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PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTALAÇÃO

AR
CONDICIONADO

Certifique que lê os avisos para a segurança antes de instalar e utilizar, e use-o
correctamente.
É suposto manter protegido a segurança do instalador e utilizador e prevenir danos
de propriedade, etc.
Depois de ler o manual de utilizador, por favor mantenha-o num local onde o
utilizador possa acedera qualquer altura.
Applied(AHU)
Conjunto de Comunicação
Tradução da instrução original

www.lg.com
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.
Cumpra sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e, de modo, a
garantir o máximo desempenho do seu produto
! AVISO
Se as instruções forem ignoradas tal pode resultar em lesões graves ou morte
! ATENÇÃO
Se as instruções forem ignoradas tal pode resultar em lesões leves ou danos no produto
! AVISO
• A instalação ou reparações realizadas por pessoas não qualificadas podem resultar em
riscos para si e para outras pessoas.
• A instalação DEVE de estar em conformidade com as normas de construção locais ou,
na sua ausência, com as normas locais.
• As informações contidas no manual destinam-se a ser utilizadas por um técnico qualificado familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e os instrumentos de teste adequados.
• A falha na leitura e seguimento de todas as instruções presentes no manual de instruções pode resultar em avarias no equipamento, lesões físicas, pessoais e/ou morte.
Instalação
• Efetue sempre a ligação à terra.
- Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
• Não utilize um cabo de alimentação, uma ficha ou uma tomada que estejam danificados.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Para a instalação do produto, contacte sempre o serviço de assistência ou um agente
de instalação qualificado.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio, um choque elétrico, uma explosão
ou ferimentos.
• Monte de forma segura a cobertura da parte elétrica ao Conjunto Com. AHU.
- Se a cobertura da parte elétrica do Conjunto Com. AHU não for fixada de forma segura, pode resultar num incêndio ou choque elétrico devido a pó, água, etc.
• Instale sempre um disjuntor de fugas de ar e um quadro elétrico dedicado.
- A não instalação dos mesmos pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
• Não armazene ou utilize gases inflamáveis ou substâncias voláteis perto do equipamento.
- Caso contrário, isso pode provocar incêndio ou choque elétrico.
• Não instale, remova ou reinstale a unidade por si próprio.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio, um choque elétrico, uma explosão
ou ferimentos.
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• Não desmonte ou repare o produto.
- Isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Não instale o produto em locais onde exista a possibilidade de ele cair.
- Caso contrário, isso pode resultar em lesões pessoais.
• Tenha cautela quando retirar o produto da embalagem e o instalar.
- As extremidades aguçadas podem provocar ferimentos.
Funcionamento
• Não partilhe a tomada com outros aparelhos.
- O calor gerado pode provocar choques elétricos ou incêndio.
• Não utilize um cabo de alimentação danificado.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Não modifique ou aumente o cabo de alimentação aleatoriamente.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Tome as devidas precauções para que o cabo de alimentação não seja puxado durante
o funcionamento.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Desligue a unidade caso ocorram sons estranhos, odores ou fumos provenientes da
unidade.
- Caso contrário, isso pode provocar choque elétrico ou incêndio.
• Mantenha longe de chamas.
- Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
• Desligue o cabo de alimentação se necessário, segurando-o na cabeça da tomada e
não lhe toque caso tenha as mãos molhadas.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Não utilize o cabo de alimentação perto de ferramentas de aquecimento.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Não permita que água caia nas partes elétricas.
- Caso contrário, isso pode provocar avaria da máquina ou choque elétrico.
• Segure na ficha pela cabeça quando estiver a removê-la.
- Isso pode provocar choque elétrico e danos materiais.
• Tenha cuidado para que a água não entre no aparelho.
- Caso contrário, isso pode causar choque elétrico ou danos no produto.
• Não se coloque em cima da unidade de interior/de exterior nem coloque nada em cima
delas.
- A queda da unidade pode provocar ferimentos.
• Não coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
• Caso o produto fique submerso em água, contacte sempre o serviço de assistência.
- Caso contrário, isso pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
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ANTES DE INSTALAR
! ATENÇÃO
• Não instale ou opere a unidade nas divisões mencionadas abaixo.
① Onde exista óleo mineral, como óleo de corte.
② Onde o ar contenha níveis elevados de sal, tal como no caso do ar junto ao oceano.
③ Onde exista gás sulfúrico como o que se encontra em áreas termais quentes.
④ Em veículos ou navios.
⑤ Onde exista uma grande flutuação de tensão, tal como a presente em fábricas.
⑥ Onde exista uma elevada concentração de spray de vapor.
⑦ Onde existam máquinas que geram ondas eletromagnéticas.
⑧ Onde exista vapor ácido ou alcalino.
⑨ As caixas de opção deverão ser instaladas com as entradas viradas para baixo.
• Verifique os pontos mencionados abaixo quando aplicar o AHU (Fornecimento de campo)
① Se o AHU (Fornecimento de campo) fornecido no campo se destinar exclusivamente ao aquecimento, não deve trocar o modo de funcionamento para arrefecimento no controlo remoto.
Caso contrário, poderá causar choque elétrico, ferimentos ou morte. Se desejar operar no
modo de arrefecimento, o AHU (Fornecimento de campo) deve respeitar os seguintes detalhes.
(Seguinte)
- O nível de isolamento do motor do AHU (Fornecimento de campo) deve ser ‘F’ ou
superior e o nível de proteção deve satisfazer o ‘IP 54’.
- O AHU (Fornecimento de campo) deve ter o recipiente de drenagem instalado.
② Botão de velocidade do ventilador no controlo remoto com fios não é operado.
③ Para tubagem de refrigerante da unidade de exterior, consulte o manual de instalação
fornecido com a unidade de exterior.
④ Para instalação do controlo remoto com fios, consulte o manual fornecido com o controlo remoto com fios.
⑤ Para proteger o ciclo do refrigerante durante o aquecimento, a temperatura da entrada
de Ar para o Permutador de Calor tem de se situar acima dos 5°C.
⑥ O EEV ou o conjunto TXV tem de ser instalado no AHU tão perto quanto possível do Permutador de Calor.
• Conjunto de Comunicação AHU
① O cabo do termístor e o fio do controlo remoto devem encontrar-se localizados a, pelo menos, 50
mm de distância dos fios da fonte de alimentação para o controlo. A não observância desta linha
de orientação pode resultar em mau funcionamento devido a ruído elétrico.
② Utilize apenas fios especificados e ligue de forma apertada os fios aos terminais. Mantenha
a cablagem organizada de forma a não obstruir outro equipamento. As ligações incompletas
podem resultar em sobreaquecimento, ou no pior cenário, em choque elétrico ou incêndio.
• Intervalo de funcionamento AHU
- Quando instalar um Termístor de divisão, coloque-o sempre junto à entrada do Permutador
de Calor. Caso contrário, poderá não funcionar corretamente.
- O intervalo da temperatura da entrada de Ar para o Permutador de Calor é 18 ~ 40°C para
arrefecimento & 5 ~ 30°C para aquecimento. Se a temperatura estiver abaixo dos 18°C
para arrefecimento & acima dos 30°C para aquecimento, o sistema poderá funcionar alternadamente em LIGADO e DESLIGADO devido à proteção lógica do sistema.
N.º.

