
Como Projetar um Sistema de Refrigeração à Água
WaterCooler Comercial - Industrial

O principal objetivo deste tópico é oferecer aos amigos em níveis iniciantes e 
intermediários a possibilidade de compartilhar conhecimentos e dúvidas para iniciarem seus 
projetos de migração do Sitema a Ar (Air Cooling) para um Sistema refrigerado à água 
(Water Cooler).

O bom projeto ou o projeto ideal é aquele que pode oferecer ao seu usário o máximo de 
performance com o sistema que foi projetado e desenvolvido para a sua base e a sua 
bancada.

Estaremos orientando na medida do possível para aqueles que desejam projetar  e  instalar 
seu watercooler.

As divisões iniciais do Projeto:

1-Total do valor de Investimento
2- Definir Marcas e fabricantes
3- Definir bitolas da tubulação
4- Projetar as curvas e Restrições
5- Testes e Instalação

1- TOTAL DO VALOR DE INVESTIMENTO

Antes mesmo de termos qualquer projeto inicial ou idéia de sistema de Refrigeração, 
precisamos saber o quanto iremos dispendir. O quanto realmente estamos dispostos a gastar 
no nosso sistema, e partindo então deste princípio começarmos os esboços, idéias e procura 
para ao final obtermos o prazer e a alegria aliadas à perfomance, silêncio e comodidade que 
somente os sitemas de Watercooler podem oferecer.

Atualmente, os projetos podem variar de R$ 200,00 à R$ 2.000,00. O que você decidir 
nesta fase, será a base de todo o começo e o princípio da nossa busca e projeto.

Poderíamos classificar da seguinte forma os valores, para os leitores e amigos do OverBR :

1ª. Valor R$ 200,00 à 450,00  watercooler voltado basicamente para projetos indicados 
áqueles usuários que decidiram sair da refrigeração a ar, pelos motivos iniciais. Começo de 
overclock , silêncio e design ou visual.
Embora possamos montar bons watercoolers com este valor inicial, não é o caso e em 
hipótese alguma indicaremos este projeto para aqueles que já fazem overclock ou já tenham 
atingido um nível máximo de over em refrigeração a ar, pois não irão notar quase nenhum 
ganho ou muito pequeno em relação custo investimento e perfomance final.



Este projeto é voltado, no meu ponto de vista, aos usuários que decidiram começar, a 
mudaram e desejam entrar no watercooler, conhecendo o dia a dia, seus possíveis 
problemas, suas nuances e suas perfomances finais. Bem como voltado também, para os 
amigos que estão montando um casemod e pelos motivos visuais, não queiram gastar muito 
e mudar todo o visual, tornado o gabinete mais agresivo e com visual mais chamativo.
Exemplo de refrigeração neste valor:
1 bomba
1 reservatório para bomba
1 block CPU
1 radiador 80 mm com 1 fan

2ª. Valor R$ 460,00 a 1.100,00 Watercooler com vasta opções de montagem e vários 
projetos podem ser feitos nesta faixa de valor, inclusive se a tua idéia é projetar um sistema 
que passe pelo Chipset, você irá cair diretamente nesta fase.
Com o projeto neste faixa de valor, você terá e conseguirá obter como resposta ótimas 
opções de refrigeração, porém não conseguindo obter o máximo ou 100% total de 
refrigeração  em todo o Hardware.  Com o valor estipulado nesta faixa você terá que ter um 
nível de experiência um pouco adiantado em níveis de overclock e hardware, bem como 
provavelmente necessitará um pouco de ajuda para desenvolver o projeto com o mínimo de 
restrição possível.
Um exemplo ideal para este nível de investimento seria um watercooler com cascata 
passando entre a CPU e o Chip7. Um bom radiador é primordial para não comprometer 
todo o projeto ou colocar a performance final em questão de cheque mate.
Exemplo de refrigeração neste valor:
1 bomba de alta vazão / fluxo
1 reservatório para bomba
1 reservatório para eliminação de bolhas de ar e enchimento
1 radiador duplo 120 mm com 2 fans de 120
1 block CPU
1 block Chip7

