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MANUAL DE INSTALAÇÃO

AR
CONDICIONADO

Leia o manual de instalação na íntegra antes de instalar o produto.
O trabalho de instalação deverá ser executado em conformidade com as normas
de instalação nacionais e, apenas, por pessoal autorizado.
Depois de ler este manual de instalação na totalidade, por favor, guarde-o para
consultas futuras.
Bomba de Calor Ar-Água

Tradução da instrução original
Para mais informações, consulte o CD ou o website da LG (www.lg.com).
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Precauções de segurança

De forma a evitar ferimentos ao utilizador ou a outras pessoas, e danos materiais, devem ser seguidas as
seguintes instruções.
n Certifique-se que lê antes de instalar a unidade.
n Certifique-se de que cumpre e lê as precauções, pois estas contêm itens relacionados com a segurança.
n A utilização incorreta por ignorância das instruções poderá provocar danos ou ferimentos. O grau de
gravidade é classificado pelas seguintes indicações.

AVISO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO

Este símbolo indica apenas a possibilidade de ferimentos ou danos materiais.

n O significado dos símbolos usados neste manual está indicado abaixo.

Assegure-se de que não faz.
Assegure-se de que segue as instruções.

AVISO
n Instalação
Não use um disjuntor
com defeito ou de valor
inferior. Use este aparelho num circuito dedicado.
• Existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

Para trabalhos de elec- Ligue sempre a unidade à terra.
tricidade, contacte o
distribuidor, vendedor,
um electricista qualificado ou um Centro de
Assistência Autorizado.
• Existe o risco de incên- • Existe o risco de incêndio ou de choque elécdio ou de choque eléctrico.
trico.

Utilize o disjuntor e o
Instale sempre um cirInstale o painel e a
fusível com a classifitampa da caixa de con- cuito dedicado e um
cação correcta.
disjuntor.
trolo em segurança.
• Existe o risco de incên- • Cablagem ou instalação • Existe o risco de incêninadequadas podem pro- dio ou de choque elécdio ou de choque eléctrico.
vocar incêndio ou chotrico.
que eléctrico.
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1. Precauções de segurança

Precauções de segurança

Não modifique nem
faça extensões no cabo
de alimentação.
• Existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

Não instale, remova ou
reinstale a unidade por
si mesmo (cliente).

Para anticongelante,
contacte sempre o concessionário ou o Centro
de Serviços Autorizado.
• Existe o risco de incêndio, de • A maioria dos anticongechoque eléctrico, de explolantes são produtos tóxisão ou de ferimentos físicos. cos.

Certifique-se de que a
Não instale o aparelho
Para a instalação, connum suporte de instala- área de instalação não
tacte sempre o represe deteriora com o passentante ou o Centro de ção defeituoso.
sar dos anos.
Assistência Autorizado.
• Existe o risco de incên- • Pode provocar ferimen- • Se a base cair, a unidade
dio, de choque eléctrico, tos, acidentes, ou danos pode cair juntamente com
à unidade.
de explosão ou de feriela, causando danos mamentos físicos.
teriais, falhas na unidade
e ferimentos físicos.
Não instale o sistema
de tubagem de água
como tipo de Circuito
Aberto.

Utilize uma bomba de
Certifique-se das convácuo ou de gás inerte (ni- dições do conector litrogénio) quando realizar o gado no produto após
teste de fugas ou ao pura manutenção.
gar o ar. Não comprima o
ar ou oxigênio e não use
gases inflamáveis.
• Tal pode provocar falhas • Existe o risco de morte, feri- • Caso contrário, pode prona unidade.
mentos, incêndio e explosão. vocar danos no produto.
Não toque directamente no refrigerante que vazou.
• Existe o risco de congelamento.
n Funcionamento
Assegure-se de que o
Não coloque nada em
Não ligue nem desligue
cabo de alimentação
cima do cabo de alia ficha de alimentação
não é puxado ou danifi- mentação.
enquanto o aparelho
cado enquanto estiver
estiver em funcionaem funcionamento.
mento.
• Existe o risco de incêndio • Existe o risco de incêndio • Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.
ou de choque eléctrico.
ou de choque eléctrico.
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Precauções de segurança

• Existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
Não armazene gases
inflamáveis ou combustíveis perto da unidade.
• Existe risco de incêndio
ou de falha da unidade.
Caso ouça pequenos
ruídos estranhos ou se
sair fumo da unidade,
desligue o interruptor
ou desligue o cabo de
alimentação.
• Há o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Não toque em nenhuma
peça eléctrica com as
mãos molhadas. Deve
desligar a alimentação
antes de tocar na parte
elétrica.

• Há o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Não coloque um aquecedor ou outro eletrodoméstico perto do
cabo de alimentação.
• Existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

Não deixe cair água
nas partes eléctricas.

• Existe risco de incêndio,
falha da unidade ou de
choque eléctrico.

Não utilize a unidade
Quando ocorre fuga de
num espaço demasiado gases inflamáveis, desliapertado durante um
gue o gás e abra uma japrolongado período de nela para ventilar antes
tempo.
de ligar a unidade.
• Pode provocar danos na • Existe risco de explosão
unidade.
ou incêndio.
Interrompa o funciona- Não abra a cobertura
mento e feche a janela
frontal da unidade enem caso de tempestade quanto estiver em funou de furacão. Se poscionamento.(Não toque
sível, remova a unidade no filtro electrostático,
da janela antes da che- se a unidade estiver
gada de um furacão.
equipada com este.)
• Existe risco de danos ma- • Existe risco de ferimentos físicos, choque elécteriais, falha da unidade
trico ou falha da unidade.
ou de choque eléctrico.
Não toque no tubo de re- Se tocar no tubo ou
nas peças internas,
frigerante e na tubagem
deve usar óculos de
de água ou em quaisquer peças internas, en- protecção ou esperar o
quanto a unidade estiver tempo suficiente para
voltar à temperatura
em funcionamento ou
normal.
imediatamente após o
funcionamento.
• Existe o risco de queima- • Caso contrário, pode
duras ou congelação, fe- provocar queimaduras
ou congelação, ferimenrimentos pessoais.
tos pessoais.
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Não toque (opere) na
unidade com as mãos
molhadas.

Precauções de segurança

Desligue a alimentação
principal em 6 horas
antes do produto iniciar o funcionamento.

Não toque nas partes
eléctricas durante 10
minutos após desligar
a alimentação principal.

O aquecedor dentro do
produto pode funcionar
durante modo de paragem. Destina-se a proteger o produto.

• Existe o risco de feri• Caso contrário, pode
mentos físicos, ou choprovocar danos ao comque eléctrico.
pressor.
Quando a unidade esti- Tenha em consideração
ver molhada (inundada que a água não pode
ou submersa), contacte ser despejada directaum Centro de Serviços mente na unidade.
Autorizado.
• Existe risco de ferimen- • Existe o risco de incên- • Há o risco de incêndio,
de choque eléctrico, de
tos físicos ou queimadu- dio ou de choque elécexplosão ou danos matetrico.
ras.
riais.
Tenha cuidado com algumas peças da caixa
de controlo que estão
quentes.

Desligue a fonte de ali- Assegure-se de que
Ventile a unidade em inninguém possa subir
tervalos de tempo regula- mentação principal
quando limpar ou efec- ou cair para dentro da
res quando estiver em
unidade.
tuar a manutenção da
funcionamento juntamente com um fogão, etc. unidade.
• Existe o risco de incên- • Há risco de choque eléc- • Isto poderia provocar ferimentos físicos e danos
trico.
dio ou de choque elécna unidade.
trico.
Caso a unidade não
seja utilizada durante
um longo período de
tempo, recomendamos
vivamente que desligue
a fonte de alimentação
da unidade.
• Existe o risco de incên- • Existe risco de congeladio, de choque eléctrico, ção da água.
de explosão ou de ferimentos físicos.
Para a instalação, contacte sempre o representante ou o Centro
de Assistência Autorizado.
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Precauções de segurança

n Instalação
Mantenha o nível plano Recorra a duas ou mais
Verifique sempre se
pessoas para levantar e
quando instalar a uniexistem fugas de gás
transportar a unidade.
dade.
(refrigerante) após a
instalação ou reparação da unidade.
• Níveis baixos de refrige- • Para evitar vibrações ou • Evite ferimentos pessoais.
rante podem provocar fa- fugas de água.
lhas na unidade.
n Funcionamento
Não pise nem coloque
Use um pano macio
Não utilize a unidade
nada em cima da unipara outros fins especí- para limpar. Não use
detergentes abrasivos, dade.
ficos, tais como consolventes, etc.
servar comida, obras
de arte, etc.
• Existe o risco de incên- • Existe risco de incêndio, • Existe o risco de ferimentos pessoais e fade choque eléctrico ou
dio ou de danos matelhas na unidade.
de danos nas peças de
riais.
plástico da unidade.
Utilize um escadote ou escada firme
para limpar ou efectuar a manutenção da unidade.

• Tenha cuidado e evite ferimentos físicos.

Não ligue o disjuntor ou a energia
nas casos em que o painel frontal, o
armário eléctrico, a tampa superior
ou a tampa da caixa de controlo tenham sido removidas ou estejam
abertas.
• Caso contrário, poderá ocorrer incêndio, choque eléctrico, explosão ou
morte.
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ATENÇÃO

Peças de Instalação

2. Peças de instalação
Antes de iniciar a instalação, certifique-se que todas as peças se encontram dentro da caixa da
unidade.
Item

Imagem

Quantidade
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS

INSTALLATION MANUAL

AIR
CONDITIONER

DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Manual de instalação

1

ČEŠTINA
POLSKI

Air-to-Water Heat Pump

NEDERLANDS

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.

Original instruction

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com
P/NO : MFL68026603

ENGLISH
FRANÇAIS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Manual do Utilizador

PORTUGUÊS

OWNER’S MANUAL

AIR
CONDITIONER

1

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future
reference.
Air-to-Water Heat Pump (For High Temperature)

www.lg.com
P/NO : MFL67212706

Controlo Remoto

1

Cabo

1
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Informações Gerais

Com a tecnologia avançada do inversor, o
é adequado para aplicações como o aquecimento de piso, arrefecimento de piso e geração de água quente. Ao utilizar vários acessórios, o
utilizador pode personalizar o alcance da aplicação.
Neste capítulo, as informações gerais do
são apresentadas para identificar o processo
de instalação. Antes de começar a instalação, leia cuidadosamente este capítulo e consulte as
informações úteis sobre a instalação.

Informações sobre o modelo
Nome do modelo e informações relacionadas
Potência
Arrefecimento (kW)**

Fonte de Alimentação
(Unidade)

Chassis

Aquecimento(kW)*

AHBW056A0

4.99

4.99

220-240 V a 50 Hz

UN4

AHBW076A0

7.00

7.00

220-240 V a 50 Hz

UN4

AHBW096A0

9.00

9.00

220-240 V a 50 Hz

UN4

AHBW126A0

12.00

14.50

220-240 V a 50 Hz

UN3

AHBW146A0

14.00

15.50

220-240 V a 50 Hz

UN3

AHBW166A0

16.00

16.10

220-240 V a 50 Hz

UN3

AHBW128A0

12.00

14.50

380·415 V a 50 Hz

UN3

AHBW148A0

14.00

15.50

380·415 V a 50 Hz

UN3

AHBW168A0

16.00

16.10

380·415 V a 50 Hz

UN3

Unidade

* : Testado em condições de aquecimento Eurovent (temperatura da água de entrada de 30 ° C ’
35 ° C à temperatura ambiente ao ar livre 7 ° C DB / 6 ° C WB)
** : Testado em condições de arrefecimento Eurovent ( temperatura da água de entrada de 23 ° C
’ 18 ° C à temperatura ambiente ao ar livre 36 ° C DB / 24 ° C WB)
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3. Informações Gerais

Informações Gerais

Componentes
AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0
5

A

B
4
10
6

7
9

A

3

8

11

1

B

2

12

Descrição
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome
Tubagem de Água de Entrada
Tubagem de Água de Saída
Filtro
Aquecedor Electrónico
Caixa de controlo
Permutador de Calor da Placa
Bomba de água
Medidor de Pressão
Válvula de Segurança
Reservatório de expansão
Montagem da PCI Principal (Inversor)
Montagem da PCI Principal (Aquecedor)

10 Bomba de Calor Ar-para- Água

Observações
PT 25,4 mm (tipo Fêmea)
PT 25,4 mm (tipo Fêmea)
Filtragem e agrupamento de partículas dentro do circuito de água
Fornecer uma potência adicional de aquecimento ao circuito de água
PCI e Bloco de Terminais
Permuta de calor entre refrigerante e água
Circulação da água
Indica a pressão no circuito de água
Abra a uma pressão de água de 3 bar
Proteger componentes da pressão da água
Esta PCI controla as partes do ciclo da unidade
Esta PCI controla as funções da unidade

Informações Gerais

AHBW126A0/AHBW146A0/AHBW166A0
PORTUGUÊS

A

B
5

7
10
4
6

8
3
1

9

A

11

B

2

12

Descrição
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome
Tubagem de Água de Entrada
Tubagem de Água de Saída
Filtro
Aquecedor Electrónico
Caixa de controlo
Permutador de Calor da Placa
Bomba de água
Medidor de Pressão
Válvula de Segurança
Reservatório de expansão
Montagem da PCI Principal (Inversor)
Montagem da PCI Principal (Aquecedor)

Observações
PT 25,4 mm (tipo Fêmea)
PT 25,4 mm (tipo Fêmea)
Filtragem e agrupamento de partículas dentro do circuito de água
Fornecer uma potência adicional de aquecimento ao circuito de água
PCI e Bloco de Terminais
Permuta de calor entre refrigerante e água
Circulação da água
Indica a pressão no circuito de água
Abra a uma pressão de água de 3 bar
Proteger componentes da pressão da água
Esta PCI controla as partes do ciclo da unidade
Esta PCI controla as funções da unidade
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AHBW128A0/AHBW148A0/AHBW168A0

A

B
5

7
10
4
6

8
3
1

9

A

11

B

2

12

Descrição
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome
Tubagem de Água de Entrada
Tubagem de Água de Saída
Filtro
Aquecedor Electrónico
Caixa de controlo
Permutador de Calor da Placa
Bomba de água
Medidor de Pressão
Válvula de Segurança
Reservatório de expansão
Montagem da PCI Principal (Inversor)
Montagem da PCI Principal (Aquecedor)
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Observações
PT 25,4 mm (tipo Fêmea)
PT 25,4 mm (tipo Fêmea)
Filtragem e agrupamento de partículas dentro do circuito de água
Fornecer uma potência adicional de aquecimento ao circuito de água
PCI e Bloco de Terminais
Permuta de calor entre refrigerante e água
Circulação da água
Indica a pressão no circuito de água
Abra a uma pressão de água de 3 bar
Proteger componentes da pressão da água
Esta PCI controla as partes do ciclo da unidade
Esta PCI controla as funções da unidade

Informações Gerais

Para estender a funcionalidade do
mados "acessórios".

, existem vários aparelhos auxiliares externos cha-

São classificados como "acessórios" e "acessórios de terceiros", de acordo com o fabricante. Os
acessórios são apresentados pela LG Electronics e os acessórios de terceiros são apresentados
pelos respectivos fabricantes.

Acessórios suportados pela LG Electronics
Item

Objectivo

Modelo

Kit de instalação do
reservatório de água
sanitária

Para funcionar com o
reservatório de água
sanitária

PHLTB

Sensor de ar remoto

Para controlar a temperatura do ar

PQRSTA0

Contacto seco

Para activar e desactivar o sinal externo

PQDSA

Para gerar e armazenar
água quente

PHS02060310: 200 litros, serpentina única
de aquecimento, Aquecedor
Eléctrico 230 V a 50 Hz 3 kW
PHS02060320: 200 litros, serpentina dupla
de aquecimento, Aquecedor
Eléctrico 230 V a 50 Hz 3 kW
PHS03060310: 300 litros, serpentina única
de aquecimento, Aquecedor
Eléctrico 230 V a 50 Hz 3 kW
PHS03060320: 300 litros, serpentina dupla
de aquecimento, Aquecedor
Eléctrico 230 V a 50 Hz 3 kW

Reservatório de água
sanitária
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Acessórios

Informações Gerais

Acessórios suportados por empresas terceiras
Artigos

Termóstato

Objectivo

Especificações

Tipo Apenas Aquecimento (230 V~ )
Tipo Aquecimento / Arrefecimento
Para controlar a temperatura do ar
(230 V~ com comutador de selecção de modo)

Válvula de 3 vias e
actuador

Para controlar o fluxo de água para
3 cabos,Tipo SPDT (Unipolar de
aquecimento da água quente ou
Duas Direcções ), 230 V~
aquecimento do piso

Válvula de 2 vias e
actuador

Para controlar o fluxo de água para 2 cabos, NO (Abertura Normal) ou
a Bobina do Ventilador da Unidade tipo NC (Fecho Normal), 230V~

Sistema de Aquecimento Para gerar energia de aquecimento
Solar
auxiliar para o reservatório de água
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4. Instalação
Transporte da Unidade
• Ao transportar a unidade suspensa, passe as cordas entre as pernas do painel da base por
baixo da unidade.
• Levante sempre a unidade com as cordas presas nos quatro pontos para que o impacto não se
faça sentir na unidade.
• Fixe as cordas à unidade num ângulo de Ⓐ 40° ou inferior.
• Ao instalar, utilize apenas acessórios e peças que sejam da especificação designada.

