixa deverão ser
feitos em 3 e 2 pontos, respectivamente, conforme ANEXO I.
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4 Critérios para concessão do Selo Procel Ouro
Para ser contemplado com o Selo Procel Ouro o modelo deve possuir o Selo Procel e
atender aos critérios apresentados a seguir:
A. Apresentar um valor de IDRS (Índice de Desempenho de Refrigeração Sazonal)
de Condicionadores de Ar conforme a Tabela 4 a seguir:
Tabela 4
IDRS (Índice de Desempenho de Refrigeração Sazonal)
Equipamento

A partir de 03/05/2022

A partir de 03/11/2023

Split

≥ 7,6

≥ 8,2

Janela

≥ 4,5

≥ 5,0

B. O fluído refrigerante deverá apresentar os valores de ODP (Ozone Depletion
Potential) e GWP (Global Warming Potential), com base no IPCC AR4, conforme
a Tabela 5 a seguir:
Tabela 5
Prazos
A partir de 03/05/2022

A partir de 03/11/2023

ODP

0

0

GWP

≤2088

≤ 750

O Selo Procel Ouro será apenas digital e não deve ser fixado no aparelho.

5 Comprovação dos resultados
O atendimento aos requisitos de segurança elétrica, desempenho, modo de espera e
fluído refrigerante estabelecidos no item 3 devem ser comprovados por meio da
apresentação da Planilha de Especificações Técnicas - PET e dos relatórios de ensaios
elaborado por um dos laboratórios indicados pelo Procel (www.procelinfo.com.br). O
envio poderá ser feito por meio de correio eletrônico. O modelo estará dispensado do
ensaio de segurança elétrica se algum modelo da mesma família2 já tiver sido
aprovado nesse ensaio. A potência em modo de espera será declaratória na solicitação

2

Família - conforme definido no RAC de Condicionadores de Ar
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de concessão do modelo e será verificada no processo de reavaliação das
características do produto.
Se um fornecedor possuir um modelo que apresente as mesmas características
exigidas no item 3 deste documento, de outro modelo que já possua autorização para
utilizar o Selo Procel, será dispensado da realização desses ensaios. No entanto, ele
poderá ser objeto de avaliação por ocasião do processo de renovação da autorização
do uso do Selo.
Se um fornecedor produzir para outro fornecedor um modelo já autorizado a utilizar o
Selo Procel, esse modelo será considerado como um novo modelo e não será
considerado como um modelo similar. Nesse caso o novo modelo deverá realizar todas
as etapas de concessão do Selo Procel previstas nesse documento.
6 Reavaliação das características do produto
Anualmente o Procel Eletrobras promoverá a reavaliação das características dos
condicionadores de ar contemplados com o Selo Procel, com a finalidade de verificar
se suas características mencionadas no item 3 deste documento permanecem válidas
para a manutenção da autorização do uso do Selo. Essa verificação se fará através da
etapa de Acompanhamento da Produção prevista no “RAC de Condicionadores de Ar”
vigente do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, publicado na página eletrônica
do Inmetro (www.inmetro.gov.br).
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ANEXO I
A partir de 03/05/2022 a metodologia de ensaio de desempenho será a da norma ISO 163581:2013, sendo mandatórias as exigências adicionais descritas abaixo onde couber na norma:

•
Bin

Bin numbers
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total

Bin Temp.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

-

Hora, h

130

167

231

271

253

226

189

149

128

111

84

60

38

22

12

5

3

1

2080

Number

•

Condições do ensaio de desempenho para aparelho de rotação variável.
Condições de teste

Ensaio 1

Ensaio 2

Ensaio 3

Cap. de refrigeração

100% do valor nominal

50% do valor nominal

50% do valor nominal

TBS: 35,00C

TBS: 35,00C

TBS: 29,00C

TBU: 24,00C

TBU: 24,00C

TBU: 19,00C

TBS: 27,00C

TBS: 27,00C

TBS: 27,00C

TBU: 19,00C

TBU: 19,00C

TBU: 19,00C

Temperatura externa
Temperatura interna
A
Tolerâncias

•

capacidade

refrigeração

de

medida

A

capacidade

refrigeração

de

medida

A

capacidade

refrigeração

de

medida

deve ser de pelo menos

pode variar de 45% a

pode variar de 45% a

92% do valor nominal

55% do valor nominal

55% do valor nominal

Condições do ensaio de desempenho para aparelho de rotação fixa.
Condições de teste

Ensaio 1

Ensaio 2

Cap. de refrigeração

100% do valor nominal

100% do valor nominal

TBS: 35,00C

TBS: 29,00C

TBU: 23,90C

TBU: 19,00C

TBS: 26,70C

TBS: 27,00C

TBU: 19,40C

TBU: 19,00C

Temperatura externa
Temperatura interna
A
Tolerâncias

capacidade

refrigeração

de

medida

A

capacidade

refrigeração

de

medida

deve ser de pelo menos

deve ser de pelo menos

92% do valor nominal

92% do valor nominal

− A tolerância de ensaio para a eficiência energética é de -8% do valor declarado;
− A tolerância da avaliação da potência em modo de espera é de +8% do valor declarado na
PET.

− A inclusão e a reavaliação do produto devem atender as tolerâncias apresentadas nesse
documento;
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