3ª. Valor entre R$ 1.150,00 a 2.000,00 Watercooler Extremo a nível avançado. Realmente o 
sonho de consumo de qualquer projetista e entusiasta é possuir um sistema de refrigeração 
totalmente a água, passando por todos seus chipsets e refrigerando todo o seu hardware, 
contando com vgas, cpu, chip7 e bem possivelmente os mosfets da placa mãe.
Para projetar este nível de refrigração, você precisará ter conhecimento sobre restrição, 
bitolas, fluxo e vazão (cálculos matemáticos avançados) e ter como base a refrigeração 
extrema voltada ao nível máximo de overclock com refrigeração à água.
Um exemplo ideal deste nível de projeto, são aqueles que temos bombas de alto fluxo com 
2 reservatórios, bitolas que foram dimensionadas especificamente com cálculos para 
diminuir o máximo de restrição em curvas e ligamentos (mangueiras blocks), fazendo o 
efeito cascata (passando CPU + radiador + Chipset) e arrefecendo e refrigerando todos seus 
componentes.



Dentro deste nível de projeto teremos projetos específicos que podem necessitar de 2 
sistemas de watercoolers indenpendentes e separados. Um voltado especificamente para a 
CPU e Chipset e outro voltado diretamente para os Mosfests e GPUs.
Por isso tenha sempre como base o que deseja realmente fazer e qual o valor que está 
disposto a investir em seu projeto, para no momento de começar a fazer os seus esboços 
você não se perder ou não perder o rumo, objetivo e meta a serem definidos e estipulados.

Conclusões da Fase 1 – valores de Investimento

Sabemos que pela Internet existem muitos materiais, projetos, idéias e projetos semi 
prontos, porém o melhor projeto que podemos lhe passar é aquele projeto que atenderá com 
eficiência e eficácia dentro do valor da sua base de investimento inicial, lembrando 
claramente que você poderá partir do básico e ir adicionando componentes e aumentando o 
seu sistema de refrigeração.

Porque o Watercooler é hoje o sistema do futuro ?
O watercooler tem sido foco de grandes e poderoas indústrias e empresas com seus Data 
Center mega gigantescos, que consomem gigawatts mês pela geração da refrigeração rude e 
ineficiente dos seus ar-condicionado, que arrefecem com presteza o ambiente porém 
deixam muito a desejar no interior dos equipamentos, switchs e roteadores no Rack. 
O caso mais recente de pesquisa que vem sendo desenvolvida e amplamente divulgada, é o 
mega projeto de watercooler para Data Center da IBM, em Boulder (EUA). Onde cientistas 
e engenheiros aliados com técnicos de refrigeração conseguiram projetar um watercooler 
centrale gigantesco para cada Data center , refrigerando não somente os ativos como 
também os próprios racks no interior. Por este projeto que provavelmente será patenteado 
pela Multinacional IBM, o Watercooler oferecerá uma redução de consumo em energia na 
base de 75% com o mínimo de gasto mensal. E aqui falamos em milhões R$ mês.

Levando-se também que as máquinas de hoje, e a cada dia, mais poderosas, mais rápidas e 
mais overclockáveis, em contrapartida mais “quentes” pelo fato de cada mhz gerar mais e 
mais calor....que deve ser dissipado corretamente e receber o arrefecimento adequado para 
poder trabalhar de forma agradável e dentro das margens de segurança. (O quanto mais frio 
e gelado melhor o rendimento).

Diante de todos os fatos expostos acima, nós do OverBR vimos indicar e lhe orientar a 
iniciação neste mundo maravilhoso do sistema de refrigeração  a água.(Water cooler). 
Muitos iniciados logo se vem maravilhados pelas primeiras screen shot do monitoramento 
das CPUs que geralmente um bom sistema de WC manterá no máximo 5º - 7º acima da 
temperatura ambiente, e o melhor e o objetivo principal é fazer com que esta temperatura 
tenha o menor nível possível de aumento quando a máquina esta em full load (ou stress), 
assim teremos a menor curva Delta possível e o sistema atenderá adequadamente o nosso 
sistema como num todo.