Linha inferior

Pontos de bloqueio
para cabos de transporte

40º ou menos

Grelha de Saída de Ar
Canto

Orifício de entrada

Manípulo

Sempre segure a unidade pelos cantos, porque
segurá-lo pelos orifícios de entrada laterais na caixa
pode fazer com que estes se deformem.

Empilhador
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ATENÇÃO
Tenha muito cuidado ao transportar a unidade.
- Não recorra apenas a uma pessoa para transportar a unidade, caso esta pese mais de 20 kg (44,1 lbs).
- As fitas PP são usadas para embalar alguns produtos. Não as utilize como meio de transporte – é
perigoso.
- Não toque nas aletas do permutador de calor com as mãos sem luvas. Caso contrário poderá cortar-se nas mãos.
- Rasgue as embalagens de plástico para que as crianças não possam brincar com elas. As embalagens de plástico podem sufocar as crianças até à morte.
- Ao transportar a unidade, certifique-se de a apoiar em 4 pontos. Transportar e elevar a unidade
com esta apoiada em apenas 3 pontos pode torná-la instável, o que pode resultar na queda desta.

Selecção do melhor local
1. Seleccione o espaço para instalar a unidade, o qual deve cumprir as seguintes condições:
• Não haver radiação térmica direta a partir de quaisquer outras fontes de calor
• Não haver possibilidade de incomodar os vizinhos com o ruído emitido pela unidade
• Não haver exposição a ventos fortes
• Ter capacidade para suportar o peso da unidade
• Não esquecer que há descargas da unidade durante o aquecimento
• Existe espaço para passagem de ar e para os trabalhos de manutenção referidos de seguida
• Devido à possibilidade de incêndio, no espaço onde a unidade é instalada não deve haver
qualquer possibilidade de emissão, fluxo, estagnação ou fuga de gases combustíveis.
• Evite instalar a unidade em locais onde se usem frequentemente soluções e pulverizações
de ácidos (sulfúricos).
• Não use o aparelho em certos ambientes especiais onde exista óleo, vapor e gás sulfúrico.
• Recomenda-se que a unidade tenha uma vedação à sua voltar de modo a impedir que qualquer pessoa ou animal a aceda.
• Se o local de instalação for uma área de forte queda de neve, devem ser seguidas as seguintes orientações.
- Efetue as fundações o mais alto possível.
- Instale uma capa de proteção de neve.
2. Selecione o local de instalação tendo em consideração as seguintes condições, a fim de evitar
más condições de funcionamento ao efectuar a descongelação.
• Instale a unidade num local bem ventilado e com muito sol, especialmente se esse local possuir elevada humidade no inverno (perto da praia, da costa, de um lago, etc).
(Ex) no telhado onde apanha sempre sol.
• O desempenho de aquecimento será reduzido, e o tempo de pré-aquecimento da unidade
pode ser prolongado em casos de instalação da unidade, no Inverno, nos seguintes locais:
- À sombra num espaço estreito
- Local com muita humidade num piso vizinho.
- Local com muita humidade ao redor.
- Local onde a ventilação é boa.
Recomenda-se instalação a unidade num local com tanto sol quanto possível.
- Local onde a água se reúne uma vez que o chão não é nivelado.
3. Ao instalar a unidade num local que é constantemente exposto a um vento forte como a costa
ou numa varanda de um edifício alto, certifique-se que o funcionamento da ventoinha é normal, aplicando uma conduta ou um escudo de vento.
• Instale a unidade de modo que a porta de descarga fique voltada para a parede do edifício.
Mantenha uma distância de 300 milímetros ou mais, entre a unidade e a superfície da parede.
• Tendo em consideração a direcção do vento durante o período de funcionamento do ar condicionado, instale a unidade para que a porta de descarga seja fixada em ângulo recto com a
direcção do vento.
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Condições de instalação
Considerações Gerais
• Se for instalado um toldo por cima da unidade
para evitar a exposição directa à luz solar ou à
chuva, certifique-se de que a radiação de
calor do permutador de calor não é obstruída.
• Observe os espaços indicados pelas setas à
frente, atrás e dos lados da unidade.
• Não coloque animais ou plantas na saída de
ar quente.
• Tenha em consideração o peso do equipamento e seleccione um local onde o barulho e
a vibração sejam mínimos.
• Seleccione um local onde o ar quente e o
ruído do ar condicionado não perturbem a vizinhança.
• A superfície do solo ou a estrutura tem de ser
forte o suficiente para suportar o peso da unidade.

To
ldo
Mais de
300mm

Ve
d
ob ação
stá o
cu u
los

*Minimum
300mm
*Mínimo
300mm
Mais de 600mm
Mais de 700mm

*: Por favor, garanta o espaço para instalar a
válvula de corte e o filtro.
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Instalação em zonas perto do mar
ATENÇÃO
1. As unidades não devem ser instaladas em áreas onde sejam produzidos gases corrosivos, como gás ácido ou alcalino.
2. Não instale o produto num local que fique directamente exposto ao ar marítimo (ambiente salino). Pode provocar corrosão na unidade. A corrosão, principalmente nas aletas do condensador
e do evaporador, pode provocar avarias ou desempenho ineficiente.
3. Se a unidade estiver instalada à beira-mar, deve evitar exposição directa à brisa marítima. Caso
contrário, o permutador de calor necessita de um tratamento anticorrosivo adicional.

Selecção da melhor localização
1) Se a unidade tiver de ser instalada perto do mar, a exposição directa à brisa do mar deve ser evitada. Instale a unidade no lado oposto à direcção da brisa marítima.

Brisa marítima

Brisa marítima

2) No caso de instalar a unidade à beira-mar, instale um corta-vento para não expor a unidade à brisa marítima
Corta-vento

Brisa marítima

3) Escolha um local seco.

- Deverá ser suficientemente forte, de betão por exemplo,
para proteger da brisa marítima que vem do lado do mar.
- A altura e a largura devem ser mais de 150% da
unidade.
- Entre a unidade e o corta-vento deve existir um
espaço com mais de 700 mm para que o ar circule facilmente.

1. Se não conseguir cumprir as linhas de orientação acima descritas para a instalação junto à
beira mar, por favor contacte o seu fornecedor para um tratamento anticorrosivo adicional.
2. Limpeza periódica (mais do que uma vez/ano) do pó ou das partículas de sal presas no
permutador de calor, usando água.

Vento sazonal e cuidados no inverno
• São necessárias medidas suficientes numa área de neve ou área de frio intenso no inverno para que unidade possa funcionar bem.
• Prepare-se para um vento sazonal ou neve no inverno, mesmo em outras áreas.
• Instale condutas de sucção ou descarga de forma a que não entre neve ou chuva.
• A unidade instalada não deve ficar exposta directamente à neve. Se a neve se acumula e congela o orifício de sucção, o sistema pode avariar. Se for instalada numa área com neve, coloque uma capa de proteção no sistema.
• Instale a unidade na consola de instalação mais elevada, acima 500 milímetros da altura média de queda de
neve (queda de neve média anual), se for instalado na área com muita neve.
• Onde a neve acumulada sobre a parte superior da unidade seja superior a 100mm, deve remover sempre a neve para a operação.
1. A altura H da moldura deve ser duas vezes superior à altura da queda de neve, e a sua largura não deve exceder a largura da
unidade. (Se a largura da estrutura for maior do que a da unidade, isso pode fazer com que a neve se acumule.)
2. Não instale o orifício de sucção e orifício de descarga da unidade de frente para o vento sazonal.
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• Verifique a resistência e o nivelamento do solo do local de instalação, de modo a evitar
ruídos e vibrações durante o funcionamento após instalação.
• Fixe a unidade firmemente por meio dos parafusos de fundação. (Prepare 4 conjuntos
de parafusos de fundação M12, porcas e anilhas, à venda no mercado).
• É melhor aparafusar os parafusos da fundação até que a sua distância à superfície da
fundação seja de 20 milímetros.

361

1012

Anilha
Moldura

Porca

Materiais antivibração
Base de
betão

200

200

100

75

75

Perfil H

São precisos quatro parafusos de 3
roscas

[Unidade: mm]

Método de execução do parafuso de fundação

AVISO
• Certifique-se de remover o Palete (suporte de
madeira) do lado inferior da base da unidade
antes da fixação do parafuso. Isso pode provocar um estado instável do assentamento da
unidade, e pode provocar a congelação do
permutador de calor o que por sua irá resultar
em funcionamento anormal.
• Certifique-se de remover a Palete (suporte de
madeira) do lado inferior da unidade antes de
soldar. Não retirar a palete (Suporte de Madeira) provoca o risco de incêndio durante a
soldagem.

Palete (Suporte de Madeira)
- Retire antes da Instalação
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Fundações para a instalação

Instalação

Locais de instalação
ATENÇÃO
Se estiver instalado com caldeira pré-existente, a caldeira e
não devem ser operados
em conjunto. Se a temperatura da água que entra no
estiver acima dos 55 °C, o sistema irá parar de funcionar para evitar danos mecânicos na unidade. Para detalhes sobre a cablagem eléctrica e a tubagem de água, por favor contacte um instalador autorizado.
São apresentados como exemplo algumas cenas da instalação.
Como estas cenas são figuras conceptuais, o instalador deve optimizar a fase da instalação de
acordo com as condições de instalação.

CASO 1: Ligação de emissores de calor para aquecimento e arrefecimento
(Circuito de aquecimento do piso, Unidade da bobina do ventilador, e Radiador)
A
Exterior

Interior
R
T

Circuito de
Unidade da bobina
do ventilador Aquecimento do Piso

Nota:

Radiador

• Termóstato da divisão
- O tipo de termóstato e a especificação devem estar em conformidade com o capítulo 5 do
manual de instalação.
• Válvula de 2 vias
- É importante instalar a válvula bidireccional para prevenir a condensação no piso e no radiador
enquanto estiver no modo de arrefecimento.
- O tipo de termóstato e a especificação devem estar em conformidade com o capítulo 5 do
manual de instalação.
- A válvula de 2 vias deve ser instalada no lado de fornecimento do colector.
• Válvula by-pass
- Para garantir uma taxa de fluxo de água suficiente, a válvula by-pass deve ser instalada no
colector.
- A válvula by-pass deve garantir uma taxa mínima de fluxo de água em qualquer situação. Taxa
de Fluxo Mínima de água é descrita na curva das características da bomba de água.
Termóstato da Divisão (Fornecimento de campo)
Válvula 2vias (Fornecimento no local)
S

Filtro (Rede: 1 mm × 1 mm)
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Válvula by-pass (Fornecimento de campo)
R

Controlo Remoto

A

Grelha de Ar
Válvula de Corte
(Fornecimento no local)

Instalação

CASO 2: Ligação do reservatório de água sanitária
A
Exterior

Interior
R
T

Radiador
Unidade da bobina
Circuito de
do ventilador Aquecimento do Piso

Água quente

Reservatório
de água
sanitária

Água da rede urbana

Note:
• Sanitary water tank
- It should be equipped with internal electric heater to generate sufficient heat energy in very cold
season.
• 3way valve
- Type of 3way valve and specification should be complied with chapter 5 of the installation
manual.

A

Grelha de Ar
Termóstato da Divisão (Fornecimento de campo)

Válvula by-pass
(Fornecimento de campo)
Válvula de 3vias
(Fornecimento no local)

R

Controlo Remoto
Válvula de Corte
(Fornecimento no local)

Válvula 2vias (Fornecimento no local)
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(Circuito de aquecimento do piso, Unidade da bobina do ventilador, e Radiador)

Instalação

CASO 3: Ligação de sistema solar térmico
Exterior

Interior
R
T

Fonte de aquecimento solar
Água quente

Circuito de
Unidade da bobina
do ventilador Aquecimento do Piso

Radiador

Reservatório
de água
sanitária
Água da rede urbana

Nota:
• Reservatório de água sanitária
- Deve ter um permutador térmico indirecto adicional para utilizar a energia térmica, através do
sistema térmico solar.
• Bomba
- O consumo máximo de potência da bomba deve ser inferior a 0,25kW.

Bomba (Fornecimento de campo)
Termóstato da Divisão (Fornecimento de campo)
Válvula 2vias (Fornecimento no local)
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Válvula by-pass
(Fornecimento de campo)
Válvula de 3vias
(Fornecimento no local)

R

Controlo Remoto
Válvula de Corte
(Fornecimento no local)

Instalação

Considerações Gerais
Deverá considerar o seguinte antes de iniciar a ligação do circuito de água.
• Deve ser assegurado espaço suficiente para manutenção.
• Os tubos de água e as ligações devem ser limpos, utilizando água.
• Deve ser garantido espaço para a instalação da bomba de água externa se a potência da
bomba de água interna não for suficiente para a instalação.
• Nunca ligue a corrente eléctrica enquanto efectua o carregamento de água.

Ligações da tubagem da água e do circuito da água
Definição dos termos é a seguinte:
• Tubagem de água: Instalar tubagens onde a água estiver a fluir para dentro do tubo.
• Ligações no circuito de água: Ao ligar entre a unidade e as tubagens de água ou entre tubos e
canos. Válvulas de ligação ou cotovelos, são, por exemplo, desta categoria.
Configuração do circuito de água é exibida no capítulo 4 "Locais de instalação". Todas as ligações
devem estar de acordo com o diagrama apresentado.
Ao instalar tubos de água, deve ser considerado o seguinte:
• Ao inserir ou colocar tubos de água, feche a extremidade do tubo com uma tampa para tubo, para
impedir a entrada de pó..
• Ao cortar ou soltar o tubo, tenha sempre cuidado para que a secção interna do tubo não fique
defeituosa. Por exemplo, não devem ser encontradas partes soldadas ou rebarbas no interior
do tubo.
• Deve ser instalado um tubo de drenagem em caso de descarga de água por funcionamento da
válvula de segurança. Esta situação pode acontecer quando a pressão interna é superior a 3,0
bar e a água, dentro da unidade, ser descarregada para a mangueira de drenagem.
• As uniões do tubo (por ex., joelho em L, “tês”, redutor de diâmetro, etc.) devem estar fortemente apertadas para não ocorrerem fugas de água.
• As secções ligadas devem receber um tratamento à prova de fuga, com aplicação de fita de
Teflon, buchas de borracha, solução vedante, etc.
• Devem ser utilizadas as ferramentas e os métodos adequados para evitar a avaria mecânica
das ligações.
• O tempo de funcionamento da válvula de fluxo (por exemplo : válvula 3vias ou válvula 2vias )
deve ser inferior a 90 segundos.
• Enquanto ocorrer o abastecimento de água, a pressão de abastecimento de água deve ser de
aproximadamente 2,0 bar.
• A tubagem é isolada para evitar a perda de calor para o ambiente externo e para impedir a
geração de condensação na superfície do tubo de arrefecimento.
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Ligações da tubagem da água e do circuito da água

Instalação

Quando os canos de água estão ligados.
Deve ser apertada a porca com duas chaves.
Caso contrário os tubos podem ficar deformados.

Saída de Água

União
Entrada de Água

AVISO
Condensação de água no piso
Durante a operação de arrefecimento, é muito importante manter a temperatura da saída de água
superior a 16 ° C. Caso contrário, pode ocorrer condensação no piso. Se o piso estiver num
ambiente húmido, não defina a temperatura de saída da água abaixo dos 18 ° C.
Condensação de água no radiador
Durante a operação de arrefecimento, a água fria pode não fluir para o radiador. Se a água fria
entrar para o radiador, pode ocorrer a formação de condensação na superfície do radiador.
Tratamento da drenagem
Durante a operação de arrefecimento, a condensação pode cair para o fundo da unidade. Neste
caso, prepare um tratamento de drenagem (por exemplo, uma bacia para recolher a condensação) para evitar a queda de água.
Isolamento da tubagem de água
Objectivo do isolamento da tubagem de água é:
Evitar a perda de calor com o ambiente externo.
To prevent dew generation on the surface of the pipe in cooling operation.
Evitar a rutura do tubo por congelamento no inverno,
※ Deve ser um isolamento da tubagem exterior de água entre o produto e o edifício.

Válvula de corte
- Válvula de corte é usado para ligar a tubagem de água para a unidade.
- Aperte a porca com duas chaves inglesas. (verifique a fuga para a ligação.)

Volume de água e potência da bomba
A bomba de água é de três velocidade ajustáveis (máxima / média / mínima), por isso pode ser
obrigado a mudar a velocidade da bomba de água padrão no caso de ruído pelo fluxo de água. Na
maioria dos casos, no entanto, é altamente recomendável configurar a velocidade como máxima.