1

Condição de ligação

Combinação

100% Entradas de Ar
Fresco do AHU apenas 1) A potência total de 100% de Ar Fresco do AHU deve situarsão ligadas com as unise entre 50~100% da unidade de exterior.
dades de exterior
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Instalação mecânica
1 Abra a porta utilizando a chave.

2 Perfure 4 orifícios na posiçao correta e fixe a caixa do Conjunto de Comunicação firmemente
utilizando 4 parafusos (fornecimento de campo) através dos oríficios de Ø9mm(11/32 polegadas) [Referência da profundidade dos orifícios Ø9(11/32)]
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<Lado>

<Lado frontal>

<Lado traseiro>

Modelo

Dimensão
W

D

H

A

B

PAHCMR000

300

155

300

260

260

PAHCMS000

380

155

300

340

260
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INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE COMUNICAÇÃO

Trabalho de Instalação Elétrica (PAHCMR000)
Diagrama do circuito
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Diagrama do circuito
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Trabalho de Instalação Elétrica (PAHCMS000)
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Trabalho de Instalação Elétrica
Ligação dos fios
1 Para ligação à unidade de exterior e ao controlador (Fornecimento de campo) :
Puxe os fios no interior ao longo do empanque do cabo e aperte a porca firmemente, de
forma a assegurar um bom alívio da tensão e proteção contra a água.
2 Os fios necessitam de um alívio da tensão adicional. Ate o fio com o suporte da braçadeira
de cabo.
(Vista Frontal)

Inserção do cabo

3 Para o fio do controlador remoto com fios e para o fio de comunicação da unidade de exterior, remova o revestimento na extremidade do fio para o ligar e utilize o tipo de Pino
(JOBN153) para o ligar ao bloco de terminal.

