
All-In-One Cooller
Líquido para CPU tudo em Um com Turbina Dupla

MANUAL DO USUARIO · PORTUGUÊS



1. História do produto

Muito bri lho! E ainda mais poder de 
refrigeração!

A InWin apresenta um cooler para CPU com tudo incluído! 
Com a função patenteada de turbina dupla, as bombas SR PRO 
funcionam em paralelo e garantem um excelente desempenho 
térmico. O design AIO otimizado inclui as ventoinhas de alta 
circulação de ar Jupiter AJF120, que aceleram a dissipação de 
calor. Inclui um design de bloqueio de água de alumínio que 
otimiza esta solução de refrigeração interna do seu PC.



2. Especificações
Nome do produto SR24 PRO SR36 PRO

Número do modelo IW-LC-SR24PRO IW-LC-SR36PRO

Socket de CPU suportado

Intel® LGA 1200/ 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 
1150

AMD® AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1/ 
TR4

Radiador

Dimensões 277 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm

Material Alumínio

Comprimento do tubo 400 mm

Material do tubo Borracha com manga de nylon trançado

Bloco e 
bomba de 

água

Dimensões 68 x 68 x 100 mm

Material Alumínio, Cobre, acrílico

Velocidade 2400 ± 10% RPM

Ventilador

Modelo Série Jupiter AJF120

Quantidade 2 UNID 3 UNID

Dimensões 120 x 120 x 26 mm

Modo de velocidade 
(PWM)

PWM 500-2500 ± 10% RPM

Nível de ruído 23 dBA (Normal)

Fluxo de ar 101,5 CFM máx.

Pressão estática 4.22 mm / H2O

Conectores 4 pinos (12V, PWM), 3 pinos (5V, ARGB)

Tipo de rolamento Rolamento duplo

Dimensões do Produto (L x W x H) 331 x 265 x 136 mm 459 x 244 x 142 mm

Peso Neto 1.8 kg 2.2 kg

Peso Bruto 2.4 kg 2.8 kg

Garantia 5 anos

* As especificações poderão variar de acordo com a região. 
* Os produtos InWin estão em conformidade com a regulamentação RoHS.

SR36PROSR24PRO



3. Bolsa de acessórios
    SR24 PRO
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a. Cartão com código QR x1 

b. Suporte de montagem Intel x2

c. Suporte de montagem AMD x2

d. Ventilador Jupiter AJF x2

e. Placa de suporte para CPU Intel x1

f. Radiador 240 x1

g. Cabo SATA (Bomba+PWM) x1 

h. Cabo endereçável para placa principal (5V, 3 
pinos) 1 a 3 x1

i. Parafusos para ventilador x8 

j. Anilhas x8

k. Parafusos para radiador x8

l. Parafusos manuais x4

m. Parafusos separadores x4 (LGA 20XX) 

n. Parafusos separadores x4 (LGA 115X/1366)

o. Parafusos separadores x4 (TR4)

p. Parafusos separadores x4 (AMD)

q. Pasta térmica x1

r. Controlador de um clique ARGB, ver. 1.1 x1
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a. Cartão com código QR x1 

b. Suporte de montagem Intel x2

c. Suporte de montagem AMD x2

d. Ventilador Jupiter AJF x3

e. Placa de suporte para CPU Intel x1

f. Radiador 360 x1

g. Cabo SATA (Bomba+PWM) x1 

h. Cabo endereçável para placa principal (5V, 3 
pinos) 1 a 3 x1

i. Parafusos para ventilador x12 

j. Anilhas x12

k. Parafusos para radiador x12

l. Parafusos manuais x4

m. Parafusos separadores x4 (LGA 20XX) 

n. Parafusos separadores x4 (LGA 115X/1366)

o. Parafusos separadores x4 (TR4)

p. Parafusos separadores x4 (AMD)

q. Pasta térmica x1

r. Controlador de um clique ARGB, ver. 1.1 x1

4. Bolsa de acessórios
    SR36 PRO



5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.

1. Instalar os ventiladores AJF120 no radiador.
Peças necessárias: Radiador de 240/360 mm, ventiladores 
Jupiter AJ120, anilhas, parafusos para ventilador
* Nota: Deve utilizar uma anilha em cada parafuso antes da instalação.



2. Instalar os ventiladores e o radiador no 
    chassis do PC.

3. Instalação para placas principais

Peças necessárias: Parafusos para radiador

A.  Para placas principais Intel (LGA115X / 1366 ou LGA 20XX) :
(1)  Encaixe os pinos da placa de suporte Intel de acordo com o 
socket de CPU da sua placa principal.

LGA 1366

LGA 115X

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



(2)  Encaixe a placa de suporte Intel na parte inferior da placa 
       principal.
* Nota: Intel LGA 20XX não requer instalação da placa de suporte.