NOTA
Velocidade da bomba de água
Para garantir o caudal de água suficiente, não configure a velocidade da bomba de água como "Min".
Isso pode originar um erro de fluxo inesperado CH14.
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Δp-v (variável)

Velocidade constante I, II, III

H/m

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/6, 20/6, 25/6, 30/6

H/m
6

50

5

4

40

4

3

30

3

20

2

1~230 V - Rp½, Rp¾, Rp 1, Rp 1¼

5

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/6, 20/6, 25/6, 30/6

4350 1/min

60

6

1~230 V - Rp½, Rp¾, Rp 1, Rp 1¼

60

50

Δ
v
p40
3060 1/min

m
ax
.
2

1

10

1

0

0

0

30

20
2180 1/min

II

0,5

0
0

1,0

1,5

0,2

2,0

0,4

2

2,5

4

6

0,8

8

10
max.

P1/W
40

4m

5m

6m

30

3,0 Q/m³/ h

0,6

0

Q/Igpm

0
P1/W

1,0
0,2

1,5

2,0

0,4

2

3,0 Q/m³/ h

2,5

0,6

4

6

0,8

8

Q/l/s
Q/Igpm
max.

10

30
20

10

10

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

3,0 Q/m³/ h

Tolerâncias de cada curva de acordo com EN 1151-1:2006

Potência de Aquecimento do Produto:
7, 9kw

0,5

40

20

0

0
0

Q/l/s

2m

3m

10

I

800 1/min

0

III

3060

0

0,5

1 /min

1,0

1,5

2,0

3,0 Q/m³/ h

2,5

Tolerâncias de cada curva de acordo com EN 1151-1:2006

Δp-v (variável)

Velocidade constante I, II, III

H/m

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/7.0, 25/7.0, 30/7.0

H/m 4660 1/min

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/7.0, 25/7.0, 30/7.0

70

70

7

60

6

60

50

5 3400 1/min

50

40

4

30

3

2

20

2

1

10

1

0

0

7

1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼

6

Δp
5

-v

4

40

ma

ma
x.

3

1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼

x.

30

2390 1/min
20
10
800 1/min
0
0

0,5

0
0
P1/W

1,0
0,2

2

1,5

2,0

0,4
4

3,0 Q/m³/ h

2,5

0,6
6

0,8

8

10

0
0

Q/l/s

0,5

0

Q/Igpm

0

1,0

1,5

0,2
2

2,0

0,4
4

0,6
6

0,8

8

10

Q/l/s
Q/Igpm

P1/W
max.

max.
40

40

20

20

0
0

Potência de Aquecimento do Produto:
12, 14, 16kw

3,0 Q/m³/ h

2,5

0,5

1,0

1,5

∆ p - constante

2,0

2,5

3,0 Q/m³/ h

0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 Q/m³/ h

∆ p - variável

Máximo: Configuração de Alta Velocidade, Médio: Configuração de baixa velocidade
Atenção: Selecção de um caudal de água fora das curvas pode provocar danos ou mau funcionamento da unidade.
: Intervalo da operação de corte
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Potência de Aquecimento do Produto: 5kw

Instalação

Qualidade da água
A qualidade da água deve estar em conformidade com as Directivas CE EN 98/83. Os requisitos
para os ingredientes químicos estão na tabela seguinte. As condições detalhadas da qualidade da
água podem ser consultadas nas Directivas CE EN 98/83.
Parâmetro
Acrilamida
Antimónio
Arsénico
Benzina
Benzo(a)pireno
Boro
Bromato
Cádmio
Crómio
Cobre
Cianeto
1,2-dicloroetano
Epicloridrina

Valor
0.10 μg/l
5.0 μg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
0.010 μg/l
1.0 mg/l
10 μg/l
5.0 μg/l
50 μg/l
2.0 mg/l
50 μg/l
3.0 μg/l
0.10 μg/l

Parâmetro
Fluoreto
Chumbo
Mercúrio
Níquel
Nitrato
Nitrito
Pesticidas
Pesticidas — Total
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
Selénio
Tetracloroeteno e Tricloroeteno
Trihalometanos — Total
Cloreto de vinil

Valor
1.5 mg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
20 μg/l
50 mg/l
0.50 mg/l
0.10 μg/l
0.50 μg/l
0.10 μg/l
10 μg/l
10 μg/l
100 μg/l
0.50 μg/l

ATENÇÃO
• Se a unidade for instalada num tubo de água hidráulico, é importante limpar os tubos hidráulicos para
remover a lama e sedimentos.
• Instalar um filtro de lama no tubo de água é muito importante para evitar a degradação do desempenho.
• O tratamento químico para evitar ferrugem deve ser efectuado pelo instalador.

Protecção contra gelo
Em áreas do país nas quais a temperatura da água de entrada é inferior a 0 °C, o tubo de água
deve ser protegido utilizando uma solução anticongelante aprovada. Consulte o seu fornecedor da
unidade BCAA para soluções aprovadas localmente na sua área. Calcule o volume aproximado de
água no sistema. (Exepto a unidade BCAA.) E acrescentar seis litros a esse volume total para permitir a água contida na unidade BCAA.
Proporção de mistura anticongelante

Tipo Anticongelante
0°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

Etileno glicol

0%

12%

20%

30%

-

-25°C
-

Propileno-glicol

0%

17%

25%

33%

-

-

Metanol

0%

6%

12%

16%

24%

30%

ATENÇÃO
1. Utilize apenas um dos anticongelantes acima.
2. Se um anticongelante for utilizado, a queda de pressão e degradação da capacidade do sistema podem ocorrer.
3. Se um dos anticongelantes é usado, a corrosão pode ter ocorrido. Pelo que deve adicionar um
inibidor de corrosão.
4. Verifique periodicamente a concentração do anticongelante para manter a mesma concentração.
5. Quando for utilizado o anticongelante (para instalação ou funcionamento), tenha cuidado para
garantir que não toca no anticongelante.
6. Certifique-se de que cumpre todas as leis e normas do seu país respeitantes à utilização de
Anticongelantes.
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Reservatório de expansão deve ser instalado no circuito de água para proteger os componentes da
pressão da água.
- Volume de água total mínimo é de 20 litros. (Em casos especiais, pode ser necessário um volume
de água extra)
- Pré- pressão é regulada pelo volume total de água . Se a unidade estiver localizada na posição
mais alta do circuito de água ,a configuração não é necessária.
- Para ajustar a pré-pressão, deve ser utilizado gás nitrogénio por instalador certificado .

Pré- pressão no Recipiente de Expansão ( bar)

Exemplo) Reservatório de expansão de 8 litros de capacidade
2.4
2.1
1.7
1.4
1.0
0.7
0.3
20

60

100
140
180
220
260
O volume total máximo de água( litro)

300

340

A configuração da pré- pressão do reservatório de expansão é o seguinte :
Passo 1. Consulte a tabela "Volume-Altura " .
Se a cena instalação pertencer ao Caso A, vá para o Passo 2 .
Caso contrário, se for caso B, não faça nada. ( ajustamento de pré-pressão não é necessário.)
Caso contrário, se for caso C, vá para a Passo 3.
Passo 2. Ajustar pré- pressão com a seguinte equação.
Pré- pressão [bar] = ( 0,1 * H + 0,3 ) [bar] , onde H: diferença entre a unidade e o maior
tubo de água de 0,3 : pressão mínima de água para garantir o funcionamento da unidade
Passo 3. Volume do reservatório de expansão é inferior a cena de instalação.
Por favor instale o reservatório de expansão adicional no circuito externo de água.
Tabela Volume- Altura
V < 230 litros V ≥ 230 litros
H<7 m
Caso B
Caso A
H≥7 m
Caso A
Caso C
H : diferença entre a unidade e o maior tubo de água
V : volume total de água na cena deinstalação

Manual de Instalação 27

PORTUGUÊS

Volume de Água e Pressão do Reservatório de Expansão

Instalação

Cablagem elétrica
1. Siga os decretos do seu governo rela tivos a normas técnicas relacionadas com equipamento elétrico,
regulamentos relativos a cablagem e orientações das empresas fornecedoras de energia elétrica.

AVISO
Certifique-se de que todo o trabalho eléctrico é executado por engenheiros eletricistas,
que utilizam circuitos especiais, de acordo com os regulamentos e com o presente manual. Se o circuito de alimentação elétrica apresentar capacidade insuficiente ou deficiências, existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
2. Instale a linha de transmissão da Unidade de distância da fiação fonte de alimentação de modo que não é
afectado pelo ruído eléctrico da fonte de alimentação. (Não a faça passar através da mesma conduta).
3. Certifique-se de fornecer o trabalho de ligação à terra designado para a unidade.

ATENÇÃO
Certifique-se que liga a unidade à terra. Não ligue o cabo de terra a qualquer tubagem de
gás, tubagem de líquido, de iluminação ou a linha de terra telefone. Se a ligação à terra
ficar incompleta, existe risco de choque elétrico.
4. Dê alguma folga para cablagem na caixa de peças eléctricas das unidades, porque a caixa às
vezes é removida no momento do serviço se assistência.
5. Nunca ligue a fonte de alimentação principal ao bloco de terminais da linha de transmissão. Se
ligado, as peças eléctricas serão queimadas.
6. Apenas a linha de transmissão especificada deve ser ligada ao bloco de terminais para transmissão.

ATENÇÃO
• Este produto dispõe de detetor de proteção de inversão de fase, que só funciona
se a alimentação estiver ligada. Se hover um black out ou se a alimentação elétrica se ligar e desligar durante o funcionamento do produto, acrescente um circuito local de proteção de inversão de fase. Se o produto funcionar em inversão
de fase, o compressor e outros componentes podem ficar danificados.
• Use cabo com malha de terra de 2 condutores para as linhas de comunicação.
• A camada de proteção do cabo deve ser ligada à parte metálica de ambas as unidades.
• Nunca utilize cabo de múltiplos núcleos
• Uma vez que a unidade está equipada com um inversor, a instalação de um condensador de fase não só irá deteriorar o efeito de melhoria do fator de potência,
como também irá provocar um aquecimento anormal do condensador. Portanto,
nunca instale um condensador de fase.
• Certifique-se de que o rácio de diferença de potência não é superior a 2%. Se for
maior, a vida útil da unidade será reduzida.
• A introdução na ausência de uma fase N ou com uma fase N incorreta irá danificar o equipamento.
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Especificação do cabo de alimentação : O cabo de alimentação conectado à unidade deve ser
cumprido com a norma IEC 60245 ou HD 22.4 S4 (Cabo Isolado de Borracha isolado, tipo 60245
IEC 66 ou H07RN-F).
1 Fase(Ø)
GN
/YL
20

mm

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas de qualificação semelhante para evitar acidentes.
Especificação terminal de cabo de alimentação e cuidados relacionados:
Utilize terminais de pressão de olhal nas ligações ao terminal de alimentação.
※ No caso de serem utilizados terminais de pressão redondos ao ligar o painel da caixa de controlo
ao chão.
Terminal de pressão circular

Cabo de Alimentação

Se não usar qualquer material ao conectar os cabos ao bloco de terminais, siga as instruções abaixo.
• Não ligue cabos de secções diferentes ao bloco de terminais de alimentação. (Deformações nos
cabos podem provocar aquecimento anormal.)
• Ao ligar cablagem com a mesma espessura, proceda de acordo com a figura seguinte.
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u Especificação do cabo

Instalação

Ligação de cabos
Considerações gerais
Os seguintes itens devem ser considerados antes de iniciar a unidade de fiação.
• Componentes elétricos, tais como interruptores, disjuntores, fios, caixas terminais, etc devem ser
devidamente escolhido com o cumprimento da legislação elétrico nacional ou regulamento.
• Torná-lo certo de que a eletricidade fornecida é suficiente para operar a unidade, aquecedor elétrico, aquecedor de reservatório de água, etc. A capacidade de fusíveis também seleccionado de
acordo com o consumo de energia.
• A principal fonte de electricidade deve ser uma linha dedicada. Não é permitida a partilha fonte de
energia principal com outros dispositivos, tais como máquina de lavar ou um aspirador.

ATENÇÃO
• Antes de iniciar o trabalho de fiação, o principal fornecimento de energia elétrica deve ser desligado
até que a fiação estiver concluída.
• Ao ajustar ou alterar a fiação, a principal fonte de eletricidade devem ser desligados e fio terra deve
ser ligado.
• Local de instalação deve estar livre do ataque de animal selvagem. Por exemplo, atacando fio dos
ratos ou sapo está entrando no aparelho pode causar acidente elétrico crítico.
• Todas as ligações de energia devem ser protegidas de condensação por um isolamento térmico.
• Toda a cablagem eléctrica deve cumprir a legislação ou regulação eléctrica nacional ou local.
• A terra deve ser conectada de forma precisa. Não terra a unidade do tubo de cobre, cerca de aço na
varanda, água encanada tubo de saída, ou quaisquer outros materiais de condutividade.
• Corrigir todos os cabos com braçadeira de cabo com firmeza. (Quando o cabo não é fixo com uma
pinça para cabo, utilize adicionalmente fornecidos abraçadeiras).

Tipos de cabos
Cabo de alimentação
Unidade
AHBW056A0/076A0/096A0 AHBW126A0/146A0/166A0 AHBW128A0/148A0/168A0
(Incluí terra)
(especificação)
2
Unidade
Nº * mm (H07RN-F)
3 * 1.5
3 * 2.5
5 * 1.0
Aquecedor
Nº * mm2 (H07RN-F)
3 * 2.5
3 * 4.0
5 * 1.5

Disjuntor de Segurança
Fusíveis recomendados actualmente AHBW056A0/076A0/096A0 AHBW126A0/146A0/166A0 AHBW128A0/148A0/168A0
A
20
40
20

AVISO
• Deve haver ligação à terra.
• Se a ligação à terra não for realizada adequadamente, existe o risco de choque eléctrico. A ligação à terra deve ser realizada por um técnico qualificado.
• Considere as condições envolventes (temperatura envolvente, luz solar directa, água da
chuva, etc.) quando ligar o cabo.
• A espessura do cabo de alimentação é a espessura mínima dos cabos condutores metálicos. Utilize o cabo mais espesso, tendo em consideração a queda de tensão.
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Procedimento de cablagem para o cabo de alimentação

Passo 1. : Desmontar painel lateral e painel frontal da unidade por perder parafusos.

(AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0)

(AHBW126A0/AHBW146A0/AHBW166A0)

(AHBW128A0/AHBW148A0/AHBW168A0)
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Este cabo é geralmente ligado entre a fonte de alimentação externa (como o principal
painel de distribuição de energia elétrica da casa do usuário) e da unidade. Antes de iniciar a fiação, verifique se a especificação do fio é apropriado e ler seguintes orientações
e cuidados com muito cuidado.

Instalação

Passo 2 : Conecte o cabo de alimentação ao terminal de alimentação principal
Veja a figura abaixo para obter informações detalhadas . Quando o cabo de conexão da
terra, o diâmetro do cabo deve ser consulte a tabela abaixo. O cabo de terra está ligado
à Caixa de controlo onde o símbolo e terra
está marcado .
Passo 3 : Use braçadeiras (ou abraçadeiras cabo ) para evitar movimento não intencional de cabo
de alimentação.
Passo 4 : Remontar o painel lateral para a unidade de parafusos de fixação .

ALIMENTAÇÃO
AQUECEDOR
ALIMENTAÇÂO DA UNIDADE
CABO DE LÂMPADA

(AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0)

CABO DE LÂMPADA

CABO DE LÂMPADA

ALIMENTAÇÃO
AQUECEDOR

ALIMENTAÇÃO
AQUECEDOR

ALIMENTAÇÂO
DA UNIDADE

(AHBW126A0/AHBW146A0/AHBW166A0)

ALIMENTAÇÂO
DA UNIDADE

(AHBW128A0,AHBW148A0,AHBW168A0)

O não cumprimento destas instruções pode resultar em incêndio, choque elétrico ou morte.
• Verifique se o cabo de alimentação não toque para tubo de cobre .
• Certifique-se de corrigir [ braçadeira de cabo ] com firmeza para manter a conexão de terminal.
• Certifique-se de conectar a unidade de energia e potência de aquecimento em separado.
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Informação sobre o bloco de terminais

Bloco de Terminais 1
Energia para Bomba de
água para sistema solar
térmico

VÁLVULA DE
3 VIAS (B)
1
2
3
L
L1
N
BR
BK
BL

Fluxo de água alternando entre
aquecimento de piso e
aquecimento do reservatório de
água sanitária

do
VÁLVULA DE
BOMBA DE Aquecedor
Reservatório
3 VIAS (A)
ÁGUA (B)
de Água
4
5
6
7
8
9
10
L
N
L
N
L
L1
N
BR
BL
BR
BL
BR
BK
BL

Ligue ou desligue o
aquecedor do
reservatório de água
sanitária

Fluxo de água alternando entre
a utilização de aquecimento
solar térmico e sem o
aquecimento solar térmico

Bloco de Terminais 2
Abrir ou fechar o fluxo
de água para
arrefecimento FCU

VÁLVULA DE
2 VIAS (A)
11
L1
BR

12
L2
BK

13
N
BL

TERMÓSTATO
(Padrão : 230V AC)
14
L
BR

15
N
BL

16
L1
BR

17
L2
BK

Ligação para termóstato (230V~)
Tipo de apoio: Aquecimento apenas
ou aquecimento / arrefecimento

Bloco de Terminais 3
AHBW**6A0(1 Phase)

AHBW**8A0(3 Phase)

ALIMENTAÇÃO EXTERNA
( AQUECEDOR E/ TNQ A/)
3
L
BR

4
N
BL

Ligar alimentação eléctrica
externa ao aquecedor
eléctrico interno

1

2

ALIMENTAÇÃO EXTERNA
(AQUECEDOR E/ INTERNO)
3
4
5
R
S
T
BR
BK
GY
Ligar a alimentação eléctrica
externa ao aquecedor eléctrico
do reservatório de água
sanitária.

