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IMPORTANTE:
Obrigado por adquirir este ar condicionado de alta qualidade. Para garantir o seu excelente funcionamento durante
muitos anos, deverá ler com muita atenção este manual antes da instalação e da utilização deste equipamento.
Depois de o ler, guarde-o num local seguro. Pedimos-lhe que consulte este manual em caso de dúvidas
relacionadas com a utilização do equipamento ou em caso de irregularidades. Este equipamento deverá ser
instalado por um profissional devidamente qualificado.
Este equipamento de ar condicionado destina-se exclusivamente ao uso doméstico ou comercial, nunca deve ser
instalado em ambientes húmidos como casas de banho, lavandarias ou piscinas.
AVISO:
A alimentação deve ser MONOFÁSICA (uma fase [L] e um neutro [N] com ligação à terra [GND]) ou
TRIFÁSICA (três fases [L1, L2, L3] e um neutro [N] com ligação à terra [GND]) e com um interruptor manual.
A falta de cumprimento destas especificações infringe as condições oferecidas pelo fabricante na garantia.
NOTA:
Tendo em conta a política da empresa assente na constante melhoria dos nossos produtos, tanto na estética como
na dimensão, as fichas técnicas e os acessórios deste equipamento podem ser alterados sem aviso prévio.
ATENÇÃO:
Leia atentamente este manual antes de instalar e de utilizar o seu novo ar condicionado. Assegure-se de que guarda
este manual para futura referência.
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1. PRECAUÇÕES
Certifique-se de que todos os regulamentos locais, nacionais
e internacionais são cumpridos.
Leia atentamente as “PRECAUÇÕES”.
As precauções descritas abaixo incluem importantes aspetos
de segurança. Leia com muita atenção.
Após a instalação, realize um teste para verificar se existe
algum problema.
Utilize o manual de utilização para explicar ao cliente como
usar e manter a unidade.
Desligue a alimentação principal (disjuntor) antes de fazer a
manutenção da unidade.
Peça ao cliente para guardar todos os manuais juntos.

CUIDADO
São necessárias ferramentas exclusivas para o refrigerante
(R410A):
Para instalar os tubos, utilize ferramentas limpas e indicadas
para o R410A; certifique-se de que a água ou o pó não entra nos
tubos. Por outro lado, não é recomendado o uso de tubos já
existentes, pois podem conter impurezas e ter uma espessura de
cobre não adequada ao R410A.

CUIDADO
Não ligue o equipamento diretamente à alimentação elétrica.
Este dispositivo deve ser ligado à corrente elétrica através de
um disjuntor com separação de contactos de pelo menos 3 mm.
O fusível da instalação deve ser usado para a alimentação deste
equipamento.

AVISO
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo instalador autorizado ou por pessoal
qualificado, a fim de evitar situações perigosas.
Deve-se ligar um disjuntor ao cabo com uma separação de
contactos de pelo menos 3 mm em todos os polos.
A designação do tipo do cabo de alimentação é H05RN-R I
H07RN-F ou mais.
Este aparelho deve ser instalado de acordo com os
regulamentos nacionais de instalação elétrica.
A temperatura do circuito de refrigerante será alta, por favor
mantenha o cabo de interligação longe do tubo de cobre.
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Peça a um revendedor autorizado ou instalador profissional
qualificado para instalar e fazer a manutenção do ar
condicionado.
Uma instalação incorreta pode causar fugas de água, descargas
elétricas, incêndios. etc.
Desligue o interruptor principal ou o disjuntor antes de realizar
qualquer intervenção elétrica.
Certifique-se de que todos os interruptores estão devidamente
conectados. Se não o fizer poderá causar uma descarga elétrica.
Ligue o cabo de ligação corretamente.
Se o cabo de ligação estiver ligado incorretamente, as partes
elétricas podem ser danificadas.
Ao mover o equipamento para outro local, tenha muito cuidado
para não introduzir nenhuma outra matéria gasosa que não seja
o refrigerante especificado no circuito do refrigerante. Se o ar
ou qualquer outra substância tiver sido misturada com o
refrigerante, a pressão do gás no circuito do refrigerante aumentará
anormalmente e poderá causar a explosão do tubo e ferir pessoas.
Não modifique esta unidade nem remova as proteções de
segurança sem passar por qualquer um dos interruptores de
segurança.
A exposição da unidade à água ou à humidade antes da
instalação pode causar um curto-circuito nas partes elétricas.
Não guarde a unidade em locais húmidos nem a exponha à
chuva ou à água. Após desempacotar a unidade, examine-a
cuidadosamente para detetar possíveis danos.
Não instale a unidade num local que possa amplificar a
vibração.
Para evitar danos pessoais (causados pelas arestas afiadas),
tenha cuidado ao manusear os componentes. Instale a unidade
corretamente, seguindo sempre o manual de instalação.
Uma instalação incorreta pode causar fugas de água, descargas
elétricas, incêndios. etc.
Quando o ar condicionado é instalado numa sala pequena, tome
as medidas necessárias para garantir que a concentração de
refrigerante no caso de uma fuga na divisão, não excede o nível
crítico.
Instale o equipamento de forma segura, num local onde a base
possa suportar o peso adequadamente.
Instale o aparelho de forma a que esteja protegido contra
eventuais terramotos
Se o equipamento não for instalado corretamente, podem ocorrer
acidentes caso a unidade caia.
Se houver uma fuga de refrigerante durante a instalação, ventile
a divisão imediatamente.
Se o gás refrigerante vazar e entrar em contacto com o fogo, um gás
nocivo pode ser gerado.
Após a instalação, certifique-se de que não há fugas de gás
refrigerante.
Se o gás refrigerante vazar e se houver uma fonte de ignição, como
uma cozinha, um gás nocivo pode ser gerado.
A instalação elétrica deve ser realizada por um eletricista
qualificado, de acordo com o manual de instalação. Certifiquese de que o ar condicionado utiliza uma fonte de alimentação
exclusiva.
Uma capacidade insuficiente de energia ou uma instalação
inadequada pode resultar em incêndio.
Utilize os cabos especificados para ligar os terminais de forma
segura. Para evitar que forças externas aplicadas aos terminais
os possam afetar.
Certifique-se de que faz a ligação à terra.
Não ligue os fios terra aos tubos, canos de água, para-raios ou aos
fios terra do telefone.
Siga as regras do seu fornecedor de eletricidade ao ligar a
alimentação de energia.
Uma ligação à terra inadequada pode causar descargas elétricas.
Não instale o aparelho num local em risco de exposição a gás
combustível.
Se houver fugas de gás combustível nas divisões à volta da unidade,
pode ocorrer um incêndio.
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Ferramentas necessárias para a instalação
1) Chaves de fendas
2) Broca (65 mm)
3) Chaves
4) Cortador de tubos
5) Detetor de fugas de gás
6) Fita métrica
7) Termómetro
8) Mega-tester
9) Multímetro
10) Chave hexagonal
11) Corta-tubos

12) Curva tubos
13) Nível
14) Serra de metal
15) Conjunto de manómetros (Para R410A)
16) Bomba de vácuo (Para R410A)
17) Chave dinamométrica
1/4(17mm)16N•m (1.6kgf•m)
3/8(22mm)42N•m (4.2kgf•m)
1/2(26mm)55N•m (5.5kgf•m)
5/8(15,9mm)120N•m (12.0kgf•m)
18) Tubo de cobre
19) Adaptador da bomba de vácuo

2. ACESSÓRIOS

Por favor, verifique se tem os seguintes acessórios. Se precisar de acessórios adicionais, utilize-os com cuidado.
IMAGEM

NOME

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

QUANTIDADE

1. Manual de instalação e de
utilização da unidade exterior

1

2. Manual de utilização das
unidades interiores

1

3. Manual de Instalação dos
distribuidores

1

4. Chave de fendas plana

1

5. Tubo de ligação

1

6. Curva de ligação

1

3.4 Vácuo

3. INSPEÇÕES PRÉVIAS

3.1 Verificação do equipamento
1. Depois

de desempacotar, verifique se há danos causados
pelo transporte. Se encontrar danos, deverá de informar
imediatamente o seu agente por escrito.
2. Verifique se os modelos, as especificações e a quantidade
correspondem ao que está indicado no contrato.
3. Verifique todos os acessórios ao desempacotar e certifique-se
de que tem o manual de instalação.

3.2 Tubo de refrigerante
1. Utilize

apenas tubos de refrigerante especificados pela
Mundoclima para o ar condicionado central. 2. Deve ser
utilizado um tubo de refrigerante com o diâmetro e a
espessura especificados.

Após o teste de estanqueidade, realize o vácuo com a bomba tanto
no lado do gás quanto no lado do líquido. (A pressão da bomba de
vácuo deve ser de -0,1 MPa)

3.5 Carga de refrigerante

1. Calcule

a carga do refrigerante com base nos diâmetros e
comprimento (real) do tubo de líquido do sistema.
2. No formulário de utilização da unidade exterior (placa da caixa de
controlo elétrico), anote antecipadamente a quantidade adicionada
de refrigerante, os diâmetros dos tubos, o comprimento (real)
e a diferença de altura entre a unidade interior e exterior. Esta
informação ser-lhe-á útil no futuro.

3.6 Instalação elétrica
1. Por

favor, escolha a fonte de alimentação e os diâmetros dos
cabos de acordo com o manual. Os cabos de energia do ar
condicionado devem ser mais espessos do que os utilizados
para o motor elétrico normal.
2. Para evitar o mau funcionamento do ar condicionado, não
entrelace os cabos de alimentação (380V 3N~). Ligue os cabos
da unidade exterior e unidade interior (cabos de baixa tensão).
3. Arranque a unidade interior após o teste de estanqueidade
e de vácuo. 4. Para o intervalo de configuração das funções,
consulte a tabela para saber as especificações.

3. Ao

soldar, deverá proteger o interior dos tubos de cobre com
azoto. Encha 0,2 kg f/cm2de azoto antes de soldar. Interrompa o
azoto quando o tubo de cobre tiver arrefecido completamente
após a soldagem.
4. O tubo de refrigerante deve ser isolado. 5. A unidade interior
não pode ser iniciada imediatamente após a instalação do tubo
de refrigerante, primeiro deve ser feito um teste de estanqueida
de e de vácuo.

3.7 Teste de funcionamento
3.3 Teste de estanqueidade

O teste de funcionamento deve ser realizado após 24 horas (ou
mais) de pré-aquecimento da unidade externa, caso contrário, o
sistema pode ser danificado.

