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AR CONDICIONADO
• Leia o manual de instalação na totalidade antes de instalar o produto.
• A instalação deve ser efectuada de acordo com as ligações padrão do país
e apenas por pessoal autorizado.
• Guarde o manual para futura consulta após o ter lido por completo.
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Unidade interior

o Manual do Proprietário
o Termómetro

Partes de Instalação

Partes de Instalação

Filtro de ar
Receptor de Sinal
Lâmpada de operação.
Lâmpada de purificação de ar

TECLA ON/OFF (Ligar/Desligar)

Saída de ar

Entrada de ar
Filtro de Alergias

Orifício de
drenagem

Placa de
Instalação

Gancho
(braçadeira)

Quantidade

1 EA

1 EA

4 EA

Forma

Outros

- Filtro de Alergias
- Parafuso de fixação para Placa
de Instalação 4*25 mm-5EA
- Parafuso de Madeira para
fixação interna -6EA
- Manual do Utilizador
- Manual de Instalação

Manual de Instalação 3

PORTUGUESE

Nome

Precauções de Segurança

Precauções de Segurança
Para prevenir ferimentos no utilizador ou noutras pessoas e danos de propriedade, deverá seguir as seguintes instruções.
n Certifique-se que lê as instruções antes de instalar o ar condicionado.
n Certifique-se que cumpre e lê as precauções pois estas contém itens relacionados com a segurança.
n O funcionamento incorrecto provocado pelo desrespeito das instruções poderá provocar ferimentos ou danos.
A gravidade é classificada de acordo com as seguintes indicações.

AVISO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO

Este símbolo indica a possibilidade de lesões ou danos.

n O significado dos símbolos usados neste manual estão indicados abaixo.

Certifique-se de não fazer.
Certifique-se de seguir as instruções.

AVISO
n Instalação
Não use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente. Use este
aparelho num circuito dedicado.

Para trabalhos eléctricos, contacte
o concessionário, o vendedor, um
electricista qualificado ou o
Centro de Serviços Autorizado.

Ligue sempre o aparelho à terra.

• Existe risco de incêndio ou choque
eléctrico.

• Não desmonte nem faça reparações
no aparelho. Existe risco de incêndio
ou choque eléctrico.

• Existe risco de incêndio ou choque
eléctrico.

Instale de forma segura o painel
e a tampa da caixa de controlo.

Instale sempre um circuito delicado e um disjuntor.

Utilize o disjuntor ou fusível
correctamente indicados.

• Existe risco de incêndio ou choque
eléctrico.

• Fios ou instalação inadequada
podem causar incêndio ou choque
eléctrico.

• Existe risco de incêndio ou choque
eléctrico.
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Precauções de Segurança
Não modifique ou aumente o
cabo eléctrico.

Não deixe o ventilador ligado
durante um longo período quando há muita humidade e a porta
ou a janela estão abertas.

Tenha cuidado ao desembalar e
instalar o produto.

• Existe risco de incêndio ou choque
eléctrico.

• A humidade pode condensar e molhar ou danificar o equipamento.

• As extremidades afiadas podem
causar danos. Tenha especial cuidado com as arestas e as palhetas no
condensador e evaporador.

Para a instalação, contacte sempre o concessionário ou o
Centro de Serviços Autorizado.

Não instale o aparelho num
suporte de instalação defeituoso.

Certifique-se de que a área de
instalação não se deteriora com
os anos.

• Existe risco de incêndio, choque
eléctrico, explosão ou danos.

• Pode causar danos físicos, acidentes ou danificar o aparelho.

• Se a base cair, o ar condicionado
pode cair com ela, provocando
danos nas propriedades, falhas no
produto ou lesões pessoais.

PORTUGUESE

Usar bomba de vácuo ou gás inerte (azoto) quando fizer teste de fugas ou purga por ar. Não comprimir o ar ou oxigénio e não usar gases inflamáveis. Caso contrário, pode causar incêndio ou explosão.
• Existe risco de morte, lesões, incêndio ou explosão.