ATENÇÃO
O cabo de alimentação ligado à unidade deverá ser escolhido de acordo com as seguintes
especificações.
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Os símbolos usados nas figuras são os seguintes:
- L, L1, L2: Directo (220-240 V a 50 Hz)
- N : Neutro (220-240 V a 50 Hz)
- BR: Castanho (CA), WH: Branco (BR), BL: AZUL (AZ), BK: Preto (PR), GR/YL:
Verde/Amarelo (VE/AM)

Instalação

Especificações do Disjuntor
• Seleccione uma fonte de alimentação que seja capaz de fornecer a corrente necessária pelo unidade.
• Use um disjuntor adequado entre a fonte de alimentação e a unidade.
Deverá ser instalado um dispositivo de Corte para desligar de forma correcta todas as linhas de
alimentação.
• Potência do disjuntor recomendada.
• Separe a fonte de alimentação da fonte de alimentação do aquecedor.
Especificações Eléctricas da Componente do Núcleo
Modelo

AHBW056A0
AHBW076A0
AHBW096A0
AHBW126A0
AHBW146A0
AHBW166A0
AHBW128A0
AHBW148A0
AHBW168A0

Fonte de Compressor
Aquecedor Eléctrico
Alimentação
RLA FLA Potência Power RLA
(A)
(A)
(kW) Supply
(A)
9.7
15
2+2
9.7
15
2+2
8.3
15
2+2
220-240 V~ 9.7
1Ø
50 Hz
17
27
3+3
17
27
3+3
12.5
17
27
3+3
5.3
9.9 2+2+2
380-415 V~
5.3
9.9 2+2+2
3Ø
8.7
50Hz
5.3
9.9 2+2+2

MCA e MOP

Aquecedor do Reservatório
Para aquecedor eléctri- Para aquecedor eléctriPara a unidade
Sanitário
co (Sem Aquecedor S/) co (Com Aquecedor S/)
Potência poder FLA
(kW) fornecimento (A)

3

230 V~

12.5

MCA
(A)

MOP
(A)

MCA
(A)

MOP
(A)

MCA
(A)

MOP
(A)

14.2

23.9

18.7

27

32.2

44.7

23.3

40.3

28.1

40.6

40.6

53.1

8

14

12

22

21

38

• S/Aquecedor: aquecedor do reservatório de água sanitária
• FLA: Ampere de carga completa
• MOP: Classificação máxima do dispositivo protecção de sobrecargas

ATENÇÃO
Depois de verificar e confirmar seguintes condições, inicie os trabalhos de cablagem.
1. Assegure uma fonte de alimentação dedicada para a bomba de calor Ar-Água. O diagrama
eléctrico (anexado dentro do painel da unidade) está a apresentar informações relacionadas.
2. Instale um disjuntor interruptor entre a fonte de alimentação e a unidade.
3. Embora seja um caso raro, por vezes, os parafusos utilizados para fixar os fios internos
podem afrouxar devido à vibração, durante o transporte da unidade. Verifique esses parafusos
e certifique que todos estão bem apertados. Se não estiverem apertados, os fios podem entrar
em combustão.
4. Verifique a especificação de fonte de alimentação, tais como fase, tensão, frequência, etc.
5. Verifique se a capacidade eléctrica é suficiente.
6. Certifique-se de que a tensão de arranque é mantida a mais de 90 por cento da tensão nominal marcada na placa.
7. Verifique se a secção do cabo é a indicada de acordo com especificações da fonte de alimentação. (Tenha em atenção a relação entre o comprimento e a secção do cabo.)
8. Instale um ELB (disjuntor de fugas eléctricas), quando o local de instalação estiver molhado ou
húmido.
9. Os seguintes problemas seriam provocados por tensão anormal, como o aumento repentino
da tensão ou tensão suspensa.
• Interruptor magnético a trepidar (funcionamento com liga e desliga frequente)
• Os danos físicos das peças onde o interruptor magnético está em contacto
• Quebra de fusível
• Mau funcionamento das peças de protecção de sobrecarga ou algoritmos de controlo conexos.
• Falha no arranque do compressor
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1. Use uma fonte para a unidade e outra fonte separada para o aquecedor.
2. Tenha em mente as condições ambientais (temperatura ambiente, a luz direta do sol, a água da
chuva, etc) ao tratar das linhas e ligações.
3. O cabo é de dimensão mínima para a cablagem de metal condutora. O tamanho do cabo de alimentação deve ser 1 posição mais espesso tendo em conta as quebras de tensão da linha. Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação não cai mais de 10%.
4. Os requisitos específicos em relação à cablagem devem ser conformes às normas regionais na matéria.
5. Os cabos de alimentação das peças de aparelhos para utilização da unidade não devem ser mais
leves do que um cabo flexível com revestimento de policloropreno.
6. Não instale um interruptor individual ou uma tomada eléctrica para desligar cada unidade em separado da fonte de alimentação.

AVISO
• Siga os decretos do seu governo rela tivos a normas técnicas relacionadas com equipamento elétrico, regulamentos relativos a cablagem e orientações das empresas fornecedoras de energia elétrica.
• Certifique-se de que usa os cabos especificados para as ligações, de modo que nenhuma
força externa seja aplicada às ligações dos terminais. Se as ligações não forem fixadas firmemente, isso pode provocar aquecimento ou incêndio.
• Certifique-se de que usa o tipo apropriado de interrutor de protecção de sobre corrente.
Note que a sobre corrente gerada pode incluir uma certa quantidade de corrente contínua.

ATENÇÃO
• Alguns locais de instalação podem exigir a ligação de um disjuntor de fuga à terra. Se não for instalado um disjuntor de fuga à terra, existe risco de choque eléctrico.
• Não utilize nada para além de um disjuntor e um fusível com a capacidade correcta. A utilização de
fusível ou fio de cobre de capacidade demasiado elevada pode provocar mau funcionamento da
unidade, e provocar um incêndio.
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Ligação da principal fonte de alimentação eléctrica e capacidade do equipamento

Instalação

Water chargingde Água
Carregamento
Para o carregamento de água, siga os procedimentos abaixo.
Passo 1. Abra todas as válvulas de todo o circuito de água. A água fornecida deve ser carregada,
não só no interior da unidade, mas também no circuito de água sob o piso, no circuito do
reservatório de água sanitária, no circuito de água da FCU, e em quaisquer outros circuitos de água controlados pelo produto.
Passo 2. Ligue o abastecimento de água na válvula de descarga e válvula de enchimento, localizado no lado da válvula de corte.
Passo 3. Inicie o abastecimento de água. Durante o fornecimento de água, deve-se manter o
seguinte:
• A pressão de abastecimento de água deve ser de aproximadamente 2,0 bar.
• Para um abastecimento da pressão de água, o tempo gasto a partir de 0 bar até 2,0 bar
deve ser superior a 1 minuto. Um abastecimento de água repentino pode produzir fuga de
água através de válvula de segurança.
• Abra a tampa , cerca de 2 voltas, da saída de ar para assegurar a purga de ar (consulte a
Figura 1). Se existir ar dentro do circuito de água, de seguida notar-se-á a degradação do
desempenho, o ruído no tubo de água, e os danos mecânicos à superfície da bobina de
aquecimento eléctrico.
Passo 4. Pare o abastecimento de água, quando o manómetro localizado dentro da unidade indicar 2,0 bar.
Passo 5. Feche a válvula de drenagem e a válvula de enchimento. De seguida, aguarde 20 a 30
segundos para observar a pressão da água que está a ser estabilizada.
Passo 6. Se as seguintes condições forem satisfatórias, de seguida, passe para o próximo (tubo de isolamento). Caso contrário, vá para a Passo 3.
• Manómetro indica 2,0 bar. Note-se que, por vezes, ocorre uma diminuição da pressão
depois da Passo 5, devido ao carregamento de água para dentro do reservatório de
expansão.
• Não é ouvido nenhum som de purga de ar ou nenhuma gota de água está a surgir a partir
da entrada de ar.

Air vent cap

Remova
a tampa

Procedimentos
1. A cobertura do aquecedor eletrónico deve ser removida.
2. Open the air vent cap for air purging.
3. Reassembly the air vent cap & cover after air purge.
<Figura 1>
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Nr

Ponto de Verificação

Descrição

Ligação de Entrada/Saída
de Água

- Verifique se as válvulas de corte devem ser montadas
com uma entrada de água e tubo de saída da unidade
- Verifique a localização da entrada / saída de água tubo
de água pressão hidráulica 2

Pressão hidráulica

- Verifique a pressão de abastecimento de água, ao utilizar um medidor de pressão no interior da unidade
- A pressão de abastecimento de água deve ser aproximadamente abaixo de 3,0 bar.

3

Velocidade da bomba de
água

- Para garantir o caudal de água suficiente, não configure
a velocidade da bomba de água como "Min".
- Isso pode originar um erro de fluxo inesperado CH14.
(Consulte o Capítulo 4 "Ligações da Tubagem da Água
e do Circuito da Água")

4

Linha de transmissão e
cablagem da fonte de alimentação

- Verifique se a linha de transmissão e a cablagem da
fonte de alimentação estão separadas umas das outras.
- Se não, pode ocorrer ruído electrónico a partir da fonte
de alimentação.

5

As especificações do cabo - Verifique as especificações do cabo de alimentação
de alimentação
(Consulte o Capítulo 4 "Ligação de cabos ')

1

2

6

7

8

Válvula de 3 vias

- A água deve fluir da saída de água da unidade para a
entrada do reservatório de água sanitária quando o
aquecimento do reservatório sanitário for seleccionado.
- Para verificar a direção do fluxo, certifique-se que a
temperatura de água de saída da unidade e a temperatura de água de entrada no reservatório de água sanitária são semelhantes.

Válvula de 2 vias

- A água não deve fluir no tubo sob o piso no modo de
arrefecimento.
- Para verificar a direcção de fluxo, verifique a temperatura na entrada de água no tubo sob o piso.
- Se estiver correctamente ligado, as temperaturas não
devem chegar aos 6°Cno modo de arrefecimento

Grellha de Ar

- Grellha de Ar adicional deve ser colocada num nível
mais alto do que o sistema de tubagem de água.
- Deve ser instalado num pontoonde seja fácil a manutenção.
- Leva algum tempo para remover o ar do sistema de
água, se não for realizada suficientemente uma purga
de ar pode ocorrer um erro CH14. (consulte o Capítulo
4 "Carregamento de Água ')
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Instalação da verificação final

Instalação de Acessórios

5. Instalação de Acessórios
A Bomba de Calor pode interagir com vários acessórios para estender as suas funcionalidades e
melhorar a conveniência ao utilizador. Neste capítulo, são introduzidos os acessórios e também
como se ligam à Bomba de Calor Veja 'Configuração do sistema' para uma configuração de interruptores DIP e configurações do instalador. Para os acessórios suportados pelo fornecedor, por
favor, consulte o manual de instalação de cada um dos acessórios.

AVISO
O seguinte deve ser observado antes da instalação
• A corrente principal deve ser desligada durante a instalação de acessórios de terceiros.
• Os acessórios de outras empresas devem estar em conformidade com as especificações suportadas.
• Devem ser escolhidas as ferramentas correctas para a instalação.
• Nunca faça a instalação com as mãos húmidas.

Instalação do controlo remote
1. Depois de colocar a placa do controlador remoto no local pretendido, fixe-a firmemente
usando os parafusos fornecidos.
- Coloque a placa de modo a não a dobrar pois
a configuração pode ficar deficiente se a placa
de configuração dobrar. Configure a placa do
controlo remoto para que se ajuste à caixa de
ligação, se houver caixa de ligação.
2. Pode montar o cabo do controlador remoto
em três direcções.
- Direcção da configuração: A superfície da parede, parte superior, direita.
- Se configurar o cabo do controlo remoto para o
lado direito e superior, configure o mesmo
após remover a ranhura de orientação dos
cabos do controlo remoto.
h Remova a ranhura de orientação com a extremidade longa
① Reclamação para a superfície da parede
② Ranhura de orientação da parte superior
③ Ranhura de orientação da parte direita
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Lado da Parede

Lado da Parede

<Ordem de ligação>

Lado da Parede

Lado da Parede

<Ordem de separação>

4. Por favor ligue a PCI Principal (Aquecedor) e o controlo remoto ao usar um cabo de ligação.

Verifique se o conector está
devidamente ligado.

Montagem 1 da
PCI do lado da
unidade

?)<-:
0-)<16/
<-58
78-:
57,-

Cabo de Ligação

5. Use um cabo de extensão se a distância entre o controlador remoto com fios e a unidade de interior for superior a 10m.

ATENÇÃO
Ao instalar o controlo remoto com fios, não o coloque dentro da parede.
(Isso pode danificar o sensor de temperatura.)
Não instale o cabo com 50 metros ou mais. (Pode provocar erros de comunicação.)
• Quando instala o cabo de extensão, verifique a direcção de conexão do conector do lado do
controlo remoto e do produto para obter uma instalação correcta.
• Se instalar o cabo de extensão na direcção oposta, o conector não será ligado.
• Especificações do cabo de extensão: 2547 1007 22# 2 núcleos, 3 protecção 5 ou superior.
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3. Fixe a parte superior do controlador remoto
à placa de configuração junto à superfície da
parede, como na figura abaixo e, de seguida,
ligue à placa de configuração ao pressionar
a parte inferior.
- Efectue a ligação de forma a não deixar espaços no controlo remoto e placa de configuração da parte superior, inferior direita e
esquerda.
Ao separar o controlador remoto da placa de
configuração, como na figura abaixo, depois de
inserir no furo de separação inferior uma chave
de parafusos, ao rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o controlador é separado.
- Existem dois furos separados. Separe-os um
de cada vez.
- Cuidado para não danificar os componentes
interiores durante a separação

Instalação de Acessórios

Termóstato
O termóstato é geralmente utilizado para controlar a unidade com base na temperatura do ar. Quando o
termóstato está ligado à unidade, o funcionamento da unidade é controlado pelo termóstato.

Condições de Instalação
ATENÇÃO
1. USE 220-240 V ~ Termóstato
2. Alguns tipos de termóstatos electromecânicos têm um tempo de atraso interno para proteger o compressor. Neste caso, a alteração de modo pode demorar mais do que o esperado
pelo utilizador. Leia cuidadosamente o manual do termóstato caso a unidade não resposta
rapidamente.
3. Configurar o intervalo de temperatura pelo termóstato pode ser diferente do que com a unidade. A temperatura de aquecimento ou de arrefecimento deve ser escolhida dentro dos
limites configurados de temperatura para esta unidade.
4. É altamente recomendado que o termóstato seja instalado onde o aquecimento do espaço
seja mais aplicado.
A seguinte localização deve ser evitada para garantir um funcionamento seguro:
• A altura do chão é de aproximadamente 1,5 m.
• O termóstato não pode ser localizado num ponto onde a área possa ficar oculta quando a
porta for aberta.
• Termostato não pode ser localizado onde possa ocorrer influência térmica externa. (tais como
radiador superior de aquecimento ou janela aberta)

Área de contacto
directo dos raios solares

SIM
NÃO

1,5 m

NÃO
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Informações Gerais
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A bomba de calor suporta os seguintes termostátos.
Tipo
Mecânico (1)

Eléctrico (2)

Alimentação
230 V~

230 V~

Modo Operativo

Suportado

Apenas Aquecimento (3)

SIM

Aquecimento / Arrefecimento (4)

SIM

Apenas Aquecimento (3)

SIM

Aquecimento / Arrefecimento (4)

SIM

(1) Não existe nenhum circuito eléctrico no interior do termóstato e não é necessário fornecimento de
energia eléctrica ao termóstato.
(2) Um circuito eléctrico tal como um visor, LED, campainha, etc, está incluído no termóstato e é necessário fornecimento de energia eléctrica.
(3) O termóstato gera um sinal "Aquecimento ON (Ligado) ou Aquecimento OFF(Desligado)", de acordo
com a temperatura de aquecimento alvo do utilizador.
(4) O Termóstato apresenta ambos os sinais "Aquecimento ON (Ligado) ou Aquecimento OFF(Desligado)" e "Arrefecimento ON (Ligado) ou Arrefecimento OFF(Desligado)" de acordo com a temperatura
de aquecimento e arrefecimento que o utilizador pretende.