Sempre que for planejar , seu WC, utilize um rascunho e faça um planejamento adequado 
do circuito do fluído, podendo ter várias maneiras de percorrer e o sentido também, por isso 



para ter o menor índice de perda possível, utilizar sempre um esboço e um rascunho, e 
depois de tudo aferido, conferido e testado (no papel) parta para o projeto físico e real, 
colocando mãos a obra e idealizando seu projeto.

Utilizar sempre o Fórum OverBR quando das suas dúvidas, problemas, ou consulta, 
fazendo do nosso fórum, uma referência nacional em sistemas de refrigeração, reafirmando 
nossa idealização de compartilhamento de idéias, dúvidas, problemas e as suas soluções.

Não faça nada quando estiver na dúvida ou não ter 100% de certeza, por isso, voltamos a 
afirmar, se pintar qualquer dúvida, por menor que seja, consulte, poste e pergunte. Troque 
experiências, pois na maioria das vezes, o resultado final é melhor que o planejado no seu 
esboço, simplesmente porque algum outro colega entusiasta já passou por sua dúvida e 
saberá lhe indicar, sugerir ou mudar seu projeto. Por isso jamais fique com receio de 
perguntar, o fórum é feito exatamente para isso e toda a nossa equipe está aqui, também, 
justamente para contribuir no seu dia a dia.

2- Definir Marcas e fabricantes

Após a fase inicial de valor já definidos, iremos agora trabalhar a parte mais gostosa do 
projeto, o de definição e escolha dos fabricantes e marcas, modelos do Sistema de 
Refrigeração.

Esta etapa, compreende praticamente o estudo e análise de componentes, modelos, marcas 
e fabricantes. È uma etapa crucial sim, e tem toda a importância voltada para sua 
finalização e aprendizado contínuo através de reviews e testes publicados pela Net, 
principalmente utilizando o Nosso Banco de dados de consultas rápidas e testes do OverBR 
!

No mercado Nacional falando-se de peças 100% brasileiras e totalmente nacionalizadas 
ainda estamos engatinhando, porém com pegadas fortes e firmes, rumo à mais alta 
tecnologia disponível em mão de obra qualificada, testes, reviews e material disponível.
Atualmente 90% das peças e componentes comercializados são produtos de países 
estrangeiros, onde a enorme fatia de watercooler responde diretamente sobre o total de 
vendas globalizada ao mercado Europeu e Americano. 

Não falaremos de marcas ou fabricantes, pois o intuito deste tutorial é orientar aos 
iniciantes de como proceder e o que fazer para ter um projeto de watercooler funcional, e 
de maneira correta, partindo desde o início até a finalização e por ventura sua instalação e 
funcionamento.

Utilize os fóruns alemães, japoneses e europeus, outros fóruns infelizmente muitos testes 
são mascarados e outros não falam todos os pormenores que tanto queremos saber e 



descobrir entre linhas. Caso você não encontre um teste (review) específico sobre o 
componente ou a peça aqui no Fórum OverBR, utilize nossa base de dados para perguntas e 
dúvidas sobre projetos e componentes, onde prezamos a sinceridade, a lealdade e a 
veracidade das informações, publicando sempre a realidade do jeito que ela é e como ela 
tem que ser, e jamais, mascarando resultados ou mascarando produtos para vendagem 
estipulada pelo fabricante.

Procedimentos Iniciais deste tópico

1- estipulado e definido o valor, agora parta para o projeto de escolha e definição do 
fabricante e modelos.

Vamos supor que definimos o valor de 800,00 para ser aplicado e gasto com o sistema de 
refrigeração a base de água (Water Cooler). Partindo deste princípio, iremos definir em 
qual fabricante iremos depositar nossa confiança e em qual modelo iremos aguardar 
ansiosos o resultado da perfomance  tão aguardada.
Utilizando os meios disponíveis para pesquisa, defina primeiro o fabricante que irá comprar 
seus componentes de WC.
Já definido e escolhido, agora parta para a dura escolha de componentes e modelos 
oferecidos por este determinado fabricante.

Se vai ou não refrigerar o Chip7 ? Qual o tamanho do radiador ? Quais componentes serão 
instalados e refrigerados, enfim , nesta etapa todos estes dados tem que ser definidos para a 
escolha e montagem do seu Projeto de WaterCooler.