Após a instalação do tubo de refrigerante, encha 40kgf/
cm2(3,9MPa) de azoto dos lados do gás e do líquido para um
teste de estanqueidade de 24 horas.
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4. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR
AVISO
Peça a um técnico autorizado ou a um profissional qualificado que
instale e faça a manutenção do ar condicionado.
Um instalação incorreta pode causar fugas de água, descargas
elétricas ou incêndios.
Não exponha a unidade à luz solar direta ou a outras fontes de
calor. Instale um painel para evitar que a luz solar incida
diretamente sobre a unidade caso seja necessário.
Certifique-se de que a fixação é suficientemente forte para
supo tar o peso da unidade.
Não instale a unidade num local que possa amplificar a vibração.
Instale a unidade num local onde nem o ruído, nem a saída de ar
incomode os vizinhos.
Não instale o equipamento num lugar perigoso com possíveis
fugas de gases inflamáveis. Se existirem fugas de gás à volta do ar
condicionado e este permanecer, pode causar um incêndio.
Remova os obstáculos à volta da unidade para deixar espaço
suficiente para a circulação de ar.
Instale a unidade exterior o mais próximo possível da unidade
interior sempre que as condições de instalação o permitam.
Coloque painéis se instalar a unidade exterior em locais
constantemente expostos a ventos fortes, como em descampados
ou telhados.
Instale a unidade de modo a que a descarga de ar esteja virada
para a parede do edifício. Mantenha uma distância de 2 m ou mais
entre a unidade e a superfície da parede. Em caso de vento forte,
evite que o ar sopre na parte traseira da unidade exterior.
Não instale a unidade exterior em cima de uma parede.

Fig.4-2

Fig.4-3

Vento
forte

Fig.4-4

4.2 Manipulação

4.1 Local de instalação

1) Não retire a unidade da embalagem se estiver a movê-la. Use 2 cordas
com mais de 8 m de comprimento para mover a unidade. Mantenha o
equilíbrio e a estabilidade da unidade ao levantá-la. Use protetores ou
cartão para proteger o equipamento se a embalagem estiver danificada.
2) Mantenha sempre a un. na posição vertical quando a mover. Se
tiver que inclinar a un. para colocá-lo no lugar, certifique-se de que a
inclinação não excede os 30°. Veja a Fig.4-5. Mova e levante a unidade
com muito cuidado.
3) Nunca prenda a entrada da un. ext., para evitar que se deforme.
4) Não toque no ventilador com as mãos ou outros objetos.
5) Não incline o equipamento mais do que 45º nem o coloque no chão.

Mantenha a unidade exterior longe destes locais, para evitar que
se danifique. Evite instalar:
Onde existam fugas de gases combustíveis.
Onde exista muito óleo (e.g. óleo de motor).
Em ambientes marinhos perto da costa.
Onde esteja presente gases corrosivos (sulfureto,
encontrado nas águas termais).
Onde o ar expulso da unidade exterior não incomode os
vizinhos.
Onde o ruido incomode as pessoas na sua vida diária.

Corda

Certifique-se de que a fixação é suficientemente forte para
suportar o peso da unidade. Evite lugares inclinados.
Em locais com ventilação insuficiente.
Perto de uma estação elétrica privada ou equipamento de alta
frequência.
Instale as unidades interiores, exteriores, os cabos de alimentação e ligação com pelo menos 1 m de distância da televisão
ou do rádio, para evitar interferências na imagem ou ruídos.

Não retire da embalagem

Posição central

Espaço de instalação (Unidade: mm), ver Fig.4-1,4-2,4-3,4-4.

(Paredes ou obstáculos)
Entrada
de ar
>400

Espaço de
manutenção

>600

Fig.4-5
Passe a corda pelos orifícios de
elevação desde a direita até à
esquerda do suporte de madeira

> 400

>4000

Entrada de
ar

Saída de ar

Fig.4-1
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4.3 Consumo da unidade exterior

4.4 Dimensões (Unidade: mm)

1650

1) Vantagens de uma base forte e correta:
1. A unidade exterior não está em risco de cair.
2. A unidade exterior não faz ruídos provocados por
uma má base.
2) Tipos de base
1. Base de suporte em aço
2. Base de cimento (Ver Fig.4-6 para a prática comum)

Unidade Exterior
Φ10 Parafuso de fixação
Antivibrador de borracha
Base sólida
do telhado

Base de
cimento

Fig.4-7

Requisitos da base:
1.
A base da unidade principal deve ser feita em cimento. (Veja a
fig. 3.6 que é normalmente a prática comum)
2.
A base deve ser completamente horizontal e simétrica para
garantir que todos os contactos funcionem corretamente.
3.
Certifique-se de que a base suporta a dobra vertical das placas
frontais e traseiras, pois é o suporte principal.
4.
Não há necessidade de uma base de macadame. A superfície
de cimento deve ser áspera. As proporções utilizadas na
mistura do cimento devem ser 1 de cimento, 2 de areia e 4 de
gravilha, incluindo a armadura de aço corrugado de Φ10.
Nivele a superfície de cimento. Certifique-se de que as bordas
da base são biseladas.
5.
Prepare um tubo de drenagem de água à volta da base, para
que a água usada saia à volta da unidade.
6.
É essencial verificar a resistência do telhado e garantir que
este tem a capacidade de suportar todo o peso da unidade.

500
540

Fig.4-6

475
450

505

Fig.4-8

Tabela 4-1
Longitud

A

B

C

40kW

175

505

1360

45kW

225

555

1460

Modelo

4.5 Ligação do tubo

Gás

Líquido
Entrada para carga e
verificação de pressão

Tubo de líquido
Ligação do tubo de gás
(Acessório)
Furo para passar o tubo

Furo para passar os cabos

Fig.4-9
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5.2 Tipos de tubo

5. INSTALAÇÃO DO TUBO
DE REFRIGERANTE

Seleção dos tubos

5.1 Tubos de refrigerante

2) Ligue o tubo à porca abocardada (Tabela 5-1)

Inclinado Áspero Rebarba

Tubo principal

Tubo entre a unidade exterior e o
primeiro distribuidor.

Principais tubo
uns. int

Tubos entre distribuidores.

Tubos uns.
interiores

Tubo desde o distribuidor até à sua
unidade interior.

Distribuidores

Distribuidores de refrigeração
intermédios e finais

Fig. 5-1

•

Tabela 5-1

Método de ligação 1

Diâm. Ext.
Máx.

Mín.

90°± 4
45
°

Unidades
Interiores

Unidade
Exterior

±2

Código

Definição

Nome

1. Abocardado
1) Use um cortador de tubos para cortar o tubo.
(Ver Fig. 5-1)

90º

Tabela 5-3

A

R0,4~0,8

Primeiro distribuidor

•

2. Apertar a porca
Alinhe o tubo de ligação na posição correta, aperte as porcas
primeiro com a mão e depois com a chave.
(Ver Fig.5-2)

Fig. 5-3

Método de ligação 2

Unidade Exterior
Unidades Interiores

Fig.5-2
Tabela 5-2
Dimensão
do tubo

Primeiro distribuidor

Binário de apeto
N.m

Φ 6,4

14,2-17,2 N.m
(144~176 kgf.cm)

Φ 9,5

32,7-39,9 N.m
(333~407 kgf.cm)

Φ 12,7
Φ 15,9

49,5-60,3 N.m
(504~616 kgf.cm)
61,8-75,4 N.m
(630~770 kgf.cm)

Φ 19,1

97,2-118,6 N.m
(990~1210 kgf.cm)

Todos os distribuidores usados devem ser os especificados pela
Mundoclima. O não cumprimento das instruções pode resultar em
erros do sistema.

Φ 22,2

109,5-133,7 N.m
(1115~1364 kgf.cm)

Se a distância entre o primeiro distribuidor e o último exceder 15 m,
aplique a segunda via de ligação.

Fig. 5-4

CUIDADO

A distância entre a unidade interior e o distribuidor mais perto deve
ser inferior a 15 m.

CUIDADO

5.3 Diâmetros do tubo de refrigerante da
unidade interior

Ao soldar os tubos de refrigerante, deverá proteger com azoto,
para assim evitar a oxidação que pode causar o bloqueio do
sistema de refrigeração e causar danos.

1)Tabela 4-4 de referência do diâmetro do tubo refrigerante para a
unidade interior R410A 2) Por exemplo 1: A capacidade de ligação
para baixo da unidade interior de L2 é 45×2=90, tubo de gás e líquido
com diâmetro: Φ15,9/Φ9,5 após a verificação.

Um aperto pode destruir o abocardado, um aperto fraco pode
causar uma fuga de gás. Consulte a Tabela 5-2 para saber mais
sobre o binário de aperto.
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Diâmetro dos acessórios de ligação
Abocardado
(ligação à válvula de serviço de gás)

Diâmetros do tubo (L2~L5) e dos distribuidores (B~E)
Tabela 5-4
Tubo (mm)

Capacidade da un
interior a jusante
(kW)

Gás

Distribuidor

Líquido

Φ15,9

Φ9,5

FQZHN-01D

166≤A 230

Φ19,1

Φ9,5

FQZHN-01D

230≤A 330

Φ22,2

Φ9,5

FQZHN-02D

330≤A 460

Φ25,4

Φ12,7

FQZHN-02D

460≤A

Φ25,4

Φ12,7

FQZHN-02D

﹤

﹤

﹤

﹤

A 166

Ligação do tubo de gás
(acessório)

Φ22,2

5.4 Diâmetros do tubo de refrigerante da unidade
interior
Diâmetros do tubo principal (L1) e primeiro distribuidor (A)

45kW

Gás
(mm)

Líquido
(mm)

Distrbuidor
A

Gás
(mm)

Líquido
(mm)

Distribuidor
A

Φ22,2

Φ12,7

FQZHN-02D

Φ25,4

Φ12,7

FQZHN-02D

Φ25,4

Φ12,7

FQZHN-02D

Φ25,4

Φ12,7

FQZHN-03D

Conectar esta extremidade à ligação
do tubo anterior

Cotovelo (acessório)

Φ 22.2

Φ28,6

40kW

Tamanho do tubo principal
quando o comprimento total
equivalente (líquido) do tubo é
> 45m

Φ25,4

Capacidade
Un. Exterior

Tamanho do tubo principal
quando o comprimento
equivalente do tubo total
(líquido) é < 45m

A

Ligue esta
extremidade
ao tubo principal

CUIDADO
A distância entre a unidade e o teto deve ser de pelo
menos 1 m.

Instrução da ligação do cotovelo
Diâmetro do tubo
principal

A distância mínima entre dois distribuidores deve ser de pelo
menos 1 m.
Em caso de contradição entre os diâmetros, utilize o diâmetro
maior.

•

Dimensões de ligação

Refrigerante

Capacidade da
unidade interior
A (x100W)

Corte o cotovelo em A, insira o tubo
principal e solde-o

Φ25,4

Corte o cotovelo em A, abocarde e
solde-o

Φ28,6

Insira diretamente o tubo principal e
solde-o

Gás (Φ)

Tabela 4-8
Unidade
exterior

Líquido (Φ)

A ≤ 45

12,7
(Porca abocardada)

6,4
(Porca abocardada)

A ≥ 56

15,9
(Porca abocardada)

9,5
(Porca abocardada)

R410A

Φ 22,2

Tabela 5-6

Diâmetro do tubo das unidades interiores

Capacidade
da
unidade
exterior

Modelo

Lado
inst.

40

14

20000~52000

45kW

45

15

22000~58000

CUIDADO

Tabela 5-7

Ligações da unidade exterior
Gás

40kW

Φ22,2

45kW

Φ25,4

Quantidade
Capacidade
máxima das
total das uns.
unidades interiores interiores

40kW

(A: capacidade total das unidades interiores)
Diâmetro do tubo da unidade exterior

Dobra do tubo de refrigerante

A capacidade total das unidades interiores não pode exceder 130%
da capacidade da unidade exterior.