■ Funcionamento
Não armazene nem utilize gás inflamável ou combustíveis perto do aparelho.
• Há o risco de incêndio ou de avaria do aparelho.

Gasolin
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ATENÇÃO
n Instalação
Depois da instalação ou
reparação do aparelho, verifique
sempre a existência de fugas de
gás (refrigerante).

Instale a mangueira de
drenagem devidamente para se
certificar que a água é devidamente drenada.

Quando instalar o aparelho,
mantenha-o nivelado.

• Os baixos níveis de refrigerante
podem causar a avaria do produto.

• Má conexão pode provocar fuga de
água.

• Para evitar vibrações ou fugas de
água.

90˚

Não instale o produto num local
onde o ruído ou o ar quente da
unidade externa possa lesar ou
perturbar os vizinhos.

São necessárias duas ou mais
pessoas para levantar e transportar o aparelho.

Não instale o produto onde este
fique directamente exposto a
ventos do mar (com salitre).

• Pode causar problemas na vizinhança.

• Evite lesões pessoais.

• Tal pode causar a corrosão do produto. Corrosão, principalmente nas
aletas do condensador e do evaporador, pode causar avarias ou funcionamento insuficiente.

Se ingerir líquido das baterias,
lave os dentes e consulte um
medico. Não utilize o controlo
remoto se as baterias tiverem
fugas.
• Os químicos nas baterias podem
provocar queimaduras ou outros
perigos
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Instalação

Instalação
Leia completamente, e siga as instruções passo a passo.

Selecção do melhor local
• Não deve existir nenhuma fonte de humidade perto da unidade.
• Não devem existir obstáculos na circulação de ar.
• O local onde a circulação de ar na divisão seja boa.
• Um local onde a manutenção possa ser facilmente efectuada.
• Um local onde a prevenção do ruído seja tida em consideração.
• Não instale a unidade perto da passagem da porta.
• Observe os espaços indicados pelas setas na parede, no tecto ou em outros obstáculos.
• A unidade interna deve ter espaço para manutenção.

Mais de 300
Mais de
300

PORTUGUESE

Mais de
300

250 ou inferior
Abaixo do chão

(Unidade mm)

ATENÇÃO
Caso a unidade seja instalada perto do mar, as peças da instalação podem ficar corroídas pelo sal. As peças de instalação (e a unidade) devem ser submetidas às
medidas adequadas anticorrosão.
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Instalação da Unidade Interior
1. Preparação / Remoção do painel frontal
1. Abra a grelha frontal puxando-a para a frente.
2. Depois puxe a conexão da grelha do encaixe no painel frontal.
3. Depois puxe as 2 dobradiças da grelha de encaixe no painel frontal.
4. Depois remova os 4 parafusos, desmonte o painel frontal enquanto o puxa para a frente.

2. Preparação / Para Moldes, Tubagem Lateral e Instalação Oculta
2-1 Para moldes
1. Remova as porções das fendas no Painel
Traseiro

Remova
Cobertura de
Decoração Superior

2-2 Para instalação Oculta
1. Remova os 6 parafusos.
2. Remova a cobertura de Decoração Superior.
3. Remova a cobertura de Decoração Laterais.
Cobertura de
Decoração Lateral

2-3 Para Tubagem Lateral (Consultar 2-2.)
1. Retire a tampa de manutenção.
2. Remova os excessos
3. Monte as Cobertura de Decoração
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Instalação

3. Tubagem Refrigerante
1. A localização do orifício é diferente dependendo do lado de saída da tubagem.
2. Fure um buraco(Ø70mm) no ponto indicado pelo símbolo

como ilustrado em baixo.

60

45

Parede

Tubagem inferior esquerda

90

75

Tubagem inferior Direita

Tubagem inferior esquerda

90

75

Tubagem
traseira direita

50

45

45

40
Tubagem
traseira direita

Tubagem esquerda/direita

(Unidade mm)

OBSERVAÇÃO
- O comprimento mais curto aconselhado é de 5m, para evitar ruídos e vibrações da unidade exterior.
PORTUGUESE
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4. Faça um buraco na parede.
• Faça um buraco com uma broca de ø70mm.
Faça um furo no tubo no lado esquerdo ou no
lado direito ligeiramente inclinado para o lado
exterior.