ATENÇÃO
Escolher o Termóstato para Aquecimento / Arrefecimento
• O Termóstato de Aquecimento / Arrefecimento deve ter a definição "Modo de Selecção" para
distinguir o modo de funcionamento.
• O Termóstato de Aquecimento / Refrigeração deve ser capaz de atribuir temperaturas alvo de
aquecimento e temperaturas alvo de Arrefecimento de forma diferente.
• Se as condições acima não forem mantidas, a unidade pode não funcionar correctamente.
• O Termóstato de Aquecimento / Arrefecimento deve enviar um sinal de arrefecimento ou aquecimento logo que a condição de temperatura esteja cumprida. Não é permitido atraso de tempo
ao enviar o sinal de arrefecimento ou aquecimento.
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Como ligar o termóstato
Siga os procedimentos em baixo desde o Passo1 até Passo 5.
Passo 1. Retirar a capa da frente da unidade e abrir a caixa de controlo.
Passo 2. Identifique as especificações da alimentação do termóstato. Se é 220-240 V~, vá para a
Passo 3.
Passo 3. Se for um termóstato apenas de aquecimento , vá para o passo 4. Caso contrário, se for
Termóstato de Aquecimento / Arrefecimento, vá para o passo 5.
Passo 4. Encontre o bloco de terminais e ligue os fios conforme indicado em baixo Depois de ligar,
vá para o passo 5.

AVISO

TERMÓSTATO
(Padrão : 230V AC)
14
L
BR
(L)

15
16
N
L1
BL
BR
(N)

17
L2
BK
(H)

Termóstato do tipo Mecânico.
Não ligue o fio (N), porque o termóstato de tipo mecânico não
requer fornecimento de energia eléctrica.

ATENÇÃO
Não ligue cargas eléctricas externas.
Os fios (L) e (N) apenas devem ser utilizados para operação do
termóstato de tipo eléctrico.
Nunca ligue cargas eléctricas externas, como válvulas, unidade de
bobina da ventoinha, etc. Se estiver ligado, a Montagem da PCI Principal ( Aquecedor) pode ser seriamente danificada.

Termóstato

(L): Sinal"Em Tensão" da PCI para o termostáto
(N) : Sinal neutro da PCI para o termostáto
(H): Sinal de aquecimento do termostáto para PCI
Passo 5. Encontre o bloco de terminais e ligue os fios conforme indicado em baixo.

AVISO

TERMÓSTATO
(Padrão : 230V AC)
14
L
BR
(L)

15
N
BL

16
L1
BR

(N)

(C)

17
L2
BK
(H)

Termóstato

Termóstato do tipo Mecânico.
Não ligue o fio (N), porque o termóstato de tipo mecânico não
requer fornecimento de energia eléctrica.

ATENÇÃO
Não ligue cargas eléctricas externas.
Os fios (L) e (N) apenas devem ser utilizados para operação
do termóstato de tipo eléctrico.
Nunca ligue cargas eléctricas externas, como válvulas, unidade de bobina da ventoinha, etc. Se estiver ligado, a Montagem
da PCI Principal ( Aquecedor) pode ser seriamente danificada.

(L): Sinal"Em Tensão" da PCI para o termostáto
(N) : Sinal neutro da PCI para o termostáto
(C): Sinal de arrefecimento do termostato para PCI
(H): Sinal de aquecimento do termostáto para PCI
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Verificação final

• Controlo Remoto:
- O ícone "Termóstato" é exibido no controlo remoto.
- A pressão do botão é proibida.

Thermostat Icon

NOTA

)<-:
)<16/

78-:Funcionamento do Termóstato com o Controlo Remoto
57,-As seguintes funções são autorizadas quando o termóstato estiver instalado:

78-:
57,-

•

Botão DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA

<-58

<-58

?)<-:
0-)<16/•

78-:
57,-

•

<-58

•

?)<-:
0-)<16/

DE VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA
Botão de ajuste de temperatura (*)

78-:
Activar
/ Desactivar aquecimento da Água Sanitária
57,-

(*) : Temperatura ajustada só é usada para liga /desliga o aquecedor eléctrico. A unidade nao liga
<-58
/ desliga
de acordo com a temperatura configurada no controlo remoto. É liga / desliga de
acordo com o sinal do termóstato.
78-:
57,-

<-58

As seguintes funções NÃO são autorizadas quando o termóstato estiver instalado:
?)<-:
•
0-)<16/

78-:
57,-

•

Selecção do modo de funcionamento (arrefecimento / aquecimento / dependente do clima)
Programação da hora

<-58

?)<-:
0-)<16/

78-:•
57,-

Activar/Desactivar Funcionamento

<-58
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• Ajuste de DIP switch:
Configurar o interruptor DIP Nº. 8 para ‘LIGADO’. Caso contrário, a unidade não pode reconhecer
o termóstato.
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Reservatório de água sanitária e kit do reservatório de água sanitária
Para estabelecer um circuito de água sanitária, é necessário uma válvula de 3 vias e um kit de
reservatório de água sanitária. Se o sistema de energia solar térmica vier pré-instalado na instalação eléctrica, o kit solar térmico é necessário para o interface com o sistema solar térmico - para reservatório de água sanitária – para - Bomba de Calor.

Condições de Instalação
Instalar o reservatório de água sanitária requer as seguintes considerações:
• O reservatório de água sanitária deve ser colocado sobre uma superfície plana.
• A qualidade da água deve estar em conformidade com as Directivas CE EN 98/83.
• Como este reservatório de água é um reservatório de água sanitária (permutação térmica indirecta), não use um tratamento anti-congelação da água, como etileno glicol.
• É altamente recomendado lavar de dentro para fora o reservatório de água sanitária depois da
instalação. É assegurada a geração de água quente limpa.
• Perto do reservatório de água sanitária, deve existir um ponto de fornecimento de água e de
drenagem da água, para fácil acesso e manutenção.
• Defina o valor máximo do dispositivo de controlo da temperatura do reservatório sanitário.

Sensor do Reservatório de Água

Saída de Água

Entrada de
Água
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Reservatório
de água sanitaria
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Fornecimento de
água quente

Sensor do
Reservatório
de Água

Saída de
Água
Entrada de
Água
Reservatório de
água sanitaria

Bomba de Recirculação

Válvula de Verificação

Chuveiro (Extremidade do fornecimento de água
Quente)

Temporizador
Externo

Água da rede urbana

Como instalar o reservatório de água sanitária
Para informações mais detalhadas sobre a instalação do reservatório de água sanitária, por favor
consulte o manual de instalação fornecido com o reservatório de água sanitária.
[PHLTB]

Como ligar o aquecedor do reservatório de água sanitária

Passo 1. Remova a cobertura do aquecedor do reservatório de água sanitária. O aquecedor está localizado no interior do reservatório.
Passo 2. Encontre o bloco de terminais no kit do reservatório de água e ligue os
fios como abaixo. Os fios são artigos de instalalção eléctrica.

Bloco de terminais
no kit do reservatório de água
3
L
BR
(L)

4
N
BL
(N)

(L): Sinal directo do kit do reservatório de Água para o aquecedor
(N): Sinal neutro do kit do reservatório de Água para o aquecedor

AVISO

A

Especificação do cabo
• Área de secção transversal do fio deve ser de 5 mm2.
Ajuste da temperatura do termóstato
• Para garantir o funcionamento adequado, recomenda-se ajustar a temperatura do termóstato para a temperatura máxima (símbolo na foto).
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AVISO
Instalação da bomba de recirculação
Quando for utilizado com o reservatório de água sanitária, é ALTAMENTE recomendável instalar uma
bomba de recirculação para evitar a saída de água fria na extremidade de fornecimento de água
quente e para estabilizar a temperatura da água no interior do reservatório de água sanitária.
- A bomba de recirculação deve ser accionada quando não for necessária água quente sanitária.
Por conseguinte, é necessário um temporizador externo, para determinar quando é que a
bomba de recirculação deve ser ligada e desligada.
- O tempo de duração do funcionamento da bomba de recirculação é calculado da seguinte forma:
Tempo de duração [minutos] = k * V * R
k: 1,2 a 1,5 é recomendado. (Se a distância entre a bomba e o reservatório for grande escolha número elevado.)
V: Volume do reservatório de água sanitária [litros]
R: Taxa de fluxo de água da bomba [litros por minuto], determinada pela curva de desempenho da bomba.
- A hora de arranque da bomba deve ser anterior ao pedido de água sanitária.
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Como instalar o reservatório de água sanitária
Siga os procedimentos abaixo Passo 1 ~ Passo 5.
Passo 1. Remova a cobertura do kit do reservatório de água e localize-o na parede.
Passo 2. Ligue o kit do reservatório de água à alimentação principal como a figura 2 abaixo.
Passo 3. Ligue o kit do reservatório de água para a Montagem da PCI Principal (Aquecedor) como
a figura 2 abaixo .
Passo 4. Ligue o cabo de alimentação do aquecedor do reservatório sanitário. Está localizado no
interior do reservatório. Consulte a página seguinte para obter mais informações.
Passo 5. Encontre o sensor do reservatório de água sanitária. Ligue-o a 'CN_TH4' (Conector Vermelho) da Montagem da PCI Principal (Aquecedor). O sensor deve ser montado correctamente
no orifício do sensor de água sanitária Como mostra a figura 1 abaixo
Step 6. Connect the Main PCB to terminal block with wire(Part 4) like figure 3.
※ This wire is only for AHBWXXXA0 model.
Sensor do
Reservatório
de Água Sanitária
1

CN-TH4

2

3

4

5

6

Reservatório de
Água Sanitária

Figure 1
6
7
Alimentação
BR
BL
Principal 220-240 PCI Principal

Figure 2

CH-B/HEAT(A)

Figure 3

ATENÇÃO
Montagem do Sensor
Insira o sensor na tomada do sensor e feche-a bem.
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O Contacto Seco da LG é uma solução para controlo automático do sistema de ar condicionado,
consoante a preferência do proprietário. Por outras palavras, é um interruptor que pode ser utilizado
para Ligar/Desligar a unidade, depois de receber o sinal de fontes externas, como bloqueio de teclas, interruptor de porta ou janela, etc., especialmente em quartos de Hotel.

Como Instalar o Contacto Seco
Ligue CN_SECO à Unidade de Controlo.
- Para aplicar a fonte de alimentação através da PCI do Contacto Seco.

PCI DO CONTACTO
SECO

Ecrã da Operação

CN-CC

RY2

RY1

4
3
2
1

4
3
2
1

CN_DRY

Ecrã de Verificação de Erro
Controlador do
Contacto Seco

L

N
2 1
2 1

A LG não fornece
esta secção

ENTRADA
220V AC

- Para aplicar a fonte de alimentação directamente à fonte externa.

PCI
DO CONTACT
CONTACTO
DRY
SECO
PCB

Ecrã da Operação

CN-CC
RY2

RY1

4
3
2
1

CN_DRY
L

N

4
3
2
1

Ecrã de Verificação de Erro
Controlador do
Contacto Seco

2 1
2 1
AC 220V

A LG não
fornece esta secção
A LG não fornece
esta secção
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Contacto seco
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Sensor de ar remote
O sensor remoto de temperatura pode ser instalado em qualquer lugar da preferência do utilizador,
para detectar a temperatura.

Como Instalar o Sensor Remoto de Temperatura
Passo 1. Depois de decidir onde o sensor de temperatura remoto
é instalado, decida a localização e altura dos parafusos
de fixação. (Intervalo entre os parafusos: 60mm )
Passo 2. Insira o conector do cabo de ligação no espaço para o
conector, no lugar do sensor de temperatura ambiente.(CN_ESPAÇO)

Parafusos de
fixação

60mm

Passo 3. Separadamente, configure o código de opção do controlador associado na unidade.
Para mais pormenores, consulte "modo de configuração do instalador".
Passo 4. Não importa trocar a cor dos fios na ligação visto ser uma ligação não-polar.

Passo 5. Integre o sensor de temperatura remoto com os parafusos pela ordem das setas.
Aperte o
Sensor Remoto

1

2

ATENÇÃO
1. Escolha um local onde a temperatura média possa ser medida, para o funcionamento da unidade.
2. Evite luz solar directa.
3. Escolha um local onde os dispositivos de arrefecimento/aquecimento não afectem o sensor remoto.
4. Escolha um local onde a saída da ventoinha de arrefecimento não afecte o sensor remoto.
5. Escolha um local onde o sensor remoto não seja afectado quando a porta for aberta.
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A válvula de 3 vias é necessária para operar o reservatório de água sanitária. O papel da válvula de 3 vias é
alternar o fluxo entre o tubo de aquecimento sob o piso e o tubo de aquecimento do reservatório de água.

Informações gerais
suporta válvula de 3 vias.
Tipo

Alimentação

SPDT 3
fios (1)

220-240 V~

Modo Operativo
Seleccione “Fluxo A” entre “Fluxo A” e
“Fluxo B” (2)
Seleccione “Fluxo B” entre “Fluxo A” e
“Fluxo B” (3)

Suportado
SIM
SIM

(1) SPDT = Curso Duplo Pólo Simples. Três fios consistem em "Em Tensão"1 (para seleccionar o
Fluxo A), "Em Tensão" 2 (para seleccionar o Fluxo B) e Neutro (para comum).
(2) : Fluxo A significa "fluxo de água da unidade para o circuito de água por debaixo do piso"
(3) : Fluxo B significa "fluxo de água da unidade para o reservatório de água sanitária"

Como Ligar a Válvula de 3 Vias
Siga os procedimentos em baixo desde o Passo1 até Passo 2.
Passo 1. Remova a cobertura da frente da unidade.
Passo 2. Encontre o bloco de terminais e ligue os fios conforme indicado em baixo.
VÁLVULA DE 3VIAS
(A)
8
9
10
L
L1
N
BR
BK
BL
(W)
(U)
(N)

• A válvula de 3 vias deve seleccionar o tubo do reservatório de
água, quando a corrente eléctrica for fornecida para o fio (W) e o
fio (N).
• A válvula de 3 vias deve seleccionar o tubo sob o piso, quando a
corrente eléctrica for fornecida para o fio (U) e o fio (N).

Válvula de 3vias

(W): Sinal directo (aquecimento do reservatório de água) da PCI para a válvula de 3 vias
(U): Sinal directo (aquecimento de pavimento) da PCI para a válvula de 3 vias
(N): Sinal neutro da PCI para a válvula de 3 vias

AVISO
Os ratos parecem não evitar de entrarem na unidade ou atacarem os fios.
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Válvula de 3 vias
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Verificação final
• Direcção de fluxo:
- A água deve fluir da saída de água da unidade para a entrada do reservatório de água sanitária
quando o aquecimento do reservatório sanitário for seleccionado.
- Para verificar a direcção do fluxo, certifique-se de que a temperatura de água de saída da unidade e a temperatura de água de entrada no reservatório de água sanitária são semelhantes.
- Se estiver ligado correctamente, estas temperaturas devem ser quase equivalentes, se o isolamento térmico do tubo de água estiver bem efectuado.
• Ruído ou vibração no tubo de água durante a operação da válvula de 3 vias
- Devido ao efeito de surto ou de cavitação, pode ocorrer ruído ou vibração no tubo de água
enquanto a válvula de 3 vias estiver em funcionamento.
- Nesse caso,verifique o seguinte:
• O circuito de água (tanto o tubo de água sob o piso, como o tubo do reservatório de água sanitária) está completamente carregado? Caso contrário, é necessário adicionar água.
• Uma operação rápida da válvula produz ruído e vibração. O tempo de operação adequado da
válvula é de 60 a 90 segundos.

Ventilação de ar
• Para um funcionamento correcto da unidade, todo o ar do sistema deve ser extraído por ventilação de ar manual.
(localizado na parte superior da caixa do aquecedor)
- É fácil o ar ser extraído durante o carregamento de água no sistema.
• Além disso, o ar pode ser extraído por ventilação de ar automática adicional.
(Ventilação de ar adicional deve ser colocada no nível mais alto do sistema de tubagem de água.
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A válvula de 2 vias destina-se a controlar o fluxo de água durante a operação de arrefecimento. O
papel da válvula de 2 vias é cortar o fluxo de água no tubo sob o piso, no modo de arrefecimento,
quando a unidade de bobina da ventoinha estiver equipada para operação de arrefecimento.

Informações Gerais
suporta seguindo válvula 2vias.
Tipo

Alimentação

Modo Operativo

Suportado

2-fios NO
(1)

230V AC

Abrir fluxo de água

SIM

Fechar fluxo de água

SIM

2-fios NC
(2)

230V AC

Abrir fluxo de água

SIM

Fechar fluxo de água

SIM

(1) : Tipo Normal Aberto. Se a corrente eléctrica NÃO for fornecida, a válvula fica aberta. (Quando a
corrente eléctrica é fornecida, a válvula é encerrada.)
(2) : Tipo Normal Fechado. Se a corrente eléctrica NÃO for fornecida, a válvula fica fechada.
(Quando a corrente eléctrica é fornecida, a válvula é aberta.)

Como Ligar a Válvula de 2 Vias
Siga os procedimentos em baixo desde o Passo1 até Passo 2.
Passo 1. Retirar a capa da frente da unidade e abrir a caixa de controlo.
Passo 2. Encontre o bloco de terminais e ligue os fios conforme indicado em baixo.