Líquido

Quando a unidade exterior funciona acima da sua capacidade, o
desempenho diminui.

Φ12,7

Tabela 5-9
Classificação
de potência

22

28

36

45

56

71

CV

0,8

1

1,2

1,7

2

2,5

80

90

100

112

125

140

3

3,2

3,7

4

4,5

5

Classificação
de potência
CV

8
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5.5 Exemplos

As unidades interiores a jusante do tubo L2 são N1, N2 e a sua
capacidade total é de 80×2=160, o diâmetro do tubo L2 é Φ15,9/
Φ9,5, e o distribuidor B deve ser o modelo FQZHN-01D.
As unidades interiores a jusante do tubo L4 são N3, N4 e a sua
capacidade total é 71×2=56, o diâmetro do tubo L4 é Φ15,9/Φ9,5, e
o distribuidor D deve ser o modelo FQZHN- 01D.
As unidades do interior a jusante do tubo L5 são
N3 ~ N6 e sua capacidade total é 71×2=284, o diâmetro do tubo L5
é de Φ15,9/Φ9,5, e o distribuidor E deve ser modelo FQZHN-02D.
A unidade interior a jusante do tubo L3 são N3 ~ N6 e a sua capacidade total é de 71×4=284, o diâmetro do tubo L3 é de Φ15,9/Φ9,5,
e o distribuidor C deve ser modelo FQZHN- 02D.

Unidade
exterior
(450)

Unidades
interiores

Primeiro
distribuidor

A unidade interior a jusante do tubo A são N1~ N6 e o distribuidor
deve ser modelo FQZHN 03D porque o comprimento
do tubo líquido é superior a 45m, verifique a tabela 4-4 e o primeiro
distribuidor deve ser compatível com FQZHN-03D de acordo com o
princípio do valor máximo, FQZHN-03D deve ser aplicado.
2. Tubo principal (ver as Tabelas 5-5 e 5-7)
Na Fig.5-5 do tubo principal L1, a capacidade da sua unidade
exterior é de 45kW. O diâmetro do seu tubo de gás/líquido é de
Φ25,4/Φ12,7, de acordo com a Tabela 5-7. Como o comprimento
total do tubo de líquido é superior a 45m, de acordo com a Tabela
5-5, o seu lado gás/líquido deve ser Φ28,6/Φ12,7. Para o princípio
máximo, adote Φ28,6/Φ12,7.

Fig. 5-5

CUIDADO
Se assumirmos que no sistema de tubos mostrado, o
comprimento equivalente total de gás e líquido é superior a 90 m.
(45m se apenas o lado líquido for tido em conta)

Método de ligação

1. Tubos da unidade interior
Os tubos interiores são a~f (tamanhos diferentes) ver tabela 5-6.
Nota: O comprimento máximo de cada tubo até à sua unidade
interior não deve exceder os 15 m.

Gás

Un. ext. 45kW Abocardar/soldar Abocardar/soldar

Distribuidor

Comprimento e diferença de altura limite dos tubos de refrigerante

Comprimento do tubo
Dif. de altura

40kW
45kW

Distância máxima (C)

Abocardado

Abocardar/soldar Abocardar/soldar

Tubos

≤250m

L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f

Comprimento total

≤100m

Comp. equivalente

≤120m

L1+L2+L3+L4+L5+f (Primeiro método de ligação) ou
L1+L3+L5+f (Segundo método de ligação)

Comprimento entre a un. interior mais
distante e o primeiro distribuidor

≤40m

Comprimento entre a un. interior e o
distribuidor mais próximo

≤15m

Diferença de altura
entre exterior e interiores (H)

Abocardado

Tabela 5-11 (apenas lado do líquido)

Valor permitido
Comprimento total

Líquido

Unidade exterior Abocardar/soldar Abocardar/soldar
40kW

Unidade Interior

2. Tubos entre distribuidores e do distribuidor até à unidade
interior

Tabela 5-10

Exterior abaixo

≤30m

Exterior acima

≤20m

Dif. altura entre interiores (h)

L2+L3+L4+L5+f (Primeiro método de ligação)
ou L3+L5+f (Segundo método de ligação)
a,b,c,d,e,f

≤8m

CUIDADO
Uma vez que o comprimento total equivalente do tubo de líquido e gás é ≥90m, o comprimento do tubo de gás deve ser aumentado.
Além disso, dependendo da distância do tubo do refrigerante e do estado da unidade interior, quando a potência diminui, o diâmetro
do lado do gás do tubo principal ainda pode aumentar.

9
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Método de ligação 1

Comprimento entre a un. interior e o distribuidor mais próximo

Primeiro distribuidor

Comprimento total equivalente máximo
Comprimento entre a uninterior mais distante e o primeiro distribuidor

Método de ligação 2

Diferença de altura entre
uns. interiores (h)

Diferença de altura entre exterior e interiores (H)

Unidade Exterior

Fig.5-6

Unidades Interiores

Unidade Exterior

Comprimento total máximo equivalente

Diferença de altura entre uns. interiores (h)

Diferença de altura entre exterior e interiores (H)

Comprimento entre a un interior
e o distribuidor mais próximo

Comprimento entre a un interior mai
distante e o primeiro distribuidor

Primeiro distribuidor

Fig.5-7

Unidades Interiores

5.6 Retire a sujidade ou a água do tubo
1. Certifique-se de que não existe nem sujidade, nem água antes de
ligar o tubo às unidades exteriores.
2. Lave o tubo com azoto a alta pressão, nunca use o refrigerante da
unidade externa.

Válvula de serviço: líquido
Válvula de serviço: gás

5.7 Teste de estanqueidade
1. Uma vez que os tubos das unidades interiores estejam conectados:
2. Ligue o manómetro ao tubo de baixa pressão.
3. Utilize uma bomba de vácuo para esvaziar o ar até que a pressão
atinja -1kgf/cm2.
4. Feche a bomba de vácuo e encha a instalação com
40kgf/cm2 de azoto.

Azoto

Tubo de líquido
Tubo de gás

Unidade
interior

Azoto

5. No final do teste de estanqueidade, as válvulas de serviço no lado
do gás e no lado de baixa pressão do tubo devem ser soldadas.
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Abrir:
1. Insira uma chave Allen na válvula
2. Quando a válvula não puder mais ser girada significa
que está aberta.

CUIDADO

•
•
•
•

Azoto pressurizado [ 4.3 MPa (3,9MPa (44kgf/cm2)
para R410A] deverá ser usado no teste de estanqueidade.
NÃO aplique pressão diretamente na válvula de corte.
(Ver Fig. 5-8) Oxigénio, gases inflamáveis e tóxicos não devem
ser utilizados no teste de estanqueidade.
Envolva a válvula de baixa pressão com um pano molhado para
protegê-la durante a soldagem.
Caso haja danos, o tempo de retenção não deverá ser muito
longo.

Fechar:
Insira uma chave Allen na válvula e rode-a para a direita.
Porta de manutenção
Vareta de serviço
Tampa

5.8 Purga do ar com a bomba de vácuo

Fig.5-10

1.

Utilize a bomba de vácuo com um grau relativo de vácuo de
-0,1MPa, eficiência da bomba de vácuo de 40L/min.

•

Cuidado
Aperte a tampa da válvula após manipulá-la.

2.

Não é necessário realizar um teste de vácuo para a unidade exterior.
Não abra as válvulas d serviço de líquido/gás da unidade exterior.

•

Manutenção e cuidados

3.

Certifique-se de que quando a bomba de vácuo estiver a funcio
nar durante mais de 2 horas, o grau relativo de vácuo é inferior a
-0,1MPa. Se o grau for inferior a -0,1MPa durante mais de 3 horas,
demonstra que não existe fugas de humidade. Verificar a bomba.
Conecte a bomba de vácuo

Inicie a bomba de vácuo
(durante mais de 2 horas)

Mantenha a bomba de vácuo a
funcionar durante mais 20-60
minutos após esta atingir os -0,1Mpa

Especificações das válvulas de serviço

Tabela 5-12

Modelo

40kW

45kW

Válvula de líquido

Φ12,7

Φ12,7

Válvula de gás

Φ 22,2

Φ25,4

Sentido de abertura

Sentido de abertura

1. Feche a válvula de pressão
2. Desligue o manómetro e a
bomba de vácuo.
3. Desligue a bomba de vácuo.

A bomba de vácuo é interrompida

Líquido
Deixe a bomba de vácuo ligada
(mais de 1 hora).

•
•
•

Gas
Fig. 5-11

5.10 Verificação de fugas

Fig.5-9

Inspecione cada junta para detetar fugas através de
um detetor de fugas. (Fig.5-12)

CUIDADO

NOTA: Válvula: A- líquido B- gás
C e D são juntas do tubo da un. int.

Não utilize instrumentos com vestígios de outros refrigerantes.
Não utilize gás refrigerante para a descarga de ar.
Quando o nível de vácuo não poder atingir -0.1MPa, deverá
verifique se há fugas. Se não houver fugas, por favor
mantenha a bomba de vácuo a funcionar durante 1 ou 2
horas.

Unidade interior

A

5.9 Válvula de corte da unidade exterior
Válvula de corte da unidade exterior
1. Antes de utilizar a válvula de corte, familiarize-se com cada
parte da válvula, como mostra a Fig. 4. A válvula de corte vem
fechada da fábrica.
2. Por favor, use as ferramentas apropriadas. Uma vez que a
válvula de corte desta unidade não é de corte abocardado, se
é desmontada poderá danificar-se.
3. Ao arrefecer a baixas temperaturas exteriores, a pressão de
funcionamento será baixa. Utilize uma proteção de silicone para
vedar em caso de congelação da porca abocardada na válvula
de corte do lado do gás.
4. Certifique-se de que não há fugas de refrigerante quando tiver
fixado a tampa.
Fechar/abrir as válvulas de serviço
Prepare uma chave Allen (6 mm)

11

Unidade exterior
Ponto de
verificação

5.11 Isolamento térmico

B

Ponto de
verificação

D

C

Fig.5-12

Isole termicamente os tubos de gás e líquido separadamente, isole
os tubos completamente (Fig.5-13)
1. O tubo de gás deve ter um isolamento composto por
espuma de célula fechada, com resistência a incêndios de grau B1
e resistência térmica de mais de 120 ºC.
2. Quando o diâmetro externo do tubo de cobre é ≤Φ 12,7 mm, a
espessura da camada de isolamento deve ser maior que 15 mm.
Quando o diâmetro externo do tubo de cobre é de ≤Φ 15,9 mm, a
espessura do revestimento isolador deve ser maior que 20 mm.
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Instalação elétrica da unidade exterior

3. Pedimos que utilize materiais de isolamento térmico
sem folga para as peças de ligação dos tubos da unidade
interior.

Corte superior

Corpo da
unidade

Tubo
Fita

Comunicação
com um
controlo
central de uns.
exteriores
(tipo CCM02)

Fig. 5-13

5.12 Carga adicional de refrigerante
Calcule a carga de refrigerante de acordo com o
diâmetro e comprimento do tubo de líquido

Ligação
voltímetro
DTS/DT

Comunicação Comunicação
com um
com uns.
controlo
interiores
central de
uns. interiores

Nota: Utilize um cabo blindado

Fig.6-1

Tabela 5-13
Diâmetro do tubo de
líquido

Carga adicional
Por metro de tubo

Φ6,4

0,022kg

Φ9,5

0,057kg

Φ12,7

0,110kg

Φ15,9

0,170kg

XT2

NOTA: O refrigerante R410A deve ser adicionado em
estado líquido, use uma balança para dosear.