NIVELADO

5-7mm

Exterior

(3/16"~5/16")

Interior

5. Tubagem de Drenagem
1. O diâmetro exterior da Mangueira de
Drenagem (fornecida coma unidade
interior) é de 17mm na ponta d ligação, e tem 600mm de comprimento
2. Utilize um tubo em PVC rígido para
efectuar a extensão!

[Unidade mm]
87
103

Ø17

600

3. Isole o tubo de drenagem interior
com material isolante com 10mm ou
mais para prevenir condensação.

Agua drenada
acumulada
Ar

Não aumentar

Fuga
de Água

Fuga
de Água

Ondulação

Ponta da mangueira de
drenagem mergulhada
em água
Fuga
de Água

Espaço inferio
a 50mm

Vala

OBSERVAÇÃO
- O tubo de drenagem deve estar inclinado para baixo para que a água possa fluir suavemente sem ser acumulada
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Instalação

6. Instalação da Unidade Interior
6-1 Instalação no Soalho
1. Fixe os 6 parafusos para a instalação no
soalho.
(700)
26

64

0

170

21

30.5

16

6 parafusos (M4*25L)

(600)

140
574

647

170

140

180

159

0

30.5

(Unidade mm)

6-2 Instalação na Parede
1. Fixe a placa utilizando 5 parafusos e 4 na unidade interior.
2. A placa de instalação deve estar fixa na parede que possa suportar o peso da unidade interior.
PORTUGUESE

Placa de instalação

4 parafusos (M4*25L)

Molde
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6-3 Instalação semi-oculta.
1. Make a wall hole of the size shown Fig-1.
45

Parede

95

Placa suplementar
(Fornecida localmente)

670

Placa suplementar
(Fornecida localmente)

Hole

200

200

150

150

585

(Unidade : mm)

<Fig - 1>

1) Ocultar de forma normal

2) Totalmente Oculta

2. Instalação da placa suplementar para agregar à unidade principal
• A traseira da unidade pode ser fixada com parafusos nos pontos da Fig-2. Certifique-se que
instale a placa suplementar de acordo com a profundidade da parede interior.

647
Orifício do parafusos
Orifício do parafusos
Ponto de fixação
na traseira

140
170

140
Orifício de abertura

Placa suplementar
(Fornecimento no local)
<Fig - 2>
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Unidade interior

170
(Unidade : mm)

Instalação
3. Orifício de Tubagem
Parede

Tubagem inferior direita

35

50

Tubagem
inferior esquerda

Tubagem
esquerda

45

Parede

75

50

75

(Unidade : mm)

4. Remova as Coberturas de Decoração e Fixe
a Unidade Interior
1) Remova as Coberturas de Decoração.
2) Insira a Unidade Interior no orifício da parede.
3) Fixe utilizando 6 parafusos. (apresentados
na ilustração)

- Verifique o horizonte da unidade interior na parede. Utilize um nível no receptáculo de drenagem.

Nível

Panela de drenagem
Menos de 5mm

Menos de 5mm

Menos de 5mm
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OBSERVAÇÃO

Instalação

Alargamento de tubos
A causa mais frequente para fugas de gás está relacionada com o alargamento dos tubos.
Efectue o alargamento segundo os procedimentos.

Cortar os tubos e o cabo.
1. Utilize um kit de tubagem acessório ou tubos comprados posteriormente.

Tubo de
cobre

90

Inclinação Assimétrico Áspero

2. Meça a distância entre a unidade interior e exterior.
3. Corte os tubos um pouco mais longos do que a distância medida.
4. Corte o cabo 1.5m mais longo do que a medida.

Remover as imperfeições.