Tipo de pino (JOBN153)

! ATENÇÃO
• Todas as peças de fornecimento de campo, materiais e trabalhos de instalação elétrica
devem estar em conformidade com as normas locais.
• Utilize apenas fio de cobre.
• Toda a cablagem deve ser realizada por um eletricista autorizado.
• Um interruptor principal ou outros meios de desconexão, possuindo um contacto de separação em todos os polos deve ser incorporado na instalação fixa da cablagem elétrica, de
acordo com a legislação relevante a nível local e nacional.
• Consulte o manual de instalação, anexo à unidade de exterior, para saber o comprimento
do fio de alimentação elétrica para a unidade de exterior, a capacidade do disjuntor e do
interruptor, cablagem e instruções da cablagem.
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• Ações detalhadas para o valor de interruptor dip são apresentadas em baixo.
SW1
1
2

ON
Single
Comunicação

OFF
Multi-V
Contacto

Function
Sistema de unidade de exterior
Configuração do controlo

SW3
1
2

ON
Secundário
C/O

OFF
Principal
H/P

Function
Principal/Secundário
Tipo de unidade de exterior

SW4
1
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

2
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

3
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

4
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

Capacidade [kBTU]
Multi-V
Single
7
7
9
9
12
12
18
18
24
24
28
30
36
36
42
42
48
48
76
60
96
70
115
85
134
Reservado
153
Reservado
172
Reservado
192
Reservado

PORTUGUÊS

Configuração do interruptor dip
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PAHCMS000
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• Ações detalhadas para o valor de interruptor dip são apresentadas em baixo.
1) Módulo Principal
SW1

ON

OFF

Function

1

Comunicação

Contacto

Configuração do controlo

2

Automático (controlo de
temperatura)

Manual (controlo da
capacidade)

Controlar a temperatura de ar
fornecido

3

Funcionamento simultâneo

Funcionamento sequen- Controlo sequencial da unidade
cial
de exterior

2) Interruptor Dip do Módulo de Comunicação
Configure de forma idêntica ao modelo "PAHCMR000". (Consulte a página 9)
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INSTALAÇÃO DOS TERMÍSTORES
Instalação dos termístores de tubo
Localização dos termístores de tubo
Uma instalação correta dos termístores é necessária para assegurar um bom funcionamento :
1 Entrada_Tubo
: Instale o termístor atrás do distribuidor na passagem mais fria para o permutador de calor
(contacte o seu representante de permutador de calor).
2 Saída_Tubo
: Instale o termístor na saída do permutador de calor, tão próximo quanto possível do permutador de calor.
Deve ser realizada uma avaliação para verificar se o evaporador se encontra protegido contra congelamentos.
Execute a operação de teste e verifique a existência de congelamentos.

1 Entrada_Tubo(Tubo de Sucção)
2 Saída_Tubo (Tubo de Descarga)

1

2

(Unidade de Manuseamento do Ar)

PORTUGUÊS
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Instalação do cabo do termístor de tubo
1 Coloque o cabo do termístor num tubo separador de proteção.
2 Adicione sempre um aliviador de tensão ao cabo do termístor para evitar a tensão no cabo do
termístor e o afrouxamento do termístor. A tensão no cabo do termístor ou afrouxamento do
termístor podem resultar num mau contacto ou numa medição incorreta da temperatura.

$EUD©DGHLUD
GHFDERV
1

2
7HUP¯VWRU

45°

Fixação dos termístores do tubo (Trabalho de campo)
1 Fixe o termístor com fita isoladora de alumínio (Fornecimento de campo) de forma a assegurar
uma boa transferência térmica.

2 Coloque a peça de borracha fornecida em volta do termístor de forma a evitar o afrouxamento
do termístor após alguns anos.

3 Aperte o termístor com 2 braçadeiras de cabos.
4 Isole o termístor com a folha de isolamento fornecida.

1

2

3

4
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• Coloque o fio do termístor ligeiramente em cima para evitar acumulação de água na parte
inferior do termístor.

• Estabeleça um bom contacto entre o termístor e o evaporador.Coloque o topo dos termístores no evaporador, este é o ponto mais sensível do termístor.

2

1 Ponto mais sensível do termístor
2 Maximize o contacto

1

45°
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