NOTA: Os componentes opcionais estão dentro da caixa tracejada,
se necessário, contacte o seu fornecedor local para adquirir
estes componentes.

5.13 Instalação dos distribuidores

Instale na horizontal, o ângulo de erro deve ser
menos que 10°. Uma má instalação pode causar
problemas.

Especificações elétricas
Elemento

Tabela 6-1

Secção de cabo
Alimentação

Modelo

CUIDADO

•
•
•
•

Diferencial

Até 20m

Terra

DCP

40kW

380-415V
3N~50Hz

4×25mm2

25mm2

60

Mais de
100mA 0,1 seg.

45kW

380-415V
3N~50Hz

4×25mm2

25mm2

60

Mais de
100mA 0,1 seg.

Os diâmetros dos cabos e comprimentos contínuos na tabela
encontram-se em circunstâncias em que o grau de queda
detensão é de 2%, quando o comprimento do cabo é superior
aos valores da tabela, escolha o cabo de acordo com as
especificações.

4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

•

Interruptor

CUIDADO

Fig.5-14

•
•

Fig.6-2

Alimentação

Por favor, instale a alimentação de energia das unidades
interiores e exterior de forma independente.
A alimentação deverá ter um circuito independente com
protetor de fuga e interruptor manual.
A alimentação da unidade exterior deve ser feita de acordo
com as especificações na etiqueta do fabricante. (Ajuste a
fonte de alimentação da unidade interior de um sistema dentro
do mesmo circuito de refrigeração).
Instale o cabo de comunicação entre as unidades interiores e
exterior junto com o sistema de refrigeração.
Utilize um cabo blindado de 3 fios como cabo de sinal entre as
unidades exterior e interiores.
A instalação deve estar em conformidade com os
regulamentos.
A instalação elétrica deve ser realizada por um especialista.
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ZR

ZR

POWER

ENC2

13
between setting speed and running
speed more than 15rps

difference

difference in one
second more than 15rps
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6.2 Esquema elétrico
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6.3 Verificação dos parâmetros da unidade exterior
Tabela 6-2

Instruções de consulta SW2

Nº.

Descrição
Normal

Nota

Frequência de funcionamento

1

0. – –

Endereço da unidade exterior

0

2

1. – –

Capacidade da unidade exterior

8, 10, 12, 14, 16, 18

3

2. – –

Quantidade de módulos

Reservado

4

3. – –

Quantidade total de unidades interiores

Valor real

5

4. – –

Capacidade total da unidade exterior

Reservado

6

5. – –

Capacidade requerida total das unidades interiores

Valor real

7

6. – –

Capac. total requerida pela un. int. após a correção

Valor real

8

7. – –

Modo de funcionamento

0ˈ2ˈ3ˈ4

9

8. – –

Capacidade atual da un. exterior

Valor real

10

9. – –

Velocidade do ventilador A

0,1, ……, 9,10

11

10. – –

Velocidade do ventilador B

0,1, ……, 9,10

12

11. – –

Temperatura média T2B/T2

Valor real

13

12. – –

Temp. do tubo T3/T3A

Valor real

14

13. – –

Temperatura ambiente T4

Valor real

15

14. – –

Temp. de descarga do compressor Inverter A

Valor real

16

15. – –

Temperatura de descarga do compressor Inverter B

Valor real

17

16. – –

Reservado

18

17. – –

Corrente do compressor do Inverter A

Valor real

19

18. – –

Corrente do compressor do Inverter B

Valor real

20

19. – –

Ângulo de abertura EXV A

21

20. – –

Ângulo de abertura EXV B

22

21. – –

Pressão alta

23

22. – –

T3B

24

23. – –

Quantidade de unidades interiores conectadas

Valor real

25

24. – –

Quantidade de unidades interiores a funcionar

Valor real

26

25. – –

Prioridade de modo

0, 1, 2, 3, 4

27

26. – –

Tipo de modo noturno

0, 1, 2, 3

28

27. – –

Pressão estática

Reservado

29

28. – –

Tensão DC - A

Valor atual ÷10

30

29 – –

Tensão DC - B

Valor atual ÷10

31

30. – –

Reservado

32

–––

Reservado

33

–––

Reservado

Código no ecrã 8.8.8

-------

Última verificação

NOTA:
Ecrã normal: Em repouso, o ecrã superior mostra o endereço da unidade exterior e o ecrã inferior mostra a
quantidade de unidades interiores detetadas pela unidade exterior. Quando estiver a funcionar, a frequência
do compressor será exibida.
1) Modo de funcionamento: 0——OFF; 2——Refrigeração; 3——Aquecimento; 4——Refrigeração forçada;
2) Velocidade do ventilador: 0-Stop; 1~10: aumento de velocidade, 10 é a veloc. máx. do ventilador
3) Ângulo de abertura EXV: Valor real = valor do ecrã *8;
4) Prioridade de modo: 0-Aquecimento Prioritário; 1-Refrigeração Prioritária; 2-Endereço 63 Prioritário;
3-Apenas Aquecimento; 4-Apenas Refrigeração.
5) Modo noturno: 0-Modo noturno; 1-Modo Silêncio; 2-Reserva; 3-Desativado
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7

21

20

19

17

10

18
5

13

31

11

12

Interruptor de
configuração
da un. ext.

14

6
3

4

15

2

1

27

15

9

8

16

23

22

24

25

30

Verificação

Refrigeração forçada

26

28

29

Configuração da
quantidade de uns.
interiores

Configuração do endereço
da un. exterior
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6.4 Placa principal da unidade exterior

Fig.6-3
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6.5 Instruções da placa principal da unidade exterior
Nº

Descrição

Tabela 6-3

Nº

Descrição

1

Sensor de temperatura de descarga compressor A

17

Saída de potência do transformador Nº. 2

2

Sensor de temperatura de descarga compressor B

18

Entrada de ativação do módulo Inverter B

3

Sensor de temperatura do módulo Inverter

19

Entrada do módulo Inverter B verificação de voltagem

4

Reservado

20

Entrada do módulo Inverter A verificação de voltagem

5

Reservado

21

Entrada de ativação do módulo Inverter A

6

Entrada do cabo para a comunicação entre unidades
interiores e exteriores, controlo central, etc.

22

Entrada de entrada de sinal ON/OFF para a inspeção
pressostato de baixa pressão

7

Entrada de inspeção - Fases

23

Entrada de entrada de sinal ON/OFF para a inspeção
pressostato de alta pressão

8

Entrada de alimentação do transformador Nº.1

24

Reservado

9

Entrada de alimentação do transformador Nº.2

25

Reservado

10

Terminal de saída de carga

26

Sensor de temperatura ambiente e tubo

11

Entrada válvula EXV A

27

Reservado

12

Entrada válvula EXV B

28

Entrada de controlo DC do ventilador A

13

Terminal de saída de carga

29

Entrada de controlo DC do ventilador B

14

Terminal de saída de carga

30

Entrada de verificação de corrente do compressor do
Inverter A e B

15

Terminal de saída de carga

31

Entrada de alimentação da placa principal

16

Saída do transformador Nº.1

---

6.6 Configuração dos microinterruptores
ENC1 ENC3 S12 S3

S7

S8

ENC1 S1

S3

S4

S5

S6

ENC4

ENC2: Configuração de capacidade
Configuração de capacidade da un. exterior: Modelo 40kW --> 4; Modelo 45kW --> 5
Importante: Esta configuração nunca deve ser alterada sem a permissão do fabricante

ENC2

ENC3+S12:

Configuração do número de unidades interiores ligadas

ENC3

O número de unidades interiores é de 0 a 15
0 a 9 na ENC3 refere-se a 0 a 9 uns.; A a F na ENC3 refere-se a 10 a 15 uns.

S12

ON
ENC3 S12

S12

ON

ENC3

S12

ON
ENC3

S12

ON

A quantidade de uns. interiores é de 16 a 31
0 a 9 na ENC3 refere-se a 16 a 25 uns; A a F na ENC3 refere-se a 26 a 31 uns
A quantidade de uns. interiores é de 32 a 47
0 a 9 na ENC3 refere-se a 32 a 41 uns; A a F na ENC3 refere-se a 42 a 47 uns
A quantidade de uns. interiores é de 48 a 63
0 a 9 na ENC3 refere-se a 48 a 57 uns; A a F na ENC3 refere-se a 57 a 63 uns

S3: Configuração do modo silencioso
ON

ON

S3

Modo noturno (redução de ruído de acordo com o horário estabelecido no micro S2) (por defeito)

S3

Modo Silencioso (Redução permanente de ruído)

16
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S3
12

Modo Super Silencioso (Redução permanente de ruído)
Totalmente desligado (sem redução de ruído)

S1: Configuração da hora de arranque
ON

S1
12

ON

5 min

S1
12

12 min (por defeito)

S2: Configuração do horário do modo noite
ON

S2

1233
ON

S2
1233

ON

24h às 6h

S2
1233

ON

22h às 6h (por defeito)

22h às 8h

S2
1233

24h às 8h

S4: Reservado
S5: Definição de prioridades e bloqueio dos modos de funcionamento
ON

S5
1233

ON

S5
1233
S5

ON

1233
ON

Prioridade Frio
VIP / Voto (A UI VIP é definida como #63. Se nenhuma UI estiver definida como #63, responderá à
prioridade de voto)

S5
1233

ON

Prioridade Calor (por defeito)

Apenas Calor

S5
1233

Apenas Frio

S6: Endereçamento Automático das uns. interiores
ON

S6

1233
ON

Endereçamento automático

S6
1233
S6

ON

Endereçamento Manual (padrão)
Eliminação de todos os endereços

1233

S7: Configuração para indicar ou não o número de uns. interiores ligadas
Não é necessário configurar o número de interiores (por defeito)
É necessário configurar o número de interiores

ENC4: Configuração do endereço da unidade exterior para IMM
ENC4

Endereço da un. exterior para um sistema de controle integral tipo IMM (intervalo 0-7)

CUIDADO
Desligue a energia antes de começar a fazer qualquer alteração nos microinterruptores.

6.7 Sistema elétrico e instalação
Notas sobre a instalação elétrica
1. A alimentação da unidade exterior deverá ser independente das unidades
interiores.

2. A fonte de alimentação deve cumprir as especificações e deverá ter um

interruptor diferencial e um interruptor manual instalados.
3. A fonte de alimentação, interruptor diferencial e interruptor manual usados
pela mesma unidade interior devem ser universais (a alimentação de
todas as unidades interiores deve usar o mesmo circuito e ligar/desligar
simultaneamente, ou poderá afetar seriamente a vida útil

do sistema e a unidade pode perder a alimentação.

4. Instale o cabo de sinal com os tubos.
5. Recomenda-se a utilização de um cabo blindado de 3 fios como cabo de
sinal para reduzir o ruído, não utilize cabos de vários fios sem proteção.

6. Cumpra com os regulamentos elétricos locais.
7. A instalação elétrica deve ser realizada por um especialista.

17

Manual de instalação

Mini MVD V4+

6.8. Diagrama do sistema de controlo elétrico
Alimentação

DCP

Fusível
Unidade Exterior
Alimentação CCM02

K1

Controlo CCM02
(opcional)

Alimentação do CCM
Controlo centralizado CCM
(opcional).

E

Alimentação Voltímetro
Voltímetro digital DTS
(opcional)

Use cabo blindado 3x0,75mm

L N

L N

PQE
Un. Interior

DCP

Fusível

PQE

L N

Un. Interior

Fusível

L N

PQE

Un. Interior

Fusível

PQE

Un. Interior

Fusível

Alimentação
Caixa distribuidora

Caixa distribuidora

Caixa distribuidora

Caixa

Fig.6-4

CUIDADO
Uma ligação incorreta pode danificar o compressor ou outros componentes.
A voltagem de comunicação (p, q, e) é fraca, nunca a ligue a uma voltagem alta.
Os terminais dos cabos devem ser apertados. O fio de terra deve ser ligado à terra.
Quando ligado à base do conector, o cabo de alimentação será firmemente fixado.
Certifique-se de que todos os cabos estão ligados, verifique todos os componentes antes de iniciar.

6.9 Cabo de controlo da unidade exterior/interior
Un. Exterior

Nota: Os componentes dentro daslinhas
tracejadas são opcionais. Contacte o seu
distribuidor para adquiri-las.

P
Q
E

PQE

P QE

PQ E

Un. Interior

Un. Interior

Un. Interior

Use cabo blindado 3x0,75mm

P Q E
Un. Interior

Ligue a resistência
finalizadora do bus entre P/Q.
Comando de Comando sem
parede
fios

Resistência
finalizadora bus

Fig.6-5

CUIDADO
•

O cabo de comunicação é de 3 fios, polarizado. Utilize um cabo
blindado de 3 fios para evitar interferências. O método de ligação
à terra agora é o de ligar o fio terra à extremidade mais próxima
do cabo blindado e abrir na extremidade (isolada). Ligação à terra
(Distância de referência: É de 300 mm quando a potência elétrica do
cabo de alimentação é inferior a 10 A ou 500 mm a menos de 50 A).

•
•
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Quando o cabo de alimentação estiver paralelo ao cabo de sinal,
coloque-os em tubos separados e deixe uma distância adequada.
O display, o comando e a resistência são acessórios da unidade
interior, o controlador é opcional, se necessário entre em contacto
com o distribuidor para o comprar.
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7. CUIDADOS A TER CONTRA

1) Para as unidades que contêm gases fluorados com efeito de estufa

Este equipamento utiliza o R410A como refrigerante, que é
seguro e não combustível.
O espaço onde o equipamento está localizado deve ser
suficientemente grande para que, em caso de fuga de refrigerante, não se atinja uma densidade crítica de freon. Para
além disso, pode tomar algumas medidas preventivas.

2) Para as unidades que contêm gases fluorados com efeito de estufa

em quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de CO2, unidades
com menos de 50 t de CO2, verifique pelo menos a cada 12 meses
ou, quando se instalar um sistema de deteção de fugas, a cada 24
meses.

FUGAS DE REFRIGERANTE

em quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de CO2, unidades
com menos de 500 t de CO2, verifique pelo menos a cada 12 meses
ou, quando se instalar um sistema de deteção de fugas, a cada 12
meses.

Densidade Crítica A densidade máxima de freon sem
efeitos colaterais. Para R410A: 0.3 [ kg/m3]

3) Para equipamentos que contenham gases fluorados com efeito

de estufa em quantidades iguais ou superiores a 500 t equivalente de
CO2, pelo menos a cada 3 meses, ou, quando se instalar um sistema
de deteção de fugas a cada 6 meses.

Verifique a densidade crítica através dos seguintes passos
e tome as medidas necessárias.
1. Calcule o volume total de refrigerante no sistema Volume
total do refrigerante [A(kg)] = Volume do refrigerante
pré-carregado na unidade exterior + carga adicional.

4) Equipamentos não herméticos carregados com gases fluorados

somente serão vendidos ao utilizador final quando for demonstrado
que a instalação será realizada por uma pessoa certificada pela
empresa.

5) A instalação, manuseio e manutenção só podem ser realizados por
um técnico certificado.

Unidade Exterior

8. TESTE DE FUNCIONAMENTO
8.1 Pontos a ter em conta antes do teste de
funcionamento

Un. Interior

1.

Se as unidades interiores e exteriores tiverem sido instaladas
corretamente.
2. Se a instalação elétrica e a canalização estiverem OK.
3. Se tiver sido realizado um teste de fugas ao sistema de
refrigerante.
4. Se o isolamento térmico tiver sido feito corretamente.
5. Se a ligação à terra estiver correta.
6. Se houver registos do comprimento do tubo ou da quantidade de
carga de refrigerante.
7. Se a tensão de alimentação for igual à voltagem nominal.
8. Se a entrada/saída de ar estiver obstruída.
9. Abra as válvulas de líquido e gás.
10. Ligue a energia e pré-aqueça o A/C durante 12h.

Equipamento com fugas
(Todas as fugas de gás
refrigerante)

2. Calcule o volume do espaço interior [B(m3)] (como volume
mínimo)

3. Calcule a densidade do líquido refrigerante
A [kg]
≤ Densidade crítica：0,3 [kg/m3]
B [m3]
Tome as medidas necessárias necessário para evitar uma alta
densidade de refrigerante em espaços fechados.

8.2 Teste de funcionamento

1. Instale um sistema de ventilação para reduzir a densidade

Inicie o equipamento no modo de refrigeração através do
comando, verifique os seguintes pontos, se falhar, resolva as
falhas de acordo com o manual de utilização.

do refrigerante abaixo do nível crítico. (Ventilar regularmente)

2. Instale um dispositivo detetor de fugas que ative o sistema

de ventilação caso não possa ventilar regularmente o local.

1. Unidade interior
• Se o comando for normal.
• Se cada tecla de função estiver normal no comando.
• Se o defletor de ar funcionar normalmente.
• O ajuste de temperatura da divisão é anormal.
• Se a luz indicadora acender normalmente.
• Se os botões estiverem normais. A drenagem da água é normal.
• Se houver vibração ou ruídos estranhos durante o
funcionamento.
• Teste se a função de aquecimento do A/C funciona bem tanto
para refrigeração e como para aquecimento.

b. Dispositivo de deteção de fugas ligado
ao sistema de ventilação
un. Interior
OA

2. Unidade exterior
• Se houver vibração ou ruídos estranhos durante o
funcionamento.
• Se o vento, o ruído e a água do condensador poderem
incomodar os seus vizinhos
• Se houver uma fuga de líquido refrigerante.

a. Ventilação

7.1 Informação importante sobre o refrigerante
usado

CUIDADO

Este produto contém um gás fluorado listado no protocolo de Kyoto,
é proibido libertá-lo para o ar.
Tipo de refrigerante: R410A, volume de GWP: 2088,
GWP=Potencial de Aquecimento Global

Quando a unidade é ligada imediatamente ou reiniciada
após o ter sido desligada, o A/C tem uma função de
proteção, o compressor iniciará com 5 minutos de atraso.

Carga de fábrica

Modelo

Refrigerante/kg

Toneladas CO2 equivalente

40kW

9,00

18,79

45kW

12,00

25,06

9. ENTREGA DO MANUAL AO
UTILIZADOR

Os manuais de utilização das unidades interiores e exteriores
devem ser entregues ao utilizador.
Explique detalhadamente o conteúdo do manual de utilização
aos clientes.

Atenção:
Requisitos frequentes para a verificação de fugas de refrigerante.
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Nunca toque nas saídas de ar ou nas lâminas horizontais
enquanto o defletor estiver a funcionar.
Os dedos podem ficar trilhados ou a unidade pode partir-se.
Este aparelho deve ser instalado de acordo com os
regulamentos nacionais de instalação elétrica.

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES

Nunca inspecione ou repare a unidade sozinho. Peça a uma

Para evitar lesões ao utilizador e a outras pessoas, devem-se
cumprir as seguintes instruções. O uso incorreto por ignorar
as instruções pode causar ferimentos ou danos.

Não deite este produto fora junto com o lixo comum.
É necessário recolher estes resíduos separadamente para um
tratamento especial.

As medidas de segurança indicadas dividem-se em duas categorias.
Em ambos os casos, as informações importantes de segurança devem ser lidas com atenção.

Não descarte equipamentos elétricos como lixo doméstico não

pessoa qualificada para fazer
este trabalho.

separado, utilize métodos de coleta de lixo apropriados.
Contacte a o governo local para obter informações sobre os
procedimentos de recolha.

AVISO

Se os aparelhos elétricos forem depositados em aterros ou
lixeiras, substâncias perigosas podem ser derramadas no solo e
entrar na cadeia alimentar, prejudicando a saúde e o bem-estar.

O não cumprimento destes avisos pode causa a morte.
Este aparelho deve ser instalado de acordo com os
regulamentos nacionais de instalação elétrica.

PRECAUÇÕES

Mantenha a unidade longe de equipamentos de alta frequência
Como exemplo: um lugar que esteja cheio de gasóleo; um lugar onde
o ar em volta seja salgado ou perto da costa (a (exceto para modelos
com função de tratamento anti corrosão); um local onde exista gás
cáustico (enxofre em águas termais). A instalação nestes locais pode
causar avarias ou encurtar a vida útil da máquina.

O não cumprimento de um aviso pode resultar em
ferimentos ou danos ao equipamento.

AVISO

No caso de vento muito forte, por favor, evite que o ar sopre
através da unidade exterior.

Consulte o seu revendedor para a instalação do ar
condicionado.
A instalação incompleta realizada por pessoal não qualificado
pode resultar em fugas de água, fugas de gás refrigerante,
descargas elétricas e incêndios.

Na unidade exterior será necessário uma proteção contra a neve
em locais com quedas de neve frequentes. Por favor, consulte o
seu distribuidor local para obter mais detalhes.

Consulte o seu revendedor para melhorias, reparações e
manutenções.
Atualizações, reparações ou manutenção incompletas podem
resultar em fugas de água, choques elétricos e incêndios.

Para evitar fugas de refrigerante, entre em contacto com o seu
distribuidor.

Devem ser tomadas medidas à prova de trovões e tempestades.

O refrigerante do ar condicionado é seguro e, normalmente, não
tem fugas.
Se houver uma fuga de refrigerante na divisão e entrar em contacto
com o lume de um forno, de um aquecedor ou de um fogão, pode
criar um gás muito perigoso.

Para evitar choques elétricos, fogo ou ferimentos, se
detetar qualquer anomalia, como cheiro a queimado,
desligue a fonte de alimentação e contacte o seu
revendedor para obter mais instruções.

Desligue os aquecedores a combustível, ventile a sala e
contacte o distribuidor a quem comprou a unidade.
Não utilize o equipamento até que uma pessoa qualificada confirme
que as fugas de refrigerante estão resolvidas.

