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ESBOÇO E DIMENSÕES

PO
RT

UG
UÊ

S

Todas as dimensões estão em mm

Modelo: UATYQ250

  CENTRO DE GRAVIDADE

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

Tr
ad

uç
ão

 d
a 

in
st

ru
çã

o 
or

ig
in

al

22
98

10
52

16
60

2063

2181

45

51

15
4

171 779

AR RECIRCULADO 
VERTICAL

AR DE 
FORNECIMENTO 

VERTICAL

97
51

3
38

4
53

7
13

3 408
2131

171

11
50

1638

77
9

117 544

AR 
RECIRCULADO

AR DE 
FORNECIMENTO36

9
40

5
39

8

872 788

TUBO DE DRENAGEM 
Ø Ø 1"

379 513 85

18
0

21
4

43
7

43
7

78
6

1275

85
0

Vista traseira da unidade:
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Modelo: UATYQ250 COM OPÇÃO DE ECONOMIZADOR

Todas as dimensões estão em mm

TUBO DE DRENAGEM 
ø 1"

AR DE FORNECIMENTO

AR RECIRCULADO

AR EXTERIOR

AR EXTERIOR
43

7
78

6
43

7

808191

2063

22
98

2181

51

15
4

97

18
0

77
9

788872

117 544 379 513 85

21
4

39
8

40
5

36
9

171

522 1638

11
50

22
3

67
2

27
7

51
3

38
4

53
7

13
3 171 408

2131

16
60

779

AR RECIRCULADO 
VERTICAL

AR DE 
FORNECIMENTO 

VERTICAL

PARA DESCARGA VERTICAL

10
52

Vista traseira da unidade:

PARA DESCARGA HORIZONTAL
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Modelo: UATYQ350

Todas as dimensões estão em mm

  CENTRO DE GRAVIDADE

TUBO DE DRENAGEM ø 1"

AR 
RECIRCULADO

AR 
RECIRCULADO 

VERTICAL

34
2

34
2

15
46

22
99

2113

2230

58

20
7

21
3

63
0

265 544 651 614 136

25
0

39
5

40
5

1161 1070

164 630

18
7

61
4

61
3

53
8

28
0

407164

AR DE 
FORNECIMENTO 

VERTICAL

2180

16
8

10
00

1410

AR DE FORNECIMENTO

Vista traseira da unidade:

2209

10
28

CAIXA DE 
CONTROLO

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL
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TUBO DE DRENAGEM ø 1"

AR DE 
FORNECIMENTO

Modelo: UATYQ350 COM OPÇÃO DE ECONOMIZADOR

Todas as dimensões estão em mm

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

2180

34
2

15
46

34
2

709223

2113

2230

22
99

58

16
8

20
7

136614651

1161 1069

2209

10
28

562

16
6

71
0

17
5

544265

25
0

40
5

39
5

63
0

21
3AR RECIRCULADO

AR EXTERIOR

AR EXTERIOR

630164

18
7

61
4 AR RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE 
FORNECIMENTO 

VERTICAL

61
3

53
8

28
0

164 407

CAIXA DE 
CONTROLO

Vista traseira da unidade:
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34
2

2180

15
46

34
2

22

2113

99

58

16
8

2230

630164

AR 
RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE 
FORNECIMENTO 

VERTICAL

407164

18
7

61
4

61
3

53
8

28
0

2209

11
30

265 544 651 614 136

TUBO DE DRENAGEM ø 1"

23
5

63
0

26
4

1161 1069

32
8

40
5

39
5

CAIXA DE 
CONTROLO

AR DE FORNECIMENTO

AR RECIR-
CULADO

Vista traseira da unidade:

1385

10
00

Modelo: UATYQ450

Todas as dimensões estão em mm

  CENTRO DE GRAVIDADE

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL
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TUBO DE DRENAGEM ø 1"

AR DE 
FORNECIMENTO

Todas as dimensões estão em mm

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

2180

34
2

15
46

34
2

709223

2113

2230

22
99

58

16
8

23
5

136614651

1161 1069

2209

11
30

562

20
7

71
0

23
7

544265

32
8

40
5

39
5

63
0

26
4AR RECIRCULADO

AR EXTERIOR

AR EXTERIOR

630164

18
7

61
4 AR RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE 
FORNECIMENTO 

VERTICAL

61
3

53
8

28
0

164 407

CAIXA DE 
CONTROLO

Modelo: UATYQ450 COM OPÇÃO DE ECONOMIZADOR

Vista traseira da unidade:
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Todas as dimensões estão em mm