VÁLVULA DE 2 VIAS
(A)
11
12
13
L1
L2
N
BR
WH
BL
(NO)

(NC)

(N)

Válvula de 2 vias

ATENÇÃO
Condensação
• Uma cablagem incorrecta pode produzir condensação no piso. Se
o radiador estiver ligado ao tubo de água sob o piso, pode ocorrer
condensação à superfície do radiador.

AVISO
Cablagem
• O Tipo Normal Aberto deve ser ligado ao fio (NO) e ao fio (N) para
encerramento da válvula no modo de arrefecimento.
• O Tipo Normal Aberto deve ser ligado ao fio (NO) e ao fio (N) para
encerramento da válvula no modo de arrefecimento.

(NO) : Sinal "Em Tensão" (para o Tipo Normal Aberto) da PCI para a válvula de 2 vias
(NC) : Sinal "Em Tensão" (para o Tipo Normal Fechado) da PCI para a válvula de 2 vias
(N) : Sinal neutro da placa de circuito impresso para a válvula de 2 vias

Verificação Final
• Direcção de fluxo:
- A água não deve fluir no tubo sob o piso no modo de arrefecimento.
- Para verificar a direcção de fluxo, verifique a temperatura na entrada de água no tubo sob o piso.
- Se estiver correctamente ligado, as temperaturas não devem chegar aos 6°Cno modo de arrefecimento
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6. Configuração do Sistema
Como a Bomba de calor foi concebida para satisfazer ambientes de instalação diferentes, é importante configurar o sistema correctamente. Se não estiver configurado correctamente, pode ocorrer
uma operação indevida ou a diminuição do desempenho.

Ajuste de DIP switch
ATENÇÃO
Desligue o fornecimento de energia eléctrica antes da configuração do interruptor DIP.
• Sempre que for configurado o interruptor DIP, desligue a alimentação de energia eléctrica para
evitar um choque eléctrico.

Infomações Gerais (Montagem PCI Principal (Aquecedor))

LIGADO
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1 2 3 4 5 6 7 8

DESLIGADO
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DIP informações de interruptor

8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8

DESLIGADO

LIGADO
Descrição

Configuração

Papel quando o controla- Como Principal
dor central está equipado. Como Secundário
Apenas Unidade
Informações sobre a instaUnidade + reservatório de água sanitária está instalado.
lação de acessórios
Unidade + reservatório de água sanitária + sistema solar térmico está instalado.
Nível de Operação de
Emergência

1

2

3

4

X ●
X

Padrão

8

● X
●

Informações de instalação O termóstato NÃO está instalado
do Termóstato
Termóstato está instalado.

7

X X

Ciclo de alta temperatura

Potência Passo 2 é usada.
A seleccionar potência do
Potência Passo 1 é usada.
aquecedor elétrico.
Aquecedor eléctrico não é usado.

6

●

Ciclo de baixa temperatura

Informações de instalação Bomba de água externa NÃO está instalada
da bomba de água externa Bomba de água externa está instalada

5

X

X
●
X X
X ●
● X
X
●
X X X X X X ● X

* Step 1. operate heater partially.
** Step 2. operate heater fully.

ATENÇÃO
1. A marca "X" significa que o interruptor DIP deve estar desligado. Caso contrário, a função pode não funcionar correctamente.
2. Se cada interruptor DIP não estiver configurado corretamente, a unidade irá funcionar de
forma anormal.
3. No caso de proceder ao teste de ensaio, comece depois de verificar se todas as unidades
estão desligadas.
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• Se regular o interruptor DIP quando a alimentação estiver ligada, a configuração alterada não
será aplicada imediatamente. A configuração alterada só será activada quando a Energia for reiniciada ou ao pressionar o botão "Reiniciar".

Configuração do Sistema

NOTA

Operação de emergência
• Definição dos termos
- Anomalia: um problema que pode parar o funcionamento do sistema, e pode ser retomado
temporariamente, em operação limitada sem a assistência de um profissional certificado.
- Erro: um problema que pode parar o funcionamento do sistema e que pode ser solucionado
APENAS após a verificação de um profissional certificado.
- Modo de emergência: operação de aquecimento temporário enquanto o sistema estiver com
uma anomalia.
• Objectivo de explicar a 'anomalia'
- Ao contrário de uma unidade de ar condicionado, a Bomba de Calor Ar - Água está geralmente em funcionamento toda a época de inverno sem qualquer paragem do sistema.
- Se for detectado algum problema no sistema, que não seja crítico para o funcionamento do
sistema, pela produção de energia de aquecimento, o sistema pode continuar temporariamente em modo de operação de emergência, se o utilizador final o decidir.
• Classificação da anomalia
- Trouble is classified two levels according to the seriousness of the problem : Slight Trouble and
heavy trouble
- Anomalia ligeira : Anomalia no sensor.
- Anomalia grave : Anomalia no ciclo do compressor.
- Problema opcional: um problema foi detectado numa operação opcional, como o aquecimento do reservatório da água. No caso desta anomalia, a opção com anomalia é assumida como
não estando instalada no sistema.
• Nível de operação de emergência
- Quando o sistema encontra problemas, ele pára a operação e aguarda a decisão do utilizador: Chamar o centro de assistência ou iniciar a operação de emergência.
- Para iniciar a operação de emergência, basta o utilizador premir o botão LIGADO / DESLIGADO mais uma vez.
- Dois níveis diferentes são preparados para uma operação de emergência: Ciclo de alta temperatura e ciclo de baixa temperatura.
- No modo de operação de emergência, o utilizador não pode ajustar a temperatura alvo.
h Não pode ser operado, caso o acessório do aquecedor eléctrico não esteja instalado.
Temperatura
Interruptor Alvo da Água de
DIP (#4)
Saída
Ciclo de alta temperatura DESLIGADO
Ciclo de baixa temperatura

LIGADO
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Temperatura
Alvo do Ar
Ambiente

Temperatura
Alvo da Água
Sanitária

50 °C

24 °C

70 °C

30 °C

19 °C

50 °C
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• As seguintes funcionalidades são permitidas em caso de operação de emergência:
0-)<16/

78-:
57,--

?)<-:
0-)<16/<-58
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78-:
?)<-:
57,-

Operação Activar/Desactivar
78-:
57,-

Botão DE VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA (*)

<-58

-

Botão de ajuste da temperatura (*)
<-58

-

?)<-:
0-)<16/

78-:
Activar
/ Desactivar aquecimento da Água Sanitária
57,-

(*): Temperatura medida pelo sensor em falha é exibida como "- -".
<-58

(*) : Temperatura ajustada só é usada para controlar o estado ligado / desligado do aquecedor
eléctrico. A unidade não liga / desliga de acordo com a temperatura configurada no controlo
remoto. Liga / desliga de acordo com o sinal do termóstato.

-:
6/

78-:
57,-

<-58

?)<-:
0-)<16/

• As seguintes funcionalidades NÃO são permitidas em caso de operação de emergência:
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

78-:
57,--

Selecção do modo de funcionamento (arrefecimento / aquecimento / dependente do clima)
Programação horária

<-58

-

<-58

Botão DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA

• Anomalia duplicada: Anomalia Opcional com Anomalia Grave
Se a anomalia opcional ocorrer com uma anomalia ligeira (ou grave) ao mesmo tempo, o sistema atribui uma maior prioridade à anomalia ligeira (ou grave), e funciona como se tivesse ocorrido uma anomalia ligeira (ou grave). Por conseguinte, por vezes o aquecimento da água sanitária pode ser impossível no modo de operação de emergência. Quando a água sanitária não está
a aquecer durante a operação de emergência, verifique se o sensor de água sanitária e os
cabos relacionados estão bem ligados ou não.

• A operação de emergência não é automaticamente reiniciada depois do fornecimento de
energia eléctrica principal ser reposto.
Num estado normal, as informações de funcionamento da unidade são restauradas e reiniciadas
automaticamente após o fornecimento da energia eléctrica principal ser reposto. Mas na operação de emergência, é proibido o reinício automático para proteger a unidade. Como tal, o utilizador tem de reiniciar a unidade depois da reposição da alimentação enquanto a operação de
emergência estiver em execução.
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Configurações do instalador
Como entrar no modo de configurações do Instalador
ATENÇÃO
O modo de configuração de instalação serve para definir as funções detalhadas do controlo
remoto. Se o modo de configuração do Instalador não estiver correctamente definido, poderá
causar problemas na unidade, ferimentos no utilizador ou danos materiais. Deve ser configurado
por um instaladore certificado, e qualquer instalação ou alteração efectuada por pessoal não certificado será de sua inteira responsabilidade. Neste caso, o serviço de garantia não poderá ser
fornecido.

1

Prima o botão de Configuração da Função
durante 3 segundos para aceder ao modo
de configuração do instalador.

?)<-:
0-)<16/
<-58
78-:
57,-

Código de Função

Valor

(Quando entrar inicialmente no modo de configuração do instalador, o código de Função é exibido na parte inferior do ecrã LCD).
Volte a premir o botão, e o código da função é
alterado de 01 para 2B.
Consulte a tabela de códigos na página seguinte.
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Exemplo da Exibição do Código de Função

Código da Função

Código
01

Artigos
Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

02

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

03

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

04

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Valor #1

Valor #2

Detalhes

Observações

Carregamento de refrigerante adicional
Modo de arrefecimento instantâneo para carregamento
de refrigerante adicional
01
Desactivar Atraso de 3 minutos
Utilização apenas valores de fábrica
01
Ligação do Sensor Remoto de Ar
Informações de ligação sobre o sensor remoto de ar
01:O sensor remoto do ar NÃO está conectado e NÃO é utilizado.
02:O sensor remoto do ar está conectado e é utilizado.
1
01 ~ 02
Comutação Celsius / Fahrenheit
Temperatura exibida em Celsius ou Fahrenheit
01:Celsius
02:Fahrenheit
1
01 ~ 02
-
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Código
05

Artigos
Função
Descrição

06

Valor #1

Nota

Valor #2

Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

07

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

11

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

12

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Detalhes

Observações

Selecção da Temperatura Configurada
Selecção para a temperatura configurada como a temperatura do ar, ou como a temperatura de saída da água.
01:Temperatura do ar
02:Temperatura de saída da água
Temperatura do Ar como temperatura configurada está
disponível somente quando instalado o sensor remoto de ar.
A ligação é activada e o Código de Função 03 é definido como 02.
2
01 ~ 02
Contacto Seco Automático
Configuração da opção de arranque automático do contacto seco. Se
for utilizado o termóstato, o valor deve ser alterado de "2" para "1".
01: Inicio Automático Desligado
02: Inicio Automático Ligado
2
01 ~ 02
Configuração do Endereço
Atribuição de endereço quando o controlador central é instalado Se
for utilizado o termóstato, o valor deve ser alterado de "2" para "1".
00
00 ~ FF
Configurar a Temperatura do Ar no Modo de Arrefecimento
A 'Configuração da
Ajustar o intervalo de 'Configuração da Temperatura do Ar' no modo de Arrefecimento
Temperatura do Ar' é
Limite Superior do intervalo definido
utilizada quando o uti30 °C
lizador pretende definir
24 ~ 30 °C
a temperatura alvo
Limite Inferior do intervalo definido
através da temperatura
18 °C
do ar.
18 ~ 22 °C
Configurar a Temperatura da Saída de Água no Modo de Arrefecimento
'Configuração da temAjustar o intervalo de 'Configuração da Temperatura da
peratura de saída da
Saída de Água' no modo de Arrefecimento
água ' é usado quando
Limite Superior do intervalo definido
o utilizador quer ajustar
24 °C
a temperatura pretendi20 ~ 25 °C
da, para a temperatura
Limite Inferior do intervalo de definição (equipado com FCU)
de saída de água (da
06 °C
unidade).
06 ~ 18 °C
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Código

Artigos
Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

14

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

15

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

18

21

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Description
Valor #1

Nota

Valor #2

Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Configuração do Interruptor DIP
Descrição
Valor #1

Nota

Valor #2

Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Detalhes

Observações

Configurar a Temperatura do Ar no Modo de Aquecimento
Ajustar o intervalo de 'Configuração da Temperatura do Ar'
no modo de Aquecimento
Limite Superior do intervalo definido
30 °C
24 ~ 30 °C
Limite Inferior do intervalo definido
16 °C
16 ~ 22 °C
Configurar a Temperatura da Saída de Água no Modo de Aquecimento
Ajustar o intervalo de 'Configuração da Temperatura da
Saída de Água' no modo de Aquecimento
Limite Superior do intervalo definido
57 °C
35 ~ 57 °C
Limite Inferior do intervalo definido
15 °C (*20 °C)
15 ~ 34 °C (*20 ~ 34 °C)
Configurar a Temperatura da Água de Saída do Reservatório Sanitário para Aquecimento da Água Sanitária
Ajustar o intervalo da 'Configuração da Temperatura da Água de Saída
do Reservatório Sanitário' no modo de aquecimento da água sanitária
Limite Superior do intervalo definido
50 °C
50 ~ 80 °C
Limite Inferior do intervalo definido
40 °C
30 ~ 40 °C
Modo de Secagem Mestra
Depois de instalar as tubagens de água para aquecimento sob o piso, o utilizador pode seleccionar o modo de secagem mestra para a cura do cimento.
00: O modo de secagem mestra não está conectado e não é utilizado.
01:O sensor remoto do ar está conectado e é utilizado.
00
00 ~ 01
Configurar a temperatura liga / desliga do aquecedor eléctrico
No.6 = Desligado
No.6 = Desligado
No.7 = Ligado
No.7 = Desligado
Configuração para utilização da potên- Configuração para utilização da potência Passo 1 do aquecedor eléctrico
cia Passo 2 do aquecedor eléctrico
Temperatura do ar exterior, onde
potência Passo 1 do aquecedor Temperatura base do ar exterior
eléctrico começa a operação.
0 °C
-15 ~ 18 °C
Não utilizado
Não utilizado
-

'Configuração da Temperatura da Água de
Saída do Re Sanitário'
é utilizada quando o
utilizador pretende configurar a temperatura
da água do Reservatório Sanitário.

A 'Configuração da
Temperatura do Ar' é
utilizada quando o utilizador pretende definir
a temperatura alvo
através da temperatura
do ar.

‘Configuração da Temperatura da Água de
Saída do Reservatório
Sanitário' é utilizada
quando o utilizador pretende configurar a temperatura da água do
Reservatório Sanitário.

Configuração do interruptor DIP é descrita
no Capítulo 6 do Manual de Instalação.
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Código
22

Artigos
Função
Descrição

Valor #1

Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

23

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

24

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

25

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Detalhes
Configurar o Corte da Temperatura no Modo de Arrefecimento (configuração FCU incluída)
Determina a temperatura da água de saídar, quando a
unidade é desligada. Esta função é utilizada para prevenir a
condensação no piso no modo de arrefecimento.
Corte de temperatura. Valor# 1 é válido quando o Valor #2
é '01 (ou seja, FCU está instalado).
16 °C
16 ~ 25 °C
Determina se o FCU está instalado ou não. '01' significa que
'FCU não está instalado' e '00' significa que 'FCU está instalado.'
00
00 (Equipado) a 01 (não Equipado)
Definição do intervalo de temperatura de exterior para operação dependente do clima
Definição do intervalo de temperatura de exterior máx./mín.
para operação dependente do clima
Limite Superior do intervalo definido
-10 °C
-20 ~ 05 °C
Limite Inferior do intervalo definido
15 °C
10 ~ 20 °C
Definição do intervalo de temperatura de interior para operação dependente do clima
Definição do intervalo de temperatura de interior máx./mín.
para operação dependente do clima
Limite Superior do intervalo definido
21 °C
20 ~ 30 °C
Limite Inferior do intervalo definido
16 °C
16 ~ 19 °C
Definição do intervalo de temperatura de água de saída
para operação dependente do clima
Definição do intervalo de temperatura máx./mín. da água de
saída para operação dependente do clima
Limite Superior do intervalo definido
57 °C
35 ~ 57 °C
Limite Inferior do intervalo definido
15 °C (*20 °C)
15 ~ 34 °C (*20 ~ 34 °C)
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Código

Artigos
Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

Valor #3

27

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

28

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

29

Função
Descrição
Valor #1

Nota

Padrão
Intervalo
Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo

Detalhes

Observações

Configuração da Operação de Desinfecção
Configurar hora de início/manutenção (operação de desinfecção)
Activar / Desactivar operação de desinfecção
(00: Desactivar, 01: Activar)
00
00 ~ 01
Data de início (Domingo: 1, segunda-feira: 2, .... , sábado, 7)
06
01 ~ 07
Inicio em 24 horas (00 a 23)
23
00 ~ 23
Configuração da Operação de Desinfecção
Configuração de temperatura de desinfecção
Temperatura máxima de aquecimento
70 °C
40 ~ 80 °C
Duração máxima de aquecimento em minutos
10 min
05 ~ 60 min
Definição dos parâmetros de controlo para a funcionamento
de aquecimento da água sanitária
Consultar as notas seguintes para cada valor
Intervalo de temperatura do Valor #2 do Código de Função 28
05 °C
01 ~ 20 °C
Temperatura máxima gerada pelo ciclo do compressor da
BCAA
48 °C
40 ~ 50 °C
Definição dos parâmetros de controlo para a funcionamento
de aquecimento da água sanitária
Consultar as notas seguintes para cada valor
Intervalo de temperatura a partir da temperatura alvo da água
sanitária . (Este valor é necessário para LIGADO e DESLIGADO frequentemente o aquecedor do reservatório de água.)
03 °C
02 ~ 04 °C
Determina a prioridade dos pedidos de aquecimento entre o aquecimento do reservatório de água sanitária e o aquecimento sob o piso.
00
00 ~ 01

Activar / Desactivar
aquecimento da Água
Sanitária
• Se o aquecimento da
água sanitária estiver
desactivado, o modo
de desinfecção não
será operado embora o Valor #1 do
Código 26 esteja
configurado como
‘01’.