Nunca substitua um fusível por uma corrente mais alta ou
fios de cobre quando um fusível queimar.
A utilização de um cabo ou de um fio de cobre pode fazer com
que a unidade deixe de funcionar ou provocar um incêndio.
Não insira os dedos, varetas ou outros objetos nas
entradas ou nas saídas de ar.
Quando o ventilador girar a alta velocidade, pode causar
lesões.
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inflamável possa estar presente.
Se o gás escapar e permanecer à volta da máquina pode
causar uma explosão ou incêndio.

CUIDADO
 Não utilize o dispositivo de ar condicionado para outros

 Este aparelho não foi criado para ser utilizado por

fins.
A fim de evitar qualquer deterioração na qualidade, não utilize
a unidade para refrigerar instrumentos de precisão, alimentos,
plantas, animais ou obras de arte.

crianças ou por pessoas doentes sem supervisão.

 As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.

 Antes de limpar a máquina, certifique-se de que

interrompe o funcionamento, de que desliga o interruptor
ou de que desliga o cabo de alimentação.
Senão, pode provocar uma descarga elétrica e lesões.

1.1 Medidas de segurança elétrica
1. Os trabalho de eletricidade devem ser realizados por um
especialista.
2. A instalação elétrica deve estar em conformidade com as
normas de segurança.
3. Certifique-se de que o equipamento está bem ligado à terra.
4. Utilize uma fonte de alimentação independente e que
satisfaça os parâmetros especificados para o a condicionado.

 A fim de evitar choques elétricos ou incêndios, certifiquese de que um detetor de fugas de terra está instalado.

 Certifique-se de que o equipamento está bem ligado à
terra.

 Para evitar descargas elétricas, certifique-se de a unidade

está ligada à terra e de que o fio terra não está ligado aos
tubos de gás ou água, ao para-raios ou ao fio terra telefónico.

 A fim de evitar lesões, não retire a proteção do ventilador

1.2 Especificações elétricas

da unidade exterior.

 Não ligue o ar condicionado com as mãos molhadas. Pode
sofrer um choque elétrico.

Tabela 1-1

 Não toque nas alhetas do permutador de calor.

Estas alhetas são afiadas e podem cortar e provocar lesões.

 Após uma utilização prolongada, verifique se o suporte da
unidade não foi deformado.
Se estiver danificada, a unidade pode cair e causar lesões.

 Para evitar a deficiência de oxigénio, ventile a sala

suficientemente se algum equipamento com queimador
for usado ao mesmo tempo que o equipamento de ar
condicionado.

Modelo

Fusível (A)

40kW

60

45kW

60

Especificações da
alimentação elétrica

380-415 V 3 N ~ 50 Hz

 Coloque corretamente a mangueira de drenagem para
garantir uma boa circulação.

CUIDADO

 A drenagem incompleta pode causar humidade na

propriedade, móveis, etc.
 Nunca exponha crianças, plantas ou animais diretamente ao
fluxo de ar.

 Não instale o ar condicionado num local onde gás
 Evite locais onde o ruído da operação possa facilmente
incomodar os vizinhos.

 O ruído pode ser amplificado por algo que bloqueie a saída
de ar da unidade exterior.

•

Em nenhuma circunstância o fio terra do interruptor
principal deve ser esquecido.

•

O cabo elétrico que esteja danificado não poderá ser
utilizado, deverá ser substituído imediatamente.

•

Antes de usar a unidade, se esta tiver sido desconectada
durante um longo período de tempo, deverá conectá-la pelo
menos 12 horas antes de usá-la.

 Escolha um local adequado, pois o ruído e o ar frio ou

quente que sai da unidade exterior pode incomodar os
seus vizinhos ou animais e afetar o crescimento das
plantas.

 Não permita que as crianças subam para cima da

unidade exterior ou que objetos sejam colocados sobre o
equipamento.
A queda pode causar ferimentos.

2. INTERVALO DE FUNCIONAMENTO
2.1 Condições de funcionamento

Para que funcione de forma segura e eficaz, utilize a unidade dentro
das seguintes temperaturas.

 Não operar o equipamento enquanto fumiga a sala

Tabela 2 -1

- Tipo de inseticida
Os produtos químicos podem ficar depositados na unidade, o
que coloca em risco a saúde de pessoas hipersensíveis a este
tipo de produtos químicos.

Temperatura interior: 21ºC a 32ºC
Arrefecimento

 Não coloque dispositivos que possam causar incêndios,

em locais expostos à corrente de ar da unidade exterior ou
da interior.
Pode causar uma combustão incompleta ou deformação da
unidade devido ao calor.

Aquecimento
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CUIDADO
O dispositivo de proteção pode ser ativado caso ligue a
alimentação sem respeitar as especificações, o que pode
danificar o equipamento.
No modo “Refrigeração”, a humidade relativa ambiente deve
ser inferior a 80%. Se a HR exceder os 80%, a unidade
interior pode condensar e a condensação poderá escorrer
pela saída de ar.
Se a HR for inferior a 80%, deverá mover o defletor
horizontal para a posição de maior saída de ar (direção
vertical) e ajustar a velocidade do ventilador para “High”.

2.2 Refrigeração forçada
1. Refrigeração forçada
O painel de controlo principal da unidade exterior tem o
botão de refrigeração forçada SW1 (ver Fig.2-1). Uma vez
pressionado, enviará este sinal a todas as unidades interiores.
Força todas as unidades interiores a operar no modo de
refrigeração. As unidades exteriores funcionam na frequência
definida na Tabela 2-2. O ventilador da unidade interior
funciona a alta velocidade e ao premir novamente o botão,
interrompe o modo de refrigeração forçada.
SW1 Refrigeração forçada
SW2 Verificação de parâmetros

PLACA PRINCIPAL
(UNIDADE EXTERIOR)

Fig. 2-1

Frequência (Hz)

8--

Capacidade atual da unidade interior

Valor real

10

9 --

Velocidade do ventilador A

0,1, ……, 9,10

11

10 --

Velocidade do ventilador B

0,1, ……, 9,10

12

11 --

Temperatura média T2B/T2

Valor real

13

12 --

Temp. do tubo T3/T3A

Valor real

14

13 --

Temperatura ambiente T4

Valor real

15

14 --

Temp. de descarga do compressor
Inverter A

Valor real

16

15 --

Temperatura de descarga do compres- Valor real
sor Inverter B

17

16 --

Reservado

18

17 --

Corrente do compressor do
Inverter A

Valor real

19

18 --

Corrente do compressor do
Inverter B

Valor real

20

19 --

Ângulo de abertura EXV A

21

20 --

Ângulo de abertura EXV B

22

21 --

Pressão alta

23

22 --

T3B

23 --

Quantidade de unidades interiores
conectadas

Valor real

25

24 --

Quantidade de unidades interiores a
funcionar

Valor real

26

25 --

Prioridade de modo

0, 1, 2, 3, 4

27

26 --

Tipo de modo noturno

0, 1, 2, 3

28

27 --

Pressão estática

29

28 --

Tensão DC - A

Valor atual ÷10

30

29 --

Tensão DC - B

Valor atual ÷10

30 --

Reservado

Reservado

Reservado

Código no ecrã 8.8.8

40kW

62

31
32

---

45kW

48

33

---

2. Botões de verificação
Verifique se o botão de verificação está no painel de controlo
principal (ver Fig. 2-1), e pressione este botão, o display mostrará
o parâmetro no ecrã (mostra este parâmetro todas as vezes que
o botão for pressionado como na sequência da
tabela 2-3).
Tabela 2- 3
Descrição
Observações

Nº.

Normal

Frequência do compressor (Hz)

1

0 --

Endereço da unidade exterior

0

2

1 --

Capacidade da unidade exterior
(CV)

8, 10, 12,
14,16, 18

3

2 --

Quantidade de módulos

Reservado

4

3 --

Quantidade total de unidades
interiores

Valor real

5

4 --

Capacidade total da unidade
exterior

Reservado

6

5 --

Capacidade requerida total das
unidades interiores

Valor real

7

6 --

Capacidade total exigida da unidade interior após a correção.

Valor real

8

7 --

Modo de operação

0, 2, 3, 4

Observações

9
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Frequência no modo de refrigeração forçada
Modo

Descrição

Nº.

Reservado

NOTA: Ecrã: normal Em repouso, o ecrã superior mostra o endereço
da unidade exterior e o ecrã inferior mostra a quantidade de unidades
interiores detetadas pela unidade exterior. Quando estiver a funcionar, a
frequência do compressor será exibida.
1) Modo de funcionamento:
0- OFF; 2 - Refrigeração; 3 - Aquecimento; 4 - Refrigeração forçada;
2) Velocidade do ventilador:
0-Stop; 1~10: aumento de velocidade,
10 é a velocidade máxima do ventilador
3) Ângulo de abertura EXV: Valor real = valor do ecrã *8;
4) Prioridade de modo:
0-Aquecimento Prioritário; 1-Refrigeração Prioritária; 2-Endereço 63
Prioritário; 3-Apenas Aquecimento; 4- Apenas Refrigeração.
5) Modo noturno:
0-Modo noturno; 1-Modo Silêncio; 2-Reserva; 3- Desativado
2.3 Proteção de 5 minutos
•
O ar condicionado contém um dispositivo de proteção que evita que
se ligue 5 minutos depois de se ter desligado.
2.4 Regulação da velocidade de refrigeração, aquecimento do A/C
central
•
A unidade interior pode ser controlada separadamente, mas as
unidades interiores no mesmo sistema não podem ser operadas
simultaneamente em refrigeração e aquecimento.
•
Se houver um conflito entre os modos de aquecimento e
refrigeração, a unidade interior no modo de refrigeração irá parar
e o painel de operação irá exibir o código “No Priority” ou “Sleep”.
A unidade interior no modo de aquecimento continuará a funcionar
normalmente.
•
Se o administrador tiver bloqueado a refrigeração ou o aquecimento,
o computador não poderá realizar mais nenhuma operação. Se
forem programadas mais operações, o ecrã de controlo mostrará os
códigos “No Priority” ou “Sleep” e o aparelho será interrompido
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2.5 Características de desempenho de aquecimento
O ar quente não sairá imediatamente no início do
Programa, o ar sairá 3-5 minutos depois (dependendo da
unidade interior) até que o permutador de calor da unidade
interior esteja quente.
Durante o funcionamento, o motor do ventilador da unidade
exterior pode parar sob altas temperaturas.
2.6 Descongelação durante o aquecimento
Durante o aquecimento, a unidade exterior congelar-se-á
algumas vezes. Para aumentar a eficiência, a unidade
começará a descongelar automaticamente
(cerca de 2~10 minutos) e depois drenará a água pela
unidade exterior.
Durante o degelo, o motor do ventilador da unidade exterior
e interior pode ser interrompido.
2.7 Capacidade de aquecimento
O funcionamento no modo de aquecimento é um processo
de aquecimento, este calor é absorvido do ar exterior e
é emitido na divisão. Se a temperatura externa baixar, a
potência de aquecimento diminui de forma correspondente.
Utilize outros equipamentos de aquecimento se a
temperatura externa for muito baixa.
Em locais com temperaturas muito baixas, o efeito será
melhor se for adquirido outro equipamento de aquecimento.
2.8 Proteção do equipamento
Esta proteção permitirá que o ar condicionado seja
interrompido caso comece a funcionar rapidamente.
Quando a proteção é ativada, o indicador de operação
permanece aceso mesmo que a bomba de calor não esteja
a funcionar.
A proteção pode ser ativada nas seguintes condições:
Durante a refrigeração, a entrada ou saída de ar da
unidade exterior está obstruída. Uma corrente de ar está
continuamente a soprar através da saída de ar da unidade
exterior.
Durante o aquecimento, existe muito pó e detritos presos ao
filtro da unidade interior. A saída de ar da unidade interior foi
verificada.