Definidos , escolha corretamente as marcas e modelos, verifique a compatibilidade de 
bitolas e a possibilidade de troca de espigas e também a possibilidade de expansões futuras. 
Podendo caso seja do seu interesse, em fazer up grades futuros no seu WC.

Muito bem, definido, escolhido e anunciado em seu projeto, agora já tem em mãos, marca, 
modelo, fabricante e o valor total gasto pretendido. Acabou então? Ainda não, temos mais 
algumas poucas etapas para ajuda-lo no seu sucesso total e na melhor perfomance possível 
dentro dos limites do seu WC.

3- Definir bitolas da tubulação

Sabemos o valor do nosso projeto, o fabricante das nossas peças, as marcas e modelos 
também já estão todos definidos, o que mais precisamos então saber para colocarmos 
realmente a nossa “obra” a bombar ?

Esta etapa de definição da bitola, é muito importante e leva diretamente aos conceitos sobre 
refrigeração, vazão e fluxo de fluidos.



Primeiramente gostaria, de poder partilhar um pouco de conhecimento básico sobre 
Circuitos de refrigeração a base de fluidos, vazão e fluxo de líquidos.

Vejamos:

Fluído:

Circuito:

Vazão :

Fluxo :

Litros / Hora (l/h)

Metros Coluna (M/c) ou Coluna D’água:

Restrição:

Bitola:

Tubulação:

Partindo agora dos conceitos de definição de aprendizado acima narrado e comentado, 
precisamos então descobrir a vazão e o fluxo que nosso sistema poderá oferecer a nossa 
bomba, e principalmente tentar descobrir por base de dados a restrição de cada componente 
para cálculo final e a troca ou não de algum componente que possa estar escolhido 
erroneamente.

Porque a tal “bitola” é tão importante que pode comprometer todo o sistema?

Vejamos como análise e explicação, um exemplo simples, considerando como exemplo o 
seguinte situação:

Uma estrada grande e sem buracos de 4 vias de único sentido, por ela trafegam centenas de 
carros um atrás do outro, e identicamente a uma estrada, existem carros mais lentos e outros 
mais rápidos, e nesta estrada podemos definir como sendo a TUBULAÇÃO.
Então em síntese a TUBULAÇÃO nada mais é que uma mangueira que armazena e faz 
com que o fluído passe por determinados pontos. Em comparação com a “estrada”, a 
tubulação alinha, dirige e faz os carros andarem por ela, para seus devidos objetivos, e a 
TUBULAÇÃO também o faz. Mas ao invés de “carros”, estes serão as moléculas de água, 
aditivos, reagentes e produtos químicos que existem dentro do Fluído.

Já sabemos então o que é a Tubulação e como ela funciona corretamente, mas onde entra a 
tal “BITOLA” ? O que é isso ?



Seguindo o mesmo exemplo da “estrada”, imaginemos visualizando a seguinte situação. 
Por esta estrada que já foi definida como sendo a TUBULAÇÃO percorre vários carros que 
são as moléculas e o fluido em si nas suas substâncias químicas e aditivos e esta tal estrada 
tem 4 vias largas onde percorrem vários carros todos na mesma direção, uns mais velozes e 
outros menos rápidos. Porém logo à frente encontraremos o nosso primeiro afunilamento, 
esta estrada de 4 vias largas e únicas, irão ser transformadas e afuniladas para 2 vias apenas. 
O que acontece nesta situação ? Os carros terão que diminuir a velocidade para dar 
passagem dois a dois. Correto.  Tentem visualizar esta situação, 4 carros nas 4 vias, todos 
em mesmo sentido, uns a 130 km/h e outros a 90 km/h, porém nada adianta um ser mais 
veloz que o outro, pois todos terão que reduzir para 60 km/h para poder dar passagem de 2 
a 2. O Afunilamento desta estrada que é a nossa TUBULAÇÃO obrigatoriamente fará a 
passagem diminuir de 4 vias para 2 vias, fazendo até que cause um certo 
“congestionamento”. Parabéns, se você conseguiu acompanhar este exemplo, pois através 
dele teremos claramente todos os conceitos de Vazão, Fluxo e Fluído.