• Para utilizar o modo
de desinfecção, deve
estar activado o
aquecimento da
água sanitária.

Disponível apenas
quando está instalado
o reservatório de
água sanitária.
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Código
2A

Artigos
Função
Descrição
Valor #1

Valor #2

2B

Nota
Padrão
Intervalo
Nota
Padrão
Intervalo

Função
Descrição

Valor #1

Nota
Padrão
Intervalo

Valor #2

Nota
Padrão
Intervalo

Valor #3
Nota
Padrão
Intervalo
2E

Função
Descrição
Valor #1

Nota

Padrão
Intervalo
2F

Função
Descrição
Valor #1

Nota

Padrão
Intervalo

Detalhes

Observações

Configurações Diversas
Determina se aquecedor eléctrico e aquecedor de água estão liga ou desliga
00: Operate both electric heater and Domestic hot water tank heater
01: Operate only Domestic hot water tank heater
00
00 ~ 01
Não utilizado
Domestic hot water heating timers
Determina a seguinte duração de tempo: operation time of
Domestic hot water tank heating, stop time of Domestic hot
water tank heating, and delay time of sanitary tank heater
operating.
This time duration defines how long time Domestic hot water
tank heating can be continued.
30 min
5 ~ 95 min (passo: 5 min)
heating can be stopped. It is also regarded as time gap between Domestic hot water tank heating cycle.
180 min
0 ~ 600 min (passo: 30 min)
This time duration defines how long time Domestic hot water
tank heater will not be turned on in Domestic hot water heating operation.
20 min
20 ~ 95 min (passo: 5 min)
Ligar / desligar o térmico da temperatura ambiente do ar
Selecionar o intervalo de temperatura térmica ligado / desligado.
Térmico ligado
Térmico desligado
-0.5 °C
1.5 °C
0
4 °C
6 °C
1
2 °C
4 °C
2
-1 °C
1 °C
3
0
0~3
Ligar / desligar de acordo com a temperatura de térmico da água de saída.
Selecionar o intervalo de temperatura térmica ligado / desligado.
Térmico desligado
Térmico ligado
0
2 °C
-2 °C
1
4 °C
-6 °C
2
4 °C
-2 °C
3
1 °C
-1 °C
0
0~3

※ Alguns conteúdos podem não ser exibidos dependendo da configuração do Interruptor DIP na
montagem da PCI principal ( Aquecedor).
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Configurações Comuns

Nota: • Se pressionar qualquer tipo de botão durante este modo, o modo de Carregamento Adicional de Refrigerante será encerrado.
• Após ter funcionado durante 18 minutos em modo de Carregamento Adicional de Refrigerante, o sistema desliga-se automaticamente.
• Função Código 02 : Desactivar Atraso de 3 minutos
Utilização apenas valores de fábrica
• Função Código 03 : Ligação do Sensor de Ar remoto
Se o utilizador ligar o sensor de ar remoto para controlar a unidade por temperatura do ar
ambiente, as informações da ligação devem ser notificadas à unidade.
Nota : Se o sensor remoto do ar estiver ligado, mas este código de função não estiver configurado correctamente, a unidade não pode ser controlada pela temperatura ambiente do ar.
• Função Código 04 : Comutação Celsius / Fahrenheit
A temperatura é indicada em Celsius ou Fahrenheit.
• Código da Função 05 : Selecção da temperatura configurada
A unidade pode ser operada de acordo com a temperatura do ar ou com a temperatura da água
de saída. É determinada a selecção para definição da temperatura, enquanto temperatura do ar
ou temperatura da água em saída.
Nota : A temperatura do ar, enquanto temperatura de definição, APENAS está disponível quando
a Ligação do Sensor Remoto do Ar é activada e o Código de Função 03 está definido para
02.
• Código da Função 06 : Contacto seco Automático
Esta função permite ao Contacto Seco funcionar em modo de Operação Automática ou modo
Manual com o controlo remoto.
Se for utilizado o termóstato, o valor deve ser alterado de "2" para "1".
• Código da Função 07 : Configuração de endereço
Se o controlador central estiver instalado, a atribuição do endereço é definida por esta função.
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• Função Código 01 : Carregamento Adicional de Refrigerante
Carga adicional de refrigerante deve ser realizada quando a carga de refrigerante adicional é
necessária. Para carregar com gás refrigerante, a unidade deve estar a funcionar no modo de
arrefecimento. O carregamento adicional de refrigerante faz, de imediato, a unidade a funcionar
no modo de arrefecimento durante 18 minutos.

Configuração do Sistema

Definição do Intervalo de Temperatura
• Código da Função 11 : Temperatura do ar configurada no modo de arrefecimento
Determina o intervalo de temperatura da definição de arrefecimento, quando a temperatura do ar
está seleccionada como temperatura configurada.

NOTA
Apenas disponível quando está ligado o sensor remoto da temperatura do ar.
• O acessório PQRSTA0 deve estar instalado.
• O Código de Função 03 também deve ser definido adequadamente.
• Código da Função 12 : Temperatura da água de saída configurada no modo de arrefecimento
Determina o intervalo de temperatura da definição de arrefecimento, quando a temperatura da
água de saída está seleccionada como temperatura configurada.

NOTA
Condensação de água no piso
• Durante a operação de arrefecimento, é muito importante manter a temperatura da saída de
água superior a 16 ° C. Caso contrário, pode ocorrer condensação no piso.
• Se o piso estiver num ambiente húmido, não defina a temperatura de saída da água abaixo dos
18 ° C.

NOTA
Condensação de água no radiador
• Durante a operação de arrefecimento, a água fria pode não fluir para o radiador. Se a água fria
entrar para o radiador, pode ocorrer a formação de condensação na superfície do radiador.
• Código da Função 13 : Temperatura do ar configurada no modo de aquecimento
Determina o intervalo de temperatura da definição de aquecimento, quando a temperatura do ar
está seleccionada como temperatura configurada.

ATENÇÃO
Apenas disponível quando está ligado o sensor remoto da temperatura do ar.
• O acessório PQRSTA0 deve estar instalado.
• O Código de Função 03 também deve ser definido adequadamente.
• Código da Função 14 : Temperatura da água de saída configurada no modo de aquecimento
Determina o intervalo de temperatura da definição de arrefecimento, quando a temperatura da água
de saída está seleccionada como temperatura configurada.
• Código da Função 15 : Temperatura da água de saída do reservatório sanitário configurada
Determina o intervalo de temperatura de aquecimento da água de saída do reservatório de água.

NOTA
Disponível apenas quando está instalado o reservatório de água sanitária.
• Devem estar instalados o reservatório de água sanitária e o kit do reservatório de água sanitária.
• Interruptor DIP No. 2 e 3 devem ser definidos adequadamente
• Código da Função 18 : Modo de secagem mestra.
Depois de instalar as tubagens de água para aquecimento sob o piso, o utilizador pode seleccionar o modo de
secagem mestra para a cura do cimento.
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Mantenha pressionado o botão de programação por 3 segundos
para entrar no modo de secagem mestra

2

Prima o botão de programação para
seleccionar o código de Função 18.

3

Prima o botão para a esquerda, para a
direita para se deslocar para a parte de
configuração da secagem mestra.

4

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar “01” ou “00”
(00: Não Usado 01: Usado)

5

Ao terminar a configuração, prima o
botão OK / LIMPAR.

6

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente, sem que nada seja introduzido em 25 segundos.

7

Durante o modo de secagem mestra, é exibido "seco" .
Os restantes dias para completar o modo
de mestra para secagem são exibidos.

PORTUGUÊS

1

Dias
restantes
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Definição dos parâmetros de controlo da temperatura, etc.
• Código da Função 21 : Temperatura Liga / Desliga do aquecedor elétrico configurada
Ao usar a potência Passo 1 do aquecedor eléctrico: quando interruptor DIP No 6 e 7 são definidos como " OFF -ON " :
- Valor #1 :Temperatura do ar exterior, onde potência Passo 1 do aquecedor eléctrico começa a
operação.
- Valor #2 : não usado .
- Exemplo: Se o valor # 1 for definido como "-1" e o interruptor DIP No 6. e 7 forem definidos
como " DESLIGADO-LIGADO ', de seguida, a potência Passo 1 do aquecedor eléctrico entrará
em operação quando a temperatura do ar exterior for inferior a -1 ° C e a temperatura da água
de saída actual ou a temperatura do ar ambiente for muito mais abaixo da temperatura alvo da
água de saída ou da temperatura alvo do ar ambiente .
Ao usar a potência Passo 2 do aquecedor eléctrico: quando interruptor DIP No 6 e 7 são definidos como " DESLIGADO-LIGADO" :
- Valor # 1: temperatura do ar exterior base.
- Valor #2 : não usado .
- Exemplo: Se o valor # 1 é definida como "-1" e DIP Não 6. e 7 forem definidos como " DESLIGADO-LIGADO ', de seguida, a potência Passo 1 do aquecedor eléctrico entrará em operação
quando a temperatura do ar exterior for inferior a -1 ° C e a temperatura da água de saída actual
ou a temperatura do ar ambiente for muito mais abaixo da temperatura alvo da água de saída
ou da temperatura alvo do ar ambiente .
• Função Código 22 : Configuração da temperatura de corte no modo de arrefecimento (configuração FCU incluído)
Determina a temperatura da água de saídar, quando a unidade é desligada. Esta função é utilizada para prevenir a condensação no piso no modo de arrefecimento.
- Valor # 1: temperatura de corte. Valor # 1 é válido quando o valor # 2 é '01 (o que significa,
FCU está instalado).
- Valor # 2: determina se FCU está instalada ou não. 01’ significa que ‘FCU NÃO está instalado’, e
‘00’ significa que ‘FCU está instalado.’
- Se o valor # 1 é definido como '10 'e valor # 2 é '01' e FCU realmente NÃO está instalado no circuito de água, a unidade pára de funcionar no modo de arrefecimento, quando a temperatura de
saída da água for inferior a 10 °C.
- Se o valor # 1 é definido como'10 ' e o Valor # 2 é '00' e FCU realmente está instalado no circuito de água, o valor # 1 não é usado e a unidade NÃO pára de funcionar no modo de arrefecimento, quando a temperatura de saída da água for inferior a 10 °C.

NOTA
Instalação da FCU
• Se o FCU é utilizado, a válvula 2vias relacionada deve ser instalada e ligada à Montagem PCI
Principal ( Aquecedor )
• Se o valor # 2 é definido como '00 ', mas FCU ou a válvula de 2 vias NÃO estiver instalada, a
unidade pode funcionar de forma anormal.
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Definição dos parâmetros de controlo da temperatura, etc.

Temperatura Alvo
Auto-ajustável

Perfil de temperatura
da operação
dependente do clima

Valor #1 do Código
de Função 24 ou 25

Valor #2 do Código
de Função 24 ou 25

Valor #1 do Código
de Função 23

Valor #2 do Código
de Função 23

Temperatura
do ar exterior
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• Código de Função 23, 24 e 25 : Operação dependente do clima configurada
Operação dependente do clima, é quando a unidade ajusta automaticamente a temperatura (ar e
da água de saída) de acordo com a temperatura do ar no exterior.
- Valor # 1 e Valor #2 do Código da Função 23: intervalo de temperatura do ar exterior
- Valor # 1 e Valor #2 do Código da Função 24: intervalo da temperatura do ar ambiente alvo
auto-ajustável
- Valor # 1 e Valor #2 do Código da Função 25: intervalo da temperatura da água de saída alvo
auto-ajustável
Nota : A operação dependente do clima aplica-se apenas ao modo de aquecimento.

Configuração do Sistema

• Código de Função 26 e 27: Configuração da operação de desinfecção
A operação de desinfecção é uma operação especial do reservatório sanitário para destruir e
impedir o crescimento de vírus dentro do reservatório.
- Valor #1 do Código de Função 26: Selecção para activar ou desactivar a operação de desinfecção. ’00’ para desactivar, e ’01’ para activar.
- Valor #2 do Código de Função 26: Determina a data em que o modo de desinfecção está a ser
executado. ’01’ para Domingo, ’02’ para segunda-feira, … , e ’07’ para Sábado.
- Valor #3 do Código de Função 26: Determina a hora em que o modo de desinfecção está a ser
executado. '00 'Para 00:00h, '01' para 01:00h, ..., '22' para 22:00h, e '23' para 23:00h.
- Valor # 1 do Código de Função 27: A temperatura alvo do modo de desinfecção.
- Valor # 2 do Código de Função 27: Duração modo de desinfecção.
Perfil de temperatura da
operação de desinfecção

Temperatura da água
(Reservatório de água sanitária interno)
Valor #1 do
Código de
Função 27

Valor #2 do Código
de Função 27

Valor #2 do Código
de Função 26

Tempo

NOTA
Valores do Código de Função 26
• Se o Valor #1 do Código de Função 26 estiver configurado como ‘00’, ou seja ‘desactivar
modo de desinfecção’, o Valor #2 e o Valor #3 não são utilizados.
• Quando o Valor #1 estiver configurado como ‘01’, ou seja ‘activar modo de desinfecção’,’ o
Valor #2 é exibido na posição do Valor #1 e o Valor #3 é exibido na posição do Valor #2. É
devido à largura limitada do ecrã do controlo remoto.

NOTA
O aquecimento da água sanitária deve estar activado.
• Se o aquecimento da água sanitária estiver desactivado,
o modo de desinfecção não será operado embora o
Valor #1 do Código 26 esteja configurado como ‘01’.
• Para utilizar o modo de desinfecção, o aquecimento
da água sanitária deve estar activado.
(pela pressão no botão ou programação horária)

Prima repetidamente o botão
para activar o
aquecimento do reservatório de água sanitária.

<Aquecimento da Água Sanitária Desactivado>

<Aquecimento da Água Sanitária Activado>
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As descrições de cada parâmetro são as seguintes.
- Valor #1 do Código de Função 28: Intervalo de temperatura do Valor #2 do Código de Função 28
- Valor #2 do Código de Função 28: Temperatura máxima gerada pelo ciclo do compressor BCAA
- Exemplo: Se o valor #1 é definido como '5 'e Valor #2 é definido como '48', então Sessão A (veja o gráfico)
será iniciada quando a temperatura do reservatório de água for inferior a 45 °C .... Se a temperatura estiver
acima de 48 ° C ... então a Sessão B será iniciada.
- Valor #1 do Código de Função 29: Intervalo de temperatura a partir da temperatura alvo da água sanitária.
Este valor é necessário habitualmente para Ligar e Desligar o aquecedor do reservatório de água.
- Valor #2 do Código de Função 29: Determina a prioridade da necessidade de aquecimento entre o aquecimento do reservatório de água sanitária e o aquecimento sob o piso.
- Exemplo: Se a temperatura pretendida pelo utilizador for definida como '70' e o valor #1 for definido como
"3", então o aquecimento do reservatório de água será desligado quando a temperatura da água estiver
acima de 73 °C. O aquecimento da água do reservatório será activado quando a temperatura da água estiver abaixo dos 70 °C.
- Exemplo: Se o valor #2 é definido como '0', significa que a prioridade de aquecimento incide no aquecimento
de água sanitária, a água sanitária é aquecida pelo ciclo do compressor BCAA e aquecedor de água. Neste
caso, o piso não pode ser aquecido durante o aquecimento da água sanitária. Por outro lado, se o Valor #2
estiver configurado como ‘1’, significa que a prioridade de aquecimento incide no aquecimento do piso, o
depósito sanitário é APENAS aquecido pelo aquecedor de água. Neste caso, o aquecimento de piso não é
interrompido enquanto a água sanitária está a ser aquecida.
Temperatura da água
(Reservatório interno de
água sanitária)
Temperatura do aquecedor da
água desligada
Temperatura alvo da água sanitária (definido pelo utilizador)
Valor #2 do Código de Função
28

PORTUGUÊS

• Código de Função 28 e 29: Configurar os parâmetros de controle para o funcionamento do aquecimento da
água sanitária

Valor #1 do Código
de Função 29

Valor #1 do Código
de Função 28

Temperatura inicial de aquecimento de água sanitária
Sessão A

Sessão C
Sessão B

Sessão D

Tempo
Sessão A: Aquecimento pelo ciclo do compressor da BCAA
Sessão B: Aquecimento do aquecedor da água
Sessão C: Sem Aquecimento (Aquecedor da água desligado)
Sessão D: Aquecimento do aquecedor da água

NOTA
O aquecimento da água sanitária não funciona quando está desactivado.
Activar / Desactivar o aquecimento da água sanitária é determinado pelo pressão no botão
Quando
ícone é exibido no controlo remoto, o aquecimento da água sanitária é activado.
(pela pressão no botão ou programação horária)

.
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• Código de Função 2A : Configurações diversas
- Valor #1 do Código de Função 2A: Determina se o aquecedor eléctrico e o aquecedor do reservatório sanitário estão ligados ou desligados.
- Valor # 2 do Código de Função 2A: não utilizado.
- Exemplo: Se o valor #1 for definido como '0', então, o aquecedor eléctrico e o aquecedor do
reservatório sanitário estão ligados e desligados de acordo com a lógica de controlo. Se o valor
#1 for definido como '1 ' então, o aquecedor eléctrico nunca é ligado e só o aquecedor de água
é ligado e desligado de acordo com a lógica de controlo.
• Código de Função 2B : Temporizadores de aquecimento de água sanitária
Determina a seguinte duração de tempo: tempo de funcionamento do aquecimento do reservatório sanitário, tempo de paragem do aquecimento do reservatório sanitário, e atraso no tempo de
aquecimento do reservatório sanitário.
- Valor #1 do Código de Função 2B: Este intervalo define por quanto tempo o aquecimento do
reservatório da água sanitária pode continuar.
- Valor #2 do Código de Função 2B: Esta duração de tempo define durante quanto tempo o aquecimento do reservatório da água sanitária pode ser interrompido. É também interpretado como o
intervalo de tempo entre o ciclo de aquecimento do reservatório de água.
- Valor #3 do Código de Função 2B: Este tempo de duração define durante quanto tempo o aquecedor do reservatório sanitário não vai ser ligado, na operação de aquecimento de água sanitária.
- Exemplo de mapa de temporização:

Aquecimento do reservatório sanitário está activo
Aquecedor do reservatório sanitário está activo
Aquecimento do reservatório sanitário é requerido
2B.02

2B.01

2B.02

2B.01

2B.02

Operação aquecimento
do reservatório sanitário
2B.03

2B.03

Operação do aquecedor
do reservatório sanitário
Tempo
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Se tudo estiver a correr bem até agora, é hora de iniciar o funcionamento e tirar partido das vantagens do
.
Antes de iniciar a operação, devem ser verificados os pontos descritos neste capítulo. Estão incluídos alguns comentários sobre a manutenção e sobre a resolução de problemas.

Lista de verificação antes de iniciar o funcionamento
ATENÇÃO
Desligue a alimentação antes de trocar a cablagem ou manusear a unidade.
No

Category

1

2

Electricidade

Item

Check Point

Instalação eléctrica

• Todos os interruptores com contactos para diferentes pólos devem
ser bem ligados, de acordo com a legislação regional ou nacional.
• A cablagem só deve ser efectuada por pessoal qualificado.
• A cablagem e as partes eléctricas de fornecimento local devem
estar em conformidade com as normas Europeias e regionais.
• A cablagem deve seguir o esquema de ligações fornecido com o aparelho.

Dispositivos protectors

• Instale um ELB (disjuntor de fuga à terra) com 30mA.
• Deve haver ligação à terra. Não ligue a terra ao tubo de gás ou de água da rede
urbana, à secção metálica de um edifício, de um absorvedor de sobretensão, etc.

3

Cablagem de ligação à terra

4

Alimentação eléctrica

5

Cablagem do bloco de terminais

6

Pressão de água carregada

• Após carregamento de água, o medidor de pressão (na parte frontal
da unidade) deve indicar 200 a 250 kPa. Não exceda os 300 kPa.

Purga de ar

• Durante o carregamento de água, o ar deve ser retirado através do
furo de purga de ar.
• Se a água não salpicar para fora quando a ponta (no topo do furo)
for pressionada, a purga de ar ainda não está concluída. Se for bem
purgada, a água sairá para fora como uma fonte.
• Cuidado ao testar a purga de ar. A água salpicada pode molhar a
sua roupa.

8

Válvula by-pass

• A válvula de by-pass deve ser instalada e ajustada para garantir
uma taxa de fluxo de água suficiente. Se a taxa de fluxo de água for
baixa, pode ocorrer um erro de interruptor de fluxo (CH14).

9

Inspecção às peças

• Não devem haver partes aparentemente danificadas dentro da unidade.

Fuga de refrigerante

• A fuga de refrigerante diminui o desempenho. Se forem detectadas fugas,
contacte um instalador qualificado de sistemas de ar condicionado da LG.

Tratamento da drenagem

• Durante a operação de arrefecimento, a condensação pode cair
para o fundo da unidade. Neste caso, prepare um tratamento de
drenagem (por exemplo, uma bacia para recolher a condensação)
para evitar a queda de água.

7

10

11

Água

Instalação da Unidade

• Utilize uma linha de corrente dedicada.
• Ligações do bloco de terminais (dentro da unidade) devem estar
apertadas.
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7. Pontos a Verificar, Manutenção e Resolução de Problemas

Pontos a Verificar, Manutenção e Resolução de Problemas

Manutenção
Para garantir um melhor desempenho do
, é necessário realizar uma verificação
periódica e manutenção. É recomendável manter o seguinte plano de inspecção uma vez por ano.

ATENÇÃO
Desligue a corrente antes de efectuar a manutenção
Nº.

Categoria

1

2

Água

3

4

Electricidade

Item

Ponto de Verificação

Pressão da água

• No estado normal, o medidor de pressão (dentro da unidade)
deve indicar 200 a 250 kPa.
• Se a pressão for inferior a 30 kPa, por favor reabasteça de água.

Filtro (Fornecimento no local)

• Desmonte o filtro. A seguir, lave o filtro para o manter limpo.
• Ao desmontar o filtro, cuidado com a água que sai para fora.

Válvula de segurança (Fornecimento no local)

• Abra o interruptor da válvula de segurança e verifique se a
água sai para fora através da mangueira de drenagem.
• Depois de inspeccionar, feche a válvula de segurança.

Cablagem do bloco de terminais

• Olhe e verifique se existe alguma ligação solta ou defeituosa
no bloco de terminais.

Teste Operacional
Verificações prévias ao Teste de Ensaio
1

Verifique para ver se há alguma fuga de refrigerante, e verifique se o cabo de alimentação ou o de transmissão estão conectados correctamente.

Confirme que 500 V megger mostra 2,0 MΩ ou mais entre o bloco terminal de alimentação e terra. Não operar nos casos de 2,0 MΩ ou menos.
NOTA: Nunca realize uma verificação mega ohm (megaohmímetro) na placa terminal
de controlo. Caso contrário, a placa de controlo pode danificar-se.

2

Imediatamente após a montagem da unidade ou depois de o deixar desligado
por um longo periodo de tempo, a resistência do isolamento entre o quadro de
terminais da fonte de alimentação e a terra pode diminuir para aproximadamente 2,0 MΩ como resultado da acumulação de refrigerante no interior do compressor.
Se a resistência de isolamento for inferior a 2,0 MΩ , ligue a fonte de alimentação principal.
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Diagrama de Fluxo do Teste de Ensaio
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INICIAR

Opere a unidade no modo de arrefecimento. NÃO
A operação de teste começa?

Verifique se o cabo de alimentação e o cabo d
e comunicação estão completamente conectados

SIM

É água fria é descarregada
por mais de 3 minutos?

NÃO

SIM

Existe alguma diferença de
temperatura entre a entrada e
saída e água descarregada?

NÃO

SIM

* Verifique a carga (Temp. Entrada / Saída)
* Verifique o comprimento do tubo e a
quantidade de refrigerante
* Verifique se há algum som anormal
(comp., Ventoinha, outros)
* Consulte o Guia de Resolução de
Problemas da unidade de exterior

O modo de funcionamento
mudou para modo de Aquecimento

NÃO

A água quente é descarregada?
SIM

Normal

Emissão de ruído aéreo
A pressão sonora com ponderação A emitida por este produto é inferior a 70 dB.
** O nível de ruído pode variar consoante o local.
Os valores indicados referem-se ao nível de emissão, e não são necessariamente níveis de trabalho
seguros. Embora exista uma correlação entre os níveis de emissão e de exposição, esta não pode ser
usada para determinar se são ou não necessárias precauções.
Os fatores que influenciam o nível real de exposição da força de trabalho incluem as características do
ambiente de trabalho e das outras fontes de ruído, isto é, o número de equipamento e outros processos adjacentes e a quantidade de tempo que um operador está exposto ao ruído.
Além disso, o nível de exposição permitido pode variar de país para país.
No entanto, esta informação vai permitir ao utilizador do equipamento fazer uma melhor avaliação do
perigo e risco.

Concentração limite
Concentração limite é o limite de concentração de gás fréon em que podem ser tomadas medidas
imediatas sem mazelas para o corpo humano quando há fuga do fluido frigorigéneo para o ar.
A concentração limite deve ser descrita na unidade de kg/m3 (peso de gás fréon por unidade de volume de ar) para facilitar o cálculo
Concentração limite: 0,44kg/m3 (R410A)

n Cálculo da concentração de fluido frigorigéneo
Concentração de fluido frigorigéneo =

Quantidade total de fluido frigorigéneo reabastecido na
instalação de fluido frigorigéneo (kg)
Capacidade da divisão mais pequena onde a unidade
interior está instalada (m3)
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Vácuo e Carga de Refrigerante
Por defeito, o produto é carregado de refrigerante.
Carregamento de vácuo e refrigerante, se houver fugas de refrigerante.

1. Vácuo
Quando o refrigerante não é suficiente, verifique se existe uma fuga e tome as acções necessárias
antes de efectuar o trabalho de vácuo.
Tubo de Gás
(No modo de arrefecimento)

Porta SVC
Manómetro
Válvula de Colector
Manómetro
de pressão

Aberto

Lo

Hi

Fechado

Bomba de vácuo
(0,5 a 1Cv)
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Medidor de Pressão
Pressão Absoluta
Mícron
mmHg
Pa

Unidade

Pressão atmosférica
padrão

Vácuo perfeito

Pa
Pa
Torr
Mícron
mmHg
Pa

0
1.033
760
760000
0
1013.33

-1.033
0
0
0
760
0

2. Carga de refrigerante
Deve carregar depois de vácuo.
Pode ver a quantidade de refrigerante no selo de qualidade.
Por favor, para carregar use o modo de arrefecimento, quando não há carga completa.
Tubo de Gás
(No modo de arrefecimento)

Porta SVC
Manómetro

Cilindro de
Refrigerante
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Ao selecionar um vácuo, deve seleccionar um que seja capaz de atingir 0,2 Torr de vácuo final.
O grau de vácuo é expresso em Torr, mícron, Hg, e Pascal (Pa). As unidades são correlacionadas
como se segue:

Pontos a Verificar, Manutenção e Resolução de Problemas

Cilindro de
Refrigerante

Cilindro de
Refrigerante

3. Localização do SVC forte
AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0

wGz}j

AHBW126A0/146A0/166A0
128A0/148A0/168A0

wGz}j
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Resolução de Problemas
Se a bomba de calor não funcionar corretamente ou não iniciar a operação, verifique a lista seguinte.

ATENÇÃO
Desligue a corrente antes de proceder à resolução de problemas.

Resolução de problemas para problemas durante a operação
Nº.

Problema

Motivo

Solução

• Configurar a temperatura
alvo não é adequada.

• Configure correctamente a temperatura alvo.
• Verifique se a temperatura é baseada na água ou no ar. Ver Código de Função 03 e 05 no Capítulo 6.

• A água carregada é insu- • Verifique manómetro e carregue mais água até o medidor de
ficiente.
pressão indicar 200 ~ 250 kPa.
1

O aquecimento não é
satisfatório.

2

Embora o fornecimento de
energia eléctrica esteja OK
(controlo remoto exibe
informações), a unidade
não começa a trabalhar.

3

4

5

• Verifique se o filtro está a recolher demasiadas partículas. Se for
o caso, o filtro tem de ser limpo.
•
• A taxa de fluxo da água é Verifique se a velocidade da bomba de água interna NÃO está
definida como 'Elevado'. Deve ser definido como 'Elevado'.
baixa.
• Verifique se o manómetro indica acima de 30 kPa.
• Verifique se o tubo de água está a ficar fechado devido a partículas acumuladas ou cal.
• A temperatura de entrada de • Se a temperatura de entrada de água for superior a 55 °C, a uniágua é demasiado elevada.
dade não funciona para protecção do sistema.
• A temperatura de entrada • Se a temperatura de entrada de água for inferior a 5 °C, a unidade
de água é demasiado
não funciona para protecção do sistema. Aguarde enquanto a unibaixa
dade aquece até à temperatura de entrada de água.

• Abra a tampa de purga de ar e carregue mais água até medidor
de pressão indicar 200 a 250 kPa.
• A purga de ar não está
• Se a água não salpicar para fora quando a ponta (no topo do
completamente concluída.
furo) for pressionada, a purga de ar ainda não está concluída. Se
Ruído na bomba de água.
for bem purgada, a água sairá para fora como uma fonte.

A água sai através da
mangueira de drenagem.

Água sanitária não está
quente.

• A pressão de água é
baixa.

• Verifique se o manómetro indica acima de 30 kPa.
• Verifique se o reservatório de expansão e o manómetro funcionam bem.

• Foi carregada demasiada água.

• Deixe sair a água, ao abrir a válvula de segurança, até o manómetro indicar 200 a 250 kPa.

• O reservatório de expansão está danificado.

• Substitua o reservatório de expansão.

• Protetor térmico do aquece- • Abra o painel lateral do reservatório de água sanitária e prima o botão
dor de reservatório de água "reiniciar" do protector térmico. (para mais informações, por favor coné activado.
sulte o manual de instalação do reservatório de água sanitária).
• O aquecimento da água
sanitária está desactivado.

• Pressionar o botão
controlo remoto.

e identificar se o ícone
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

<-58

é exibido no
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

<-58
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Resolução de Problemas por Código de Erro
Código
Nº

Descrição

1

Problema no sensor remoto de ar ambiente

2

Problema no sensor de refrigerante (lado da entrada)

Causa

Condiçoes Normais

• Resistκncia: de 10 kΩ a 25 graus
centνgrados (ficha) ’ para sensor
remoto de ar ambiente
• Resistκncia: 5 kΩ a 25 graus
centνgrados (nγo ligado) ’ para
• Ligação incorrecta entre o sensor
todos os sensores EXCEPTO sene a PCI (aquecedor).
sor remoto de ar ambiente
• Falha na PCI (Aquecedor)
• Voltagem: 2,5 V CC a 25 graus
• Falha do Sensor
centígrados (fechada) (para todos
os sensores)
• Consulte a tabela de resistência temperatura para check-in de
temperaturas diferentes

6

Problema no sensor (lado de saída) do refrigerante

8

Problema no sensor do reservatório de água

16

Problemas em sensores

17

Problema no sensor de água de entrada

18

Problema no sensor de água de saída

19

Problema no sensor de água intermédia

3

• Ligação do fio entre o controlo
• Ligação incorrecta entre o sensor
remoto e Montagem da PCI PrinciMá comunicação entre o controlo remoto e a e a PCI (aquecedor).
pal (aquecedor) deve ser apertada
unidade.
• Falha na PCI (Aquecedor)
• A tensão de saída da PCI deve ser
• Falha do Sensor
de 12 V CC

5

53
9

• O conector para transmissão está
desconectado.
• Os fios de ligação estão desconectados
Má comunicação entre a Montagem da PCI
• A linha de comunicação foi interPrincipal (aquecedor) e Montagem da PCI
rompida
Principal (Inversor) da unidade.
• Montagem da PCI Principal (Inversor) está anormal
• Montagem da PCI Principal (Aquecedor) está anormal
Falha Programa PCI (EEPROM)

• Danos eléctricos ou mecânicos, na
EEPROM
• Interruptor de fluxo aberto,
enquanto a bomba de água interno
está a funcionar
• Interruptor de fluxo fechado,
enquanto a bomba de água interno
não está a funcionar
• Interruptor de fluxo aberto enquanto Interruptor DIP # 5 da Montagem da PCI Principal ( Aquecedor)
está ligado

• Ligação do fio entre o controlo
remoto e a Montagem da PCI
Principal (aquecedor) deve ser
apertada

• Este erro não pode ser permitido
• Chave de fluxo deve ser fechado
enquanto a bomba de água interna
está a funcionar ou DIP No 5 do
principal PCB assembly (aquecedor) está ligado
• Chave de fluxo deve ser aberta
enquanto a bomba de água interna
não está a funcionar

14

Problema na chave de fluxo

15

Tubo da água sobreaquecido

• Funcionamento Anormal do Aque- • Se não houver nenhum problema
no controlo do aquecedor eléctricedor Electrico
• Temperatura da água de saída
co, a temperatura máxima de água
de saída é de 57 ℃
está acima de 57 ℃

Fusível térmico está danificado

• Fusível térmico está em cortado
• Este erro não teria acontecido se a
por sobreaquecimento anormal de
temperatura do reservatório de
aquecedor elétrico interno
aquecedor elétrico fosse abaixo de
• Falha mecânica no fusível térmico
80 ℃
• O fio é danificado

20
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