CUIDADO
Quando o dispositivo de proteção é ativado, desligue o
interruptor manual e ligue o equipamento novamente
depois de solucionar o problema.

2.9 Mau trato durante o funcionamento
Se houver uma má gestão do equipamento devido a
relâmpagos ou interferências, desligue o interruptor manual e
ligue-o novamente, depois pressione o botão ON/OFF.
2.10 A eletricidade foi cortada?
Se a fonte de alimentação for cortada durante o funcionamento,
pare todas as unidades.
A fonte de alimentação é reposta. O indicador do painel do ecrã
da unidade interior pisca. E a unidade liga-se automaticamente.
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3.2 Não são avarias do A/C

3.1 Confirmação antes do funcionamento

1. Para medidas básicas de segurança, consulte o manual de utilização da
unidade interior.
2. Para problemas que não são avarias, por favor consulte o manual de
utilização da

1. Verifique se o fio terra está devidamente ligado e não está danificado.
2. Certifique-se de que um filtro de ar está colocado.
3. Ligue o equipamento à corrente 24 horas antes de o iniciar.

3.3 Códigos de erro e de informação

Se isto acontecer, interrompa imediatamente a unidade, desligue-a e contacte o serviço de assistência técnica. Tabela 2: 3-1

Ecrã

Cód.

Falhas ou mau funcionamento

Observações

1

E0

Erro de comunicação

Reservado

2

E1

Erro de fases

3

E2

Erro de comunicação da unidade interior;

4

E3

Reservado

5

E4

T4 temperatura ambiente e T3 erro no sensor
de temperatura do tubo

6

E5

Proteção de voltagem

7

E6

Proteção do ventilador DC

8

E7

Erro do sensor de descarga do compressor

Durante os primeiros 20 minutos, aproximadamente, a comunicação é
cortada duas vezes desde a primeira vez assim que o equipamento estiver
ligado.

Se a temperatura de descarga for inferior a 15ºC durante 5 min., após
10 min. de utilização E7 é mostrado, é recuperado quando está acima de
25ºC.

9

E8

Erro de endereço da unidade exterior

10

xE9

Módulo Inverter Incorreto

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

11

EL

Erro de bloqueio E

O chip principal não pode comunicar com o chip E-block durante 1 min se for
conectado pela primeira vez.

12

EA

5 min. de proteção na zona A (ventilador de
aquecimento)

13

Eb

O erro E6 apareceu duas vezes em 10 min.

14

xH0

Erro de comunicação entre IR341 e o chip
principal

15

H1

Erro de comunicação entre 0537 e o chip
principal

16

H2

Reservado

17

H3

Reservado

18

xH4

O erro P6 apareceu 3 vezes em 60 minutos

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B, não será
recuperado até que a energia seja desligada

19

H5

O erro P2 apareceu 3 vezes em 60 minutos

Não irá recuperar até que a energia seja desligada

20

H6

O erro P4 apareceu 3 vezes em 100 minutos

Não irá recuperar até que a energia seja desligada

21

H7

Erro ao diminuir o número de unidades interiores

Perda da unidade interior por mais de 3 minutos, não recuperável, até que o
número de unidades seja recuperado.

22

H9

O erro P9 apareceu 3 vezes em 60 minutos

Não irá recuperar até que a energia seja desligada

23

Hb

Reservado

24

HC

Reservado

25

xHD

Reservado

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

26

PL

Proteção da temperatura do módulo do Inverter

27

C7

3 vezes a proteção PL em 90 minutos

28

P1

Proteção contra alta pressão ou alta temperatura de descarga

29

P2

Proteção de baixa pressão

30

XP3

31

P4

Proteção da temp. de descarga

32

P5

Proteção de alta temp. no condensador

33

PE

Proteção de alta temp. do evaporador T2

34

PF

Desbloqueio do E-block

35

xP6

Proteção do módulo do Inverter

36

P7

Reservado

37

P8

Reservado

38

P9

Proteção do ventilador DC

39

xL0

Módulo de erro do compressor DC

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

40

xL1

Proteção de baixa tensão DC

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

Proteção de corrente do compressor

Não irá recuperar até que volte a ser ligado

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B
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Cód.

41

xL2

Proteção de alta tensão DC

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

42

xL3

Reservado

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

43

xL4

Erro MCE / Sincronização / circuito fechado

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

44

xL5

Proteção contra velocidade zero

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

45

xL6

Reservado

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

46

xL7

Proteção contra perda de fase

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

xL8

Proteção da mudança de velocidades entre um
momento antes e depois é > 15Hz

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

xL9

Proteção da mudança de velocidades entre o
ajuste de velocidade e a velocidade real >15Hz

X representa o sistema, 1 é o sistema A, 2 é o sistema B

47
48

Mau funcionamento ou proteção

CUIDADO

Observações

4. ESPECIFICAÇÕES

Não altere a fonte de alimentação em caso de perigo, nem
repare o ar condicionado sozinho.

•

Preste atenção ao sensor de temperatura T1 durante a
limpeza. NÃO deixe cair o cabo do sensor de temperatura
T1, desconecte o cabo antes da limpeza e, em seguida,
conecte-o novamente.

•

2)
3)
4)

Capacidade de refrigeração (W)

40,000

45,000

Capacidade de aquecimento (W)

50,000

11,900

13,600

Aquec.
nominal

11,100

12,700

Refrig.
nominal

23,6

28,8

Aquec.
nominal

22,2

24,5

Consumo máximo de entrada (W)

20,700

26,200

Corrente máxima de entrada (A)

33

44

Fonte de Alimentação: (V/Hz)

380-415 V
3 N ~ 50 Hz

380-415 V
3 N ~ 50 Hz

Nível sonoro (dB(A))

62

62

Dimensões (mm) (L x C x P)

1,360 x 1,650 x
475

1,460 x 1,650 x
475

Peso (kg)

240

275

Tipo

R410A

R410A

Carga de
fábrica
(Kg)

9,0

12,0

Método de
controlo

EXV

EXV

Tipo

FV50S

FV50S

Quantidade
(L)

2,5

3,6

Consumo
nominal (W)

Consumo
corrente (A)

1. Unidade exterior

1)

45kW

45,000

AVISO
Pare a unidade e desligue a energia antes da limpeza, por
razões de segurança.

40kW

Refrig. .
nominal

3.4 Limpeza

•

MODELO

Algumas bordas metálicas e lâminas do condensadoras são
muito afiadas, portanto tenha cuidado para não cortar-se.
Portanto, tenha muito cuidado ao limpar estas
peças.
Inspecione regularmente a unidade interior e exterior para ver
se estão obstruídos com sujidade ou fumo.
Na parte posterior existe uma saída de calor dos componentes
elétricos, a grelha à direita deve ser limpa regularmente para
evitar o sobreaquecimento destes componentes.

2. Para uma explicação detalhada sobre limpeza, consulte o
manual de utilização da unidade interior.

Refrig.

3.5 Manutenção
CUIDADO

Óleo

Se o equipamento não for utilizado durante muito tempo,
verifique a entrada e saída de ar da unidade interior e exterior.
Certifique-se de que não existem obstruções, se existirem,
remova-as imediatamente.

Nota:
1. A capacidade de refrigeração é testada com a unidade interior BS/
BH temp. de 27ºC/19ºC, unidade exterior BS/BH temp. de 35ºC/24ºC;
a capacidade de aquecimento é testada com a unidade exterior BS/
BH temp. de 20ºC/15ºC. A capacidade de aquecimento/refrigeração
será diferente, dependendo da temp. interior e exterior e da humidade
relativa.
2. O ruído é testado numa câmara semi-anecoica de acordo com as
normas internacionais. Os valores na tabela são nominais em condições
normais de funcionamento. Os valores variam de acordo com as
condições de funcionamento existentes.
3. Devido à melhoria constante do produto, os valores acima podem variar.
Deverá reger-se pelos parâmetros na etiqueta do fabricante.
4. A pressão estática exterior é de 0Pa.

Antes de um longo período de não utilização, faça o seguinte:
1. Selecione o “modo ventilação” e deixe a unidade interior a
funcionar por um tempo para a secar.
2. Desligue a unidade e o interruptor da corrente. Retire as
pilhas do comando
3. Os componentes internos da unidade exterior devem ser
verificados e limpos regularmente, contacte o serviço de
assistência técnica.

3.6 Serviço pós-venda

Se o problema persistir, contacte o seu distribuidor ou o serviço de
assistência técnica, informe o número do seu modelo e os detalhes
do erro.
Quando a unidade não for utilizada durante muito tempo, deixe-a
desligada da tomada. Para obter mais detalhes sobre acessórios,
consulte o manual de utilização.
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Arrefecimento - Requisitos de informação para aparelhos de ar condicionado
Requisitos de informação para aparelhos de ar condicionado
Modelo(s): MVD-V400W/DRN1
As unidades interiores que fazem parte do teste 2, na conduta: 4xMVD-76Q4/DHN1-D* + 2xMVD-50Q4/DHN1-D*
Permutador de calor exterior do ar condicionado: Ar
Permutador de calor do ar condicionado interior: Ar
Tipo: compressão de vapor pelo compressor Se aplicável, ativação do compressor: motor elétrico
Elemento
Potência nominal
de arrefecimento

Símbolo

Valor

Prated,c

40,0

Unidade

Elemento
Eficiência energética
sazonal de refrigeração
de espaços

kW

Símbolo

ηs,c

Valor

200,2

Unidade

%

Fator de eficiência energética declarado, eficiência do
uso de gás ou fator de energia auxiliar para carga
parcial em temperaturas externas Tj

Capacidade de refrigeração declarada para carga parcial a
temperaturas exteriores Tj e a uma temperatura interna de
27 °C/ 19 ° (termómetro seco/húmido)
Tj = 35℃

Pdc

40,000

kW

Tj = 35℃

EERd

2,07

—

Tj = 30℃

Pdc

26,685

kW

Tj = 30℃

EERd

4,24

—

Tj = 25℃

Pdc

17,997

kW

Tj = 25℃

EERd

6,48

—

Tj = 20℃

Pdc

17,480

kW

Tj = 20℃

EERd

8,25

—

0,25

—

PCK

0,070

kW

PSB

0,070

kW

—

16300

m3/h

Coeficiente de
degradação dos
aparelhos de ar
condicionado (*)

Cdc

Consumo de energia em modos diferentes do modo ativo
Modo desativado

POFF

Modo desativado
por termóstato

PTO

0,07

kW

0

kW

Modo de aquecimento do
cárter ativado
Modo de espera

Outros elementos
Controlo da
potência
Nível de potência
acústica (exterior)

LWA

Emissões de óxidos
de azoto
(quando aplicável)

NÃO
x (**)