O tal “afunilamento” nada mais é que a BITOLA, que através das espigas irão oferecer uma 
certo “afunilamento” na nossa TUBULAÇÃO. E o “congestionamento” narrado nada mais 
é que a RESTRIÇÃO. E A VAZÃO é a capacidade de levar os “carros” (fluido) de um lado 
para o outro dentro da TUBULAÇÃO.

Por Isso , NÃO SENDO ENFÁTICO ou muito cansativo, falamos novamente, tenha 
cuidado ao escolher e definir as suas espigas para as conexões, blocks, curvas e até mesmo 
radiadores. Tente utilizar a mesma bitola (espiga) para todas as conexões, engates e curvas. 
Isso irá reduzir drasticamente a restrição, e siga-se sempre do nosso conceito de Estrada, 
isso facilitará e ajudará no momento que for definir as bitolas.

Abaixo, segue as principais medidas e mais utilizadas em sistemas de WaterCooler:

1
2
3
4
5

Quanto aos blocks, radiadores e conexões com reservatórios, 99% dos produtos comerciais 
permitem a substituição das espigas, podendo escolher diferentes bitolas para as suas 
devidas conexões e mangueiras da tubulação.

Se for opinar para bomba de baixa vazão, escolha sempre as bitolas mais finas possíveis, 
quanto menor a tubulação maior a vazão sob menor pressão ou empuxo da água através da 
bomba de baixa pressão, fechando o circuito. Se escolher uma bomba de baixa pressão ou 
vazão e escolher mangueiras da tubulação mais grossas, terá obrigatoriamente uma vazão 
final baixa com pressão fraca, o que não levará o fluído corretamente em todo o sistema. 
Comprometendo a performance final do arrefecimento e da qualidade dos componentes 



escolhidos. De nada adianta escolher as melhores peças, e errar a bomba e a bitola das 
mangueiras. Por esta tarefa ser um pouco mais complicada do que parece ser, deixaremos 
este tópico aberto para todos e quaisquer tipo de dúvidas. Acreditamos que assim fazendo, 
atenderemos com maior clareza e objetivo aos usuários que tiverem qualquer dúvida ou 
precisem de maiores esclarecimentos sobre seus projetos de WaterCooler.

Utilize sempre este tópico, quando existir qualquer tipo de dúvida ou quando precise de 
qualquer orientação e ajuda na definição do seu Watercooler ou montagem final.

4- Projetar as curvas e Restrições

Neste fase do projeto e quase finalizando-o, tenha cuidado e não concluir precipitadamente 
o seu projeto e acabar errando na definição do projeto de curvas e cálculo de restrições.

Recordando sobre a “ESTRADA”. Aqui no Projeto de WC é sempre igual, e não seria 
diferente esta estrada numa curva, não é mesmo? De nada adianta ter uma Ferrari a 280 
km/h e logo a frente uma curva do tipo cotovelo, àquelas que tem ser feitas a menos de 40 
km/h, senão o carro derrapa ou bate na lateral. Igualmente ocorre dentro da nossa 
Tubulação. Todo o projeto definido, tudo perfeitamente definido, bitolas, mangueiras, 
tubulação, blocks e radiadores, porém ao instalar o seu projeto você não previa uma 
determinada curva de retorno para o radiador, e esta curva tem que ser com mais de 90º 
graus ( o que automaticamente irá comprometer todo o sistema pelo alta nível de restrição 
causado pelo ângulo da tubulação.) Sempre evite ângulos muito atenuados ou fortes, 
mesmo gastando/utilizando maior metragem ou mangueiras, de preferência sempre a curvas 
bem feitas e com o menor ângulo possível. Pois isto irá sempre diminuir a restrição final e 
deixará todo o fluído percorrendo uniformemente dentro da tubulação.

Como projetar as restrições e assim poder eliminá-las?