Tubo

1. Remova todas as imperfeições da zona de corte do
tubo/cano.

Broca

2. Enquanto remove as rebarbas coloque uma ponta do
tubo/cano de cobre inclinado para baixo enquanto
remove as rebarbas evitando que fiquem nos tubos

Para baixo

Colocar o parafuso

Porca de Alargamento

• Remova as porcas alargadoras fornecidas com a
unidade interior e exterior, e coloque-as no tubo/cano
tendo completo a remoção de imperfeições.
(Não é possível colocá-las após alargar os tubos)

Tubo de Cobre

Alargamento de tubos

Diâmetro externo
mm
polegadas
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Barra

"A"

1. Segure fixamente o tubo de cobre numa barra com dimensões apresentadas na tabela em baixo.
2. Efectue o alargamento com ferramentas de alargamento de tubos.
Pega
Barra
Engate
Cone
Tubo de cobre
Gancho de segurança
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Marcador de seta vermelha

Instalação

Ligação aos tubos
Quando liga os tubos refrigerantes, é mais fácil conectar o tubo de gás primeiro.
1. Segure no Link do Sensor.
2. Separe o Suporte dos Tubos (2 amanha)
3. Conecte os tubos refrigerantes. (Consulte a próxima página)
4. Monte o suporte do tubo (2 parafusos)
5. Largue o Link do Sensor.
1

2

4

5

3

PORTUGUESE

6. Após ligar, verifique a tubagem Segundo a ilustração.
7. A tubagem pode ser colocada de seis formas diferentes apresentadas na ilustração abaixo.

6

7

Guia de Tubagem
Connecting
Pipe

8

3
2
1

Guia de Tubagem
O tubo de Ligação deve ser colocado
dentro do tubo guia.

4

6
5

ATENÇÃO
No caso de ③ ~ ⑥, a moldura dos tubos pode ser utilizada numa máquina utilizada pelo homem.
Molde o tubo como apresentado imagem 8.
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ATENÇÃO
Se o orifício de drenagem estiver direccionado para
dentro da divisão, isole-o com material vedante para
que as quedas de gotas do “suor” (condensação)
não danifique o chão nem o mobiliário.
* É recomendado Polietileno espumado ou
equivalente.

Fita
Cabo de
ligação
Orifício de
drenagem

Ligar o tubo de instalação e a mangueira
de drenagem na unidade interior.

Tubo de Conexão

1. Alinhe o centro dos tubos e aperte a porca de
alargamento manualmente.
2. Aperte a porca de alargamento com uma chave inglesa.
Diâmetro externo
mm
polegadas
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Torque
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

3. Quando necessitar de aumentar a mangueira
de drenagem na unidade interior, monte o tubo
de drenagem como apresentado

Tubagem da
unidade interior

Chave de boca (fixo)
Porca de Alargamento
Chave Inglesa

Tubo de Ligação

Tubagem da unidade interior

Tubo de drenagem

Envolva o material de isolamento em
volta da zona de ligação.

Mangueira de drenagem da unidade interior
Adesivo

1. Envolva a ligação do tubo de conexão e o tubo
da unidade interior com material vedante.
Conecte-os com uma fita em vinil para que não
existam espaços.
2. Envolva a área que alberga a secção da
tubagem traseira com fita de vinil.
3. Junte a tubagem e a mangueira de drenagem
envolvendo-as com fitas de vinil de forma a
envolver a traseira da secção de tubagem.

Porca de
Tubos
Alargamento

Fita de Vinil (Estreita)

Material de isolamento

Tubo de unidade interior

Tubo de Ligação

Fita de Vinil (Estreita)
Envolva com fita de vinil
Cabo de Ligação
Tubo
Fita de Vinil (Estreita)
Envolva com fita de vinil
Tubo

Fita de Vinil (Estreita)
Orifício de drenagem

16

Unidade interior

Instalação

Ligação dos Tubos
• Ligue os cabos aos terminais na caixa de controlo individual de acordo com a ligação da unidade exterior.
• Certifique-se que a cor dos fios da unidade exterior e do Nr. Do terminal são os mesmos dos da unidade interior
respectiva

Bloco terminal da unidade exterior
Controlador Central

Bloco terminal da unidade interior

Unidade exterior Unidade interior

1(L)

SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

2(N)

3(A)

4(B)

Entrada de energia
Interior 220V 60Hz

AVISO
Certifique-se que os parafusos dos terminais estão bem apertados.