PAG do
refrigerante

Ar condicionados ar-ar:
fluxo de ar (exterior)

variável

82

dB

x

mg/kWh de
consumo de
combustível
(GCV)

2088

kg CO2 eq
(100 anos)

SALVADOR ESCODA SA
Dados de contacto: NÀPOLS 249 1º PISO
08013 BARCELONA ESPANHA
(+34) 93 446 27 81
(*) Se Cdc não se determinada através da medição, o coeficiente de degradação das bombas de calor por defeito será 0,25.
(**) A partir de 26 de setembro de 2018
Quando a informação diz respeito a vários aparelhos de ar condicionado, o resultado do teste e os dados de desempenho
podem ser obtidos com base no desempenho da unidade exterior, com uma combinação de unidades recomendado pelo
fabricante ou importador.
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Requisitos de informação para aparelhos de ar condicionado

Modelo(s): MVD-V450W/DRN1
As unidades interiores que fazem parte do teste 2, na conduta: 6xMVD-76Q4/DHN1-D*
Permutador de calor exterior do ar condicionado: Ar
Permutador de calor do ar condicionado interior: Ar
Tipo: compressão de vapor pelo compressor
Se aplicável, ativação do compressor: motor elétrico
Elemento
Potência nominal de
arrefecimento

Símbolo

Valor

Prated,c

45,0

Elemento

Unidade

Eficiência energética

kW

sazonal de refrigeração
de espaços

Capacidade de refrigeração declarada para carga parcial a
temperaturas exteriores Tj e a uma temperatura interna de 27
°C/ 19 ° (termómetro seco/húmido)

Símbolo Valor

ηs,c

198,2

Unidade

%

Fator de eficiência energéuso de gás ou fator de e
parcial em tempetica declarnergia araturas exado,
efiuxiliar parternas Tj ciência do a carga.

Tj = 35ºC

Pdc

45,000

kW

Tj = 35ºC

EERd

2,08

—

Tj = 30ºC

Pdc

30,072

kW

Tj = 30ºC

EERd

4,27

—

Tj = 25ºC

Pdc

20,884

kW

Tj = 25ºC

EERd

6,68

—

Tj = 20ºC

Pdc

20,672

kW

Tj = 20ºC

EERd

8,15

—

Coeficiente de
degradação dos
aparelhos de ar
condicionado (*)

Cdc

0,25

—

Consumo de energia em modos diferentes do modo ativo
Modo desativado

POFF

0,11

kW

Modo de aquecimento do
cárter ativado

PCK

0,11

kW

Modo desativado por
termóstato

PTO

0

kW

Modo de espera

PSB

0,11

kW

—

16300

m3/h

Outros elementos

Nível de potência
acústica (exterior)
Emissões de óxidos
de azoto
(quando aplicável)

LWA

NÃO x
(**)

PAG do refrigerante

Dados de contacto:

Ar condicionados ar-ar:
fluxo de ar (exterior)

variável

Controlo da potência

83

dB

x

mg/kWh de
consumo de
combustível
(GCV)

2088

kg CO2 eq
(100 anos)

SALVADOR ESCODA SA
NÀPOLS 249 1º PISO
08013 BARCELONA ESPANHA
(+34) 93 446 27 81

(*) Se Cdc não se determinada através da medição, o coeficiente de degradação das bombas de calor por defeito será 0,25.
(**) A partir de 26 de setembro de 2018
Quando a informação diz respeito a vários aparelhos de ar condicionado, o resultado do teste e os dados de desempenho podem ser obtidos com base no desempenho da unidade exterior, com uma combinação de unidades
interiores recomendadas pelo fabricante ou importador.
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Aquecimento- Requisitos de informação para bombas de calor
Requisitos de informação para bombas de calor
Modelo(s): MVD-V400W/DRN1
As unidades interiores que fazem parte do teste 2, na conduta: 4xMVD-76Q4/DHN1-D* +
Permutador de calor exterior do ar condicionado: Ar
Permutador de calor do ar condicionado interior: Ar
Indicação se o aquecedor está equipado com um aquecedor adicional: não
Se aplicável, ativação do compressor: motor elétrico
Os parâmetros serão indicados para a estação média de aquecimento, sendo opcional a indicação dos parâmetros para as estações de
aquecimento mais mais quentes e frescas.
Elemento

Símbolo

Valor

Unidade

Potência nominal de
aquecimento

Prated,h

45

kW

Potência de aquecimento declarada para carga parcial a uma
temperatura interna de 20°C e a uma temperatura externa Tj

Elemento

Símbolo
ou

Valor

Unidade

ηs,h

137,4

%

Eficiência energética sazonal do
aquecimento de espaços

Coeficiente de rendimento declarado, eficiência do uso de gás ou fator
de energia auxiliar para carga parcial nas temperaturas
exteriores fornecidas Tj

Elemento

Símbolo

Valor

Unidade

Elemento

Símbolo

Valor

Unidade

Tj = -7ºC

Pdh

20,604

kW

Tj = -7ºC

COPd

2,13

—

Tj = 2ºC

Pdh

12,860

kW

Tj = 2ºC

COPd

3,32

—

Tj = 7ºC

Pdh

8,606

kW

Tj = 7ºC

COPd

5,11

—

Tj = 12ºC

Pdh

9,818

kW

Tj = 12ºC

COPd

6,24

—

Tbiv = temperatura bivalente

Pdh

20,604

kW

Tbiv = Temperatura bivalente

COPd

2,13

—

TOL = limite de funcionamento

Pdh

18,365

kW

TOL = limite de funcionamento

COPd

1,97

—

Bombas de calor ar-água:
Tj = – 15 °C (si TOL < – 20°C)

Pdh

x,x

kW

Bombas de calor água- ar:
Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

COPd

x,x

—

Temperatura bivalente

Tbiv

-7

°C

Bombas de calor água-ar: limites
de temperatura de funcionamento

Tol

x,x

°C

Coeficiente de degradação
das bombas de calor (**)

Cdh

0,25

—

Consumo de energia em modos diferentes do modo ativo

Aquecedor complementar

Modo desativado

POFF

0,070

kW

Potência de aquecimento de
reserva (*)

Modo desativado por
termóstato

PTO

0,070

kW

Tipo de energia consumida

Modo de aquecedor do cárter
ativado

PCK

0,070

kW

Modo de espera

elbu

0,070

kW

Psb

0,070

kW

Outros el ementos
Controlo da potência
Nível de potência acústica
(interior/exterior)
Emissões de óxidos de azoto
(quando aplicável)

variável
LWA
NOx
(***)

PAG do refrigerante

Dados de contacto:

82

dB

x

mg/kWh de
combustível
entrada
GCV

2088

kg CO2 eq
(100 anos)

Ar condicionados ar-ar: fluxo de ar
(exterior)

—

16300

m3/h

Para bombas de calor de água-ar/
salmoura-ar: caudal nominal de
salmoura ou água, permutador de
calor exterior

—

x

m3/h

SALVADOR ESCODA SA
NÀPOLS 249 1º PISO
08013 BARCELONA ESPANHA
(+34) 93 446 27 81

(**) Se Cdh não for determinado pela medição, o coeficiente de degradação por defeito das bombas de calor será 0,25
(***) A partir de 26 de setembro de 2018
Quando a informação diz respeito a vários aparelhos de ar condicionado, o resultado do teste e os dados de desempenho podem ser obtidos com
base no desempenho da unidade exterior, com uma combinação de unidades recomendado pelo fabricante ou importador.
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Requisitos de informação para bombas de calor

Modelo(s): MVD-V450W/DRN1
As unidades interiores que fazem parte do teste 2, na conduta: 6xMVD-76Q4/DHN1-D*
Permutador de calor exterior do ar condicionado: Ar
Permutador de calor do ar condicionado interior: Ar
Indicação se o aquecedor está equipado com um aquecedor adicional: não
Se aplicável, ativação do compressor: motor elétrico
Os parâmetros serão indicados para a estação média de aquecimento, sendo opcional a indicação dos parâmetros para as estações de aquecimento mais mais quentes e frescas.
Elemento

Símbolo

Potência nominal de
aquecimento

Prated,h

Valor

Unidade

50

Elemento

Símboloou

Eficiência energética sazonal do
aquecimento de espaços

kW

ηs,h

Valor
135,0

Unidade
%

Coeficiente de rendimento declarado, eficiência energia auxiliar para
carga parcial nas temperaturdo uso deas exteriogás ou fares fornetor
de cidas Tj

Potência de aquecimenttemperatura interna de 2o declarada0°C e a
umpara carga parca temperatura eial a uma xterna Tj
Elemento

Símbolo

Valor

Unidade

Símbolo

Valor

Unidade

Tj = -7ºC

Pdh

20,674

kW

Tj = -7ºC

Elemento

COPd

2,09

—

Tj = 2ºC

Pdh

13,414

kW

Tj = 2ºC

COPd

3,25

—

Tj = 7ºC

Pdh

8,606

kW

Tj = 7ºC

COPd

5,09

—

Tj = 12ºC

Pdh

10,048

kW

Tj = 12ºC

COPd

6,37

—

Tbiv = temperatura bivalente

Pdh

18,998

kW

Tbiv = Temperatura bivalente

COPd

2,09

—

TOL = limite de funcionamento

Pdh

18,365

kW

TOL = limite de funcionamento

COPd

2,01

—

Bombas de calor ar-água:
Tj = – 15 °C (si TOL < –20°C)

Pdh

x,x

kW

Bombas de calor água- ar:
Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

COPd

x,x

—

Temperatura bivalente

Tbiv

-7

°C

Bombas de calor água-ar: limites
de temperatura de funcionamento

Tol

x,x

°C

Coeficiente de degradação
das bombas de calor (**)

Cdh

0,25

—

elbu

0,110

kW

Psb

0,110

kW

Ar condicionados ar-ar: fluxo
de ar
(exterior)

—

16300

m3/h

Para bombas de calor de águaar/salmoura-ar: caudal nominal
de salmoura ou água, permutador de calor exterior

—

x

m3/h

Consumo de energia em modos diferentes do modo ativo

Aquecedor complementar

POFF

0,110

kW

Potência de aquecimento de
reserva (*)

Modo desativado por termóstato

PTO

0,110

kW

Tipo de energia consumida

Modo de aquecedor do cárter
ativado

PCK

0,110

kW

Modo de espera

Modo desativado

Outros elementos
Controlo da potência
Nível de potência acústica
(interior/exterior)
Emissões de óxidos de azoto
(quando aplicável)

variável
LWA
NOx
(***)

PAG do refrigerante

Dados de contacto:

83

dB

x

mg/kWh de
combustível
entrada
GCV

2088

kg CO2 eq
(100 anos)

SALVADOR ESCODA SA
NÀPOLS 249 1º PISO
08013 BARCELONA ESPANHA
(+34) 93 446 27 81

(**) Se Cdh não for determinado pela medição, o coeficiente de degradação por defeito das bombas de calor será 0,25
(***) A partir de 26 de setembro de 2018
Quando a informação diz respeito a vários aparelhos de ar condicionado, o resultado do teste e os dados de desempenho podem ser obtidos com
base no desempenho da unidade exterior, com uma combinação de unidades recomendado pelo fabricante ou importador.
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