Tente com um esboço modelo do seu gabinete, desenhá-lo no papel com as mesmas retas , 
desenhos e design do case. Após isso, projete neste esboço o lugar do radiador, dos blocks e 
da bomba, bem como do reservatório, e tente através deste desenho unir as conexões com 
uma linha, caso esta linha se apresente com um ângulo muito acentuado, troque de lugar ou 
aumente o cumprimento da tubulação, fazendo com que, o ângulo deixe de ser mais 
acentuado e torne-se e mais reto possível. Mesmo que para isso, tenha que fazer outros 
desenhos ou passar com a tubulação por outros lugares, sempre de preferência para não ter 
curvas ou ângulos acentuados.

Depois de todo o projeto, conferido, aferido, revisado e visto por no mínimo 2 vezes, agora 
é o grande momento de pedir, encomendar e comprar as peças e componentes escolhidos.

Acreditem, pode parecer meio infantil, mas os mais experientes, sempre utilizam este 
método para diminuir os gastos que sempre ocorrem nos projetos que não são devidamente 



avaliados e vistos. O Projeto tem por objetivo a eliminação de gastos, a redução de custos, e 
a possibilidade de aumentar a performance e tirar todo o proveito do seu potencial.

5- Testes e Instalação

Tudo escolhido, dimensionado, revisado, aferido e pronto !!! Agora, enfim, chegado o 
grande momento, após a compra do material designado em todo o seu Projeto de 
WaterCooler, chegou o momento de colocar mãos a obra e fazer a instalação do Sistema e 
todo o Circuito.

Uma das grandes “mãnhas” e “artimanhas” é não ter pressa, ser calmo e paciente, para 
fazer toda a instalação, passar Pasta Térmica de qualidade utilizando nosso explicativo de 
como passar pasta térmica.

No momento da instalação, começar pela limpeza da CPU, Chipsets, Mosfests, e depois 
para a Pasta Térmica. Tentaremos sempre seguir uma lógica de instalação, com base no 
tutorial abaixo.

1- limpeza do local a ser instalado os blocks utilizando flanela, papel absorvente, e 
álcool isopropílico (não utilizar álcool comum).

2- Depois de tudo muito bem limpo e retirado a Pasta térmica em forma de elastômero 
(uma massinha acinzentada em forma de borracha) fazer um pré polimento 
utilizando a flanela e álcool Isopropílico, depois limpar muito bem, para não ficar 
sujeirinhas ou fiapos da flanela, utilize papel absorvente e álcool isopropílico.

3- Utilizar pasta térmica de qualidade, pois se usar uma pasta genérica tipo branca, 
com certeza sua performance será relativamente inferior à qualidade final de 
arrefecimento.

4- Instalar primeiro as espigas (fittings) nos blocks
5- Instalar os blocks corretamente na CPU, VGA, CHIP7, mosfets, etc
6- Instalar corretamente o radiador já com os tubos
7- Instalar a bomba 
8- Agora depois de tudo fixo no lugar onde foi planejado, é o momento crucial, pegue 

as mangueiras e antes de cortar, coloque-as no lugar, simulando como irão ficar, 
caso perceba que vai ficar ângulo muito acentuado ou curvas muito tênuas, altere o 
projeto, geralmente aumentando o cumprimento já terá sucesso para não formar 
curvas, porém caso não resolva, altere o caminho da tubulação, encontre o melhor 
lugar para não deixar as curvas de restrições na sua tubulação do circuito.

9- Depois de tudo medido, corte-as utilizando uma faca de dentes (serrinha) e corte 
com ângulo reto. Jamais deixar rebarbas, cortes tortos ou fora de centro, pois 
certamente terá problemas de vazamentos.

10- Enfie-as uma a uma, com muito delicadeza, pois abaixo dos blocks tem 
componentes sensíveis que podem ser danificados caso você exerça pressão demais 
na mangueira para entrar no Fitting (espiga).



11- Uma DICA, caso a mangueira esteja muito dura, o correto é você esquentar em uma 
vasilha um pouco de água, (80 a 90 º) é o suficiente. Mergulhar a ponta da 
tubulação (uns 3 cm a 5 cm) dentro da água quente e esperar de 4 a 10 segundos, 
dependendo do tipo da mangueira e depois com ela ainda quente enfiar diretamente 
na espiga, repita o processo para todas as pontas.

12- Depois de tudo aferido, rever as conexões, pontas, radiador, bomba e reservatório, 
percorra todo o seu circuito com seus olhos e verifique todas as conexões e 
verifique se não acabou entortando a mangueira em algum trecho do circuito, reveja 
tudo com calma e sem pressa.

13- Agora utilizar fitas de pressão (tipo elétricas) existem coloridas que podem dar 
aquele “IT” no seu circuito. Estas pressilhas são ótimas e não permitem vazamentos, 
prenda-as abaixo do rabaixamento das espigas e puxem, cortem a sobra.

14- Pronto, seu sistema está todo correto, antes de ligar o computador, não esqueça: 
ENCHER TODO O RESERVATÓRIO e Deixar funcionando por no mínimo 10 
horas ineterruptas para verificar possíveis falhas ou pontos de vazamentos.

Como Ligar a BOMBA e Encher o reservatório ?

Utilizar uma fonte sem conectar na placa mãe, utilize nosso tutorial de como ligar a fonte 
diretamente, aqui no OverBR (fios preto e verde) fazendo a ligação direta e ligando a 
bomba. Vá completando o nível do fluído, não encha demais, respeite as marcas para evitar 
bolhas de ar dentro do circuito.

Deixar ligado por umas 10 horas, assim poderá ter certeza absoluta de que nenhum 
vazamento irá ocorrer. Para deixar mais transparente, utilizamos este método com pequenos 
pedaços de papel higiênico perto das conexões, emendas, tubos e espigas. Deixando estes 
papeis embrulhados nas junções. E esperamos por 10 horas. Sabemos que é bastante tempo, 
geralmente quando se tem vazamentos, logo nos 10 minutos iniciais já são suficientes para 
sanar e encontrar os problemas. Porém como iremos lacrar e fechar o gabinete, 10 horas é 
tempo de 100% de segurança para não precisar depois abrir tudo novamente.

Depois deste tempo, verifique se no papel existem manchas do fluido, umidades, ou 
pequenas marcas que possam mostrar algum tipo de vazamento, caso encontre-as repita os 
procedimentos acima e prenda-as nas conexões que vazaram com mais força nas presilhas 
ou troque por de maior espessura.

Pronto, seu projeto de watercooler saiu do papel e está totalmente funcional e instalado. 
Não se esqueça de compartilhar sua experiência conosco, pelo nosso fórum, como também 
usar nosso banco de dados para sanar qualquer dúvida ou aprimoramento durante a 
instalação e funcionamento.

Agora que tem um watercooler, faça seus overclocks, com segurança e descubra o seu 
limite, pois agora o LIMITE QUEM FAZ É VOCÊ ! ! !

Parabéns, por seu projeto, acreditamos no seu potencial, e colocamos a nossa Equipe toda a 
sua disposição para lhe ajudar no que for necessário.
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O OverBR coloca sua casa em suas mãos, e disponibiliza uma equipe altamente experiente 
em sistemas de refrigeração líquida para computadores para lhe auxiliar, sugerir, ajudar e 
validar o seu projeto. Seja qual for o valor definido ou qual seja o fabricante, modelo ou 
marca. O  nosso principal objetivo é contribuir para o seu sucesso e a sua total satisfação 
em Watercooler e tentar diminuir o caso de usuários menos experientes depois de 
instalarem seus watercoolers, acabem não tendo resultados satisfatórios por algum 
problema de projeto ou escolha que não foi devidamente a escolha correta.

Todos os casos, aqui propostos serão avaliados, estudados e respondidos com a ajuda 
primordialmente dos nossos moderadores e equipe de colaboradores, porém fica totalmente 
aberto para a participação de todos, desde que sejam sempre respostas e ajudas com 
embasamento e com seriedade.  A Comunidade e o fórum tem o objetivo e contribuir para o 
seu sucesso e para a sua total satisfação e mais uma vez conseguimos sair à frente e fazer 
um serviço de ajuda inerente e independente de qualquer marca, modelo e fabricante. 
Sempre traremos a realidade independente da situação, do valor ou da escolha do usuário.