ATENÇÃO
O cabo de potência ligado à unidade deve ser seleccionado de acordo com as
seguintes especificações.

Manual de Instalação 17

PORTUGUESE

ATENÇÃO
Após a confirmação das condições acima especificadas, prepare os fios da seguinte forma:
1) Utilize sempre um circuito dedicado para o ar condicionado.
Para a instalação eléctrica siga o diagrama de circuito colocado dentro da cobertura da caixa de controlo.
2) Instale um interruptor entre a fonte de alimentação e a unidade.
3) O parafuso que aperta os cabos na cobertura das partes eléctricas podem soltar-se devido às vibrações que a
unidade está sujeita durante o transporte. Certifique-se que elas estão devidamente apertadas.
(Se estiverem soltas pode queimar os fios.)
4) Confirme se a fonte de alimentação tem as Especificações correctas
5) Confirme se a capacidade eléctrica é suficiente
6) Certifique-se que mantém a voltagem a mais de 90 por cento da marcada na placa.
7) Confirme a espessura do cabo Segundo as especificações na fonte de alimentação.
(Tenha em atenção a relação entre o comprimento do cabo e espessura.)
8) Não instale um interruptor de fugas no local molhado ou húmido. Água ou humidade podem provocar um
curto-circuito.
9) Se a voltagem cair, podem dar-se os seguintes problemas.
• A vibração de um interruptor magnético, danificação do ponto de contacto, quebra de circuito ou distúrbios ao funcionamento normal de um dispositivo de protecção de sobrecargas.
• Não foi dada energia inicial suficiente ao compressor.

Instalação

Instalação do Controlo Remoto Com Fios
1. Fixe firmemente usando os parafusos fornecidos após colocar a placa do controlo remoto no local
pretendido.
- 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 á caixa de ligação.

2. Pode configurar o controlo remoto com Fios em três direcções.
- Direcções de Configuração: A superfície da parede de ligação, para cima, para a direita.
- Se configurar o cabo do controlo remoto para o lado direito e para cima, deve configurar o mesmo após
remoção do guia cabos.
2

h Guia de remoção da conduta comprida
① Regeneração da superfície da parede
② Ranhura do Guia da Parte Superior
③ Ranhura do Guia da Parte Direita

2
3
3

1

<Ranhuras dos Guias de Cabos>

3. Fixe a parte superior do controlo remoto à placa de
configuração junto á superfície da parede, como na
figura abaixo e em seguida, ligue pressionando a
parte inferior.
- Efectue a ligação de forma a não deixar espaços no
controlo remoto e caixa de controlo da parta superior,
inferior direita e esquerda.

Quando separar o controlo remoto da carta de configuração, como na figura abaixo, depois de a inserir
no furo de separação inferior com uma chave de
parafuso, rode no sentido dos ponteiros do relógio
para remover o comando.
- Existem dois furos separados. Separe os mesmos um
de cada vez.
- Cuidado para não danificar os componentes interiores
durante a separação
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Unidade interior

<Ordem de ligação>

Parede

Parede

<Ordem de separação>

Parede

Parede

Instalação
4. Ligue a unidade interior e o controlo remoto usando o cabo de ligação.

Verifique se o conector está devidamente ligado.

Lado da
Unidade Interior
Cabo de Conexão

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

ATENÇÃO
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Quando instala o controlo remoto com fios, não o enterre na parede.
(Pode danificar o sensor de temperatura.)
Não instale o cabo com mais de 50 metros.
(Pode provocar erro de comunicação.)
• Quando instala o cabo de extensão, verifique a direcção de conexão 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 centro 3 protecção 5 ou superior.