(3) Instale os parafusos separadores na placa principal. Utilize 
     os parafusos separadores corretos para o seu socket de CPU.
* Nota: Intel LGA 20XX não requer instalação da placa de suporte.
Peças necessárias: Parafusos separadores (LGA115X/1366 ou LGA 
20XX)

Parafusos 
separadores x4 
(LGA 20XX)

Parafusos 
separadores x4  
(LGA 115X/1366)

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



Parafusos 
separadores x4 (TR4)

Intel

AMD

Parafusos 
separadores x4 (AMD)

B. Para placas principais AMD (AMD ou TR4):
Instale os parafusos separadores AMD na placa principal. Peças 
necessárias: Parafusos separadores (AMD ou TR4)

4. Instalar a bomba de água
Peças necessárias: Suporte de montagem, tampa de parafuso 
manual, pasta térmica
A. Escolha o suporte de montagem de acordo com a sua CPU.

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



B. Coloque a pasta térmica uniformemente na superfície
     da CPU.

C. Remova a película de proteção da placa de refrigeração.

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



D. Instale a bomba e, em seguida, aparafuse-a com os 
     parafusos manuais.

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



5. Ligar a alimentação dos ventiladores e bomba
Peças necessárias: Cabo SATA (Bomba + PWM), Cabo 
endereçável (5V, 3 pinos)

Cabo A: Cabo SATA 
(bomba + PWM)

Cabo B: Cabo endereçável
(5 V, 3 pinos)

12 pinos para bomba 
SR24 PRO / SR36 PRO

Encaixe ARGB de 5 V

SATA para potência

Encaixe ARGB de 5 V para 
cabo B

Encaixe ARGB de 5 V para 
cabo A

Encaixe ARGB de 5 V 
para AJF120

Disco de 4 pinos para 
AJF120

4 pinos para M/B

Encaixe ARGB de 5 V para M/B ou 
controlador de um clique ARGB 

(consulte a etapa 7)

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



6. Sincronizar ventiladores com a placa principal 
    endereçável

A. Cabo da fan

B. Cabo RGB endereçável

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



7. Instalação do controlador ARGB de apenas 
    um clique 

* Nota: Siga este passo se a sua placa principal não suportar o efeito ARGB.
Utilize o controlador ARGB de apenas um clique para ligar ao 
cabo SATA da fonte de alimentação e ao cabo endereçável para 
utilizar os 14 efeitos diferentes de iluminação.

Encaixe de cabo 
ARGB

Controlador de um 
clique ARGB, ver. 1.1 Cabo SATA de PSU

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



* A InWin reserva-se o direito de alterar os modos de iluminação.

*Para obter mais instruções de instalação, faça a leitura do código QR abaixo 
ou veja o vídeo no link do website:https://youtu.be/KL7KFRSFdxo

Mantenha pressionado o botão para ligar ou desligar a 
iluminação. Toque no botão para alterar os modos de iluminação.

1. Rainbow

2. LED-Red Breathing

3. LED-Green

4. LED-Blue

5. LED-Purple

6. LED-White

7. Light at the end of the Tunnel

8. Two-Tone Ring

9. Diagonal Transition

10. Rotating LED Trio

11. Full Circle

12. Flow-Red

13. Flow-Green

14. Flow-Blue

5. Instalação
* Siga os respetivos capítulos para a montagem.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar causar danos ao produto.



6. Resolução de Problemas

Se a bomba AIO ou o ventilador não funcionar corretamente, 
siga as instruções indicadas em seguida: 
1. Verifique a alimentação do seu sistema. 
2. Certifique-se de que todos os conectores estão corretamente 
ligados. 
3. Para mais apoio técnico, visite o website do fórum InWin em
 https://forum.in-win.com/



7. Avisos e garantia

Avisos 

1. Efetue a instalação de acordo com as instruções 
fornecidas no manual do utilizador e nos avisos de 
segurança. Uma instalação incorreta pode queimar a 
placa mãe e outros componentes do sistema.

2. Não instale a fonte de alimentação próxima de 
quaisquer fontes de calor, tais como: radiadores, 
aquecedores ou outros aparelhos que produzam calor.

3. Não insira quaisquer objetos nas aberturas de ventilação 
ou na área da grelha do ventilador.

4. Não modifique os cabos e/ou conectores fornecidos 
com a fonte de alimentação.

5. Não coloque as mãos ou outros objetos nas helices da 
fan ou noutras peças em funcionamento. E certifique-se 
de que mantém o produto fora do alcance de crianças e 
animais de estimação.

6. Utilize este produto apenas no interior de uma caixa do 
computador.

7. Mantenha este produto afastado de quaisquer líquidos.

8. Utilize apenas os cabos fornecidos exclusivamente com 
este produto. Outros cabos poderão ser incompatíveis 
e causar danos graves no seu sistema e na fonte de 
alimentação.

Garantia

1. Para consultar informações de garantia mais detalhadas, 
visite o website da InWin em  www.in-win.com.

2. O produto real está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
A IN WIN DEVELOPMENT INC. reserva-se o direito de 
efetuar modificações finais.
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