
DICA 192 – A elétrica da casa é 110V e o ar condici onado 220V? 
Este é um caso comum em veículos de recreação (VRs), principalmente porque os ares-
condicionados atuais são quase todos 220V. Tocar ar condicionado exige uma tomada elétrica 
externa, uma vez que é praticamente inviável usar placas e baterias para isto fazer. A primeira 
providência é construir um cabo elétrico PP, aconselhável que seja no mínimo de 2,5mm e 20 
metros. Numa ponta vai uma tomada macho e na outra 2 tomadas fêmeas. Na figura anexa tem um 
esquema de como voce deve ligar os equipamentos elétricos principais. Outra providência é adquirir 
um conversor 110-220V de potência mínima de 1500w, suficiente para tocar ar de 9.000 btus, 
inverter ou não. Sempre utilizo os conversores da FioLux, que tem qualidade e design aceitável (o 
da foto na figura, facilmente encontrado no mercado livre). Vai precisar também de um pequeno 
cabo elétrico ( pode ser fio paralelo de 2,5mm, +-1 metro) com tomadas de entrada e saída 
macho/macho. Na figura a imagem da casa representa o veículo de recreação (VR), que pode ser 
um motorcasa, treiler, camper, carreta barraca, etc. Se vai utilizar micro-ondas e aquecedores 
elétricos de resistência, se faz necessário adquirir um conversor de 3000w. Na parte de cima da 
figura podem ser vistas as conexões para o caso da tomada elétrica externa ser 110V. Neste caso 
voce deve ligar a tomada de 110V do conversor (cabo macho/macho) na tomada de entrada e a 
saída 220V do conversor deve ser ligada na tomada do ar condicionado. A linha elétrica da casa 
deve ser ligada diretamente na tomada de entrada 110V. Se a tomada externa for 220V, devemos 
seguir o desenho da parte de baixo da figura (entrada 220V). Neste caso a tomada do ar 
condicionado deve ser ligada diretamente na tomada externa 220v. Já a ligação da casa deve ser 
feita conectando-se a entrada 220V do conversor na tomada 220V externa (cabo macho/macho) e a 
saída 110V do conversor deve ser usada para a linha elétrica da casa. Veja que o conversor tanto 
faz a conversão 110-220V como 220-110V, basta selecionar o lado correto para atender a voltagem 
da tomada externa. 
 
Voce que é um campista experiente, participe do Dicas do Campismo enviando sugestões/correções 
ou uma nova dica para adautosouza@globo.com  !  
 
Acesse a última versão do Dicas do Campismo/Caravanismo na caixa “DICAS CAMPING” que pode 
ser encontrada na página http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl 
 
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link  
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/  
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Esquema elétrico para atender ligações elétricas 110/220V num VR 