Instalação

Configurações de Instalação - Termistor
Função de selecção da temperatura baseando-se no sensor de temperatura da divisão.

pressionar o botão
durante 3
1 Sesegundos,
irá entrar no modo de
configuração do controlo remoto.
- Se pressionar uma vez mais, ira entrar no modo de
configuração do utilizador. Por favor pressione
durante mais do que 3 segundos para se certificar.

2

Se mover para o menu de selecção do sensor de
percepção de temperatura do quarto utilizando o botão
de configuração, irá indicar como abaixo na figura.

o valor do Termistor pressionando
3 Seleccione
o botão
.
(01: Controlo Remoto, 02: Interior, 03: 2TH)

Código de Função

Configuração do Termistor

4 Pressione o botão

para guardar.

o botão
de sair irá sair do
5 Pressionar
modo de configuração.

PQRCVSLO

❈ Depois da instalação, sai automaticamente
do modo de instalação se nenhum botão for
pressionado durante 25 segundos.
❈ WQuando sai sem pressionar o botão
configurar, o valor introduzido não é válido.

<Tabela do Termistor>
Selecção do Sensor de Temperatura

Função

01

Controlo remoto

Operação no sensor de temperatura do controlo remoto

02

Unidade interior

Operação no sensor de temperatura da unidade interior
Funcionamento temperatura mais elevada comparando a unidade interior e a temperatura do
cabo do controlo remoto (Existem produtos que funcionam a temperaturas mais baixas.)
Funcionamento de baixa temperatura comparando a unidade interior e a temperatura do
cabo do controlo remoto

Arrefecimento
03

2TH
Aquecimento

j A função do 2TH tem diferentes características de funcionamento de acordo com o produto.
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Configuração do comutador DIP
Função
SW1 Comunicação

Descrição

Definições Desligadas

Definições
Ligadas
-

Padrão
Off

N/A (Padrão)

-

N/A (Padrão)

-

-

Off

Principal

Secundário

Off

Modo de Contacto Selecção do Modo de
Seco
Contacto Seco

Selecção do controlo remoto com/sem fios no modo
de utilização Manual ou
Automático

Auto

Off

SW5

Instalação

Ventilação Contínua

Operação de Remoção Contínua

-

Off

SW6

Ligação de
aquecimento

N/A

-

-

Off

SW7

Ligação do
Ventilador

Selecção da Ligação do
Ventilador

Remoção das Ligações

em
Funcionamento

Selecção de ven- Selecção da direcção da
toinha (Consola) Ventoinha para cima/baixo

Ventoinha superior +
Ventoinha inferior

Apenas Ventoinha
Superior

Selecção da Região Selecção de região tropical

Modelo Geral

Modelo Tropical

-

-

SW2

Ciclo

SW3

Grupo de controlo Selecção do Principal e Secundário

SW4

SW8

Etc.

Peças sobresselentes

Off

Off

Nos Modelos Multi V, o Comutador DIP 1, 2, 6, 8 devem estar DESLIGADOS.
Este Comutador DIP é utilizado para outros modelos.
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ATENÇÃO

Instalação

Configuração de Controlo de Grupo
1. Controlo de grupo 1
Controlo remoto com fios 1 + unidades interiores
Sistema de Rede LGAP

Principal

Secundário

Secundário

Apresentar Mensagem de Erro

Secundário

Ligar apenas sinais em série e linhas GND
entre a unidade secundária interior.

Principal

Comutador DIP no PCB (Unidades interiores tipo Conduta e Cassete)
Configuração Principal

Configuração Secundária

- Nr. 3 Desligado

- Nr. 3 Ligado

1. É possível ligar até 16 unidades interiores (Max) por cada controlo remoto com fios.
Defina apenas uma unidade interior como Principal e as restantes como secundárias.
2. É possível ligar todo o tipo de unidades interiores.
3. É possível utilizar controlo remoto sem fios simultaneamente
4. É possível ligar o Contacto Seco e o Controlador Central em simultâneo.
- A unidade Principal interior consegue reconhecer apenas o Contacto Seco e o Controlador
central.
- No caso de controlo Central e de Grupo em Simultâneo, é possível conectar unidades
interiores series2 ou mais recentes desde Feb. 2009.
- Caso se trate de uma configuração de controlo Central, este poderá controlar as unidades
interiores após configurar apenas o endereços da unidade principal interior.
- A unidade secundária interior irá funcionar da mesma da unidade interior principal.
- A unidade secundária interior não pode ser controlada individualmente pelo controlador
Central
- Alguns controlos remotos não funcionam com o Contacto Seco e Controlador central em
simultâneo
Contacte-nos para mais informações relativas a este assunto.
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GND
Sinal
12 V
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5. Se ocorrer um erro na unidade interior, é apresentado no controlo remoto com fios.
Excepção de erro na unidade interior, apenas um controlo possível na unidade interior.
6. No caso de controlo em grupo, estará limitado ás funções da unidade interior.
- Selecção das opções de operação (stop/modo/temperatura)
- Controlo do fluxo de força (forte/médio/fraco)
- Não é possível em algumas funções.
A configuração da Unidade interior Principal/Secundária pode ser efectuada Utilizando um Interruptor
PCB Dip.
É possível conectar unidades interiores desde Feb. 2009.
Caso contrario, por favor contacte a LGE.
Pode ser a causa de avarias quando não estão definidas as opções principal e secundário.

2.
de grupo
grupo22
(2)Controlo
Controlo de
Controlos remoto com fios + Unidades interiores
Sistema de Rede LGAP

Secundário

Secundário

GND
Sinal
12 V

Não ligue uma linha em série de 12V.
Apresentar Mensagem
de Erro
Principal

Secundário

É possível controlar N unidades interiores por controlo remoto com fios de M unidades
(M+N≤17 Unidades)
Configure apenas uma unidade interior como Principal e as restantes como secundárias.
Configure apenas um controlo remoto com fios como Principal, e os restantes como secundários.
Para outros casos que não este, o procedimento é o mesmo que o Grupo de Controlo 1.
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Secundário

Principal

Instalação

3. Controlo de grupo 3
Conexão misturada entre unidades interiores e Unidades de Fornecimento de Ar Fresco
Sistema de Rede LGAP

FAU
Principal

FAU
Secundário

Principal

Secundário

GND
Sinal
12 V

Display Error Message

Master

Master

Caso efectue a conexão de unidades interiores standard e Unidades de Fornecimento
de Ar Fresco, Separe as mesmas com unidades standard.
(Devido às diferentes configurações de temperatura.)
Caso contrario, é o mesmo controlo de Grupo 1

FAU

FAU

Standard

Standard

FAU

FAU

Standard

Standard

* FAU : Unidade de Fornecimento de Ar Fresco
Standard: Unidade Interior Standard
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Unidade interior
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4. 2 Controlo Remoto
Controlo remoto com fios 2 + Unidade interior 1
Sistema de Rede LGAP

Principal

Apresentar Mensagem
de Erro
Principal

Secundário

1. É possível ligar dois controlos remoto com fios numa unidade interior.
3. É possível utilizar o controlo remoto sem fios em simultâneo
4. É possível ligar o Contacto Seco e o Controlador Central em simultâneo
5. A unidade interior consegue reconhecer apenas o Contacto Seco e o Controlador central.
6. Não existem limites na função da unidade interior.
❈ Podem estar ligados no máximo 2 controlos remotos com fios numa unidade interior.
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2. Pode ligar dois controlos remotos em todas as unidades interiores.

Instalação

5. Acessórios para configurações de controlo em grupo
É Possível configurar um controlo em grupo utilizando os seguintes acessórios.
Unidade interior 2 EA +Controlo remoto com fios
❈ Cabo PZCWRCG3 utilizado para ligação

Unidade interior 1 EA +Controlo remoto com fios 2EA
❈ Cabo PZCWRC2 utilizado para ligação

Secundário

Principal

PZC WRC 2
PZC WRC G3

Principal
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Unidade interior

Principal Secundário