  CENTRO DE GRAVIDADE

Modelo: UATYQ550/600/700

Modelo (UATYQ) 550 600 700

A 1048 1302 1454

B 770 770 1176

C 182 322 182

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

34
2

2739

15
47

34
2

23

2670

99

48

16
8

2789

770172

AR 
RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE
FORNECIMENTO

VERTICAL

509 179

20
1

61
0

56
0

58
1

28
1

2209

A

268 586 558 610 187

B
C

1162 1069

50
9

40
5

CAIXA DE 
CONTROLO

AR DE 
FORNECIMENTO

AR 
RECIRCULADO

Vista traseira da unidade:

1735

10
00

TUBO DE DRENAGEM ø 1"
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TUBO DE DRENAGEM ø 1"

AR DE FORNECIMENTO

Todas as dimensões estão em mm

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

2739

34
2

15
47

34
2

806269

2670

2789

23
99

48

16
8

96

187610558

1161 1069

2209

10
48

607

12
8

77
1

14
9

586268

13
4

50
9

40
5

77
0

18
2

AR RECIRCULADO
AR EXTERIOR

AR EXTERIOR

770172

20
1

61
0

56
0

58
1

28
1

179 509

CAIXA DE 
CONTROLO

Modelo: UATYQ550 COM OPÇÃO DE ECONOMIZADOR

Vista traseira da unidade:

AR 
RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE 
FORNECI-

MENTO 
VERTICAL
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Todas as dimensões estão em mm

TUBO DE DRENAGEM ø 1"

AR DE FORNECIMENTO

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

2739

34
2

15
47

34
2

806269

2670

2789

23
99

48

16
8

21
0187610558

1161 1069

2209

13
02

607

18
7

77
1

34
4

586268

38
7

50
9

40
5

77
0

32
2AR RECIRCULADO AR EXTERIOR

AR EXTERIOR

770172

20
1

61
0

56
0

58
1

28
1

179 509

CAIXA DE 
CONTROLO

Modelo: UATYQ600 COM OPÇÃO DE ECONOMIZADOR

Vista traseira da unidade:

AR 
RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE 
FORNECI-

MENTO 
VERTICAL
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Todas as dimensões estão em mm

TUBO DE DRENAGEM ø 1"

AR DE FORNE-
CIMENTO

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL

2739

34
2

15
47

34
2

1140102

2670

2789

23
99

48

16
8

96

187610558

1161 1069

2209

14
54

693

21
6

92
3

31
5

586268

53
9

50
9

40
5

11
76

18
2

AR RECIRCULADO
AR EXTERIOR

AR EXTERIOR

770172

20
1

61
0

56
0

58
1

28
1

179 509

CAIXA DE 
CONTROLO

Modelo: UATYQ700 COM OPÇÃO DE ECONOMIZADOR

Vista traseira da unidade:

AR 
RECIRCULADO 

VERTICAL

AR DE 
FORNECI-

MENTO 
VERTICAL
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Modelo: UATYQ 250, 350, 450, 550, 600 & 700

Funcionamento do Arrefecimento

Funcionamento Aquecimento

Não Descrição do item
1 Compressor
2 Interruptor de Alta Pressão
3 Válvula de Acesso
4 Válvula de 4 Vias
5 Filtro Secador
6 Válvula de Expansão Electrónica
7 Ralo
8 Acumulador
9 Interruptor de Baixa Pressão
10 Válvula Solenóide

11 Tubo Capilar de Derivação

12 Permutador de Calor Interior

13 Permutador de Calor Exterior

14 Verifi car Válvula 1

15 Verifi car Válvula 2

16 Compensador

17 Tubo capilar

DIAGRAMA DO CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO

Nota: (a) UATYQ350, 450, 550, 600 & 700 consiste em 2 circuitos no sistema.
 (b) Os itens 15 e 16 são apenas aplicáveis à UATYQ350.
 (c) Os itens 17 são apenas aplicáveis à UATYQ700.

IM 1 5RTBR-0709(4)_PT.indd   11IM 1 5RTBR-0709(4)_PT.indd   11 8/26/10   5:31:16 PM8/26/10   5:31:16 PM
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
Este manual fornece os procedimentos de instalação para assegurar um bom padrão de funcionamento e 
seguro para a unidade de ar condicionado.
Pode ser necessário um ajuste especial para adaptação aos requisitos locais.
 Antes de utilizar o seu ar condicionado, por favor leia este manual de instruções cuidadosamente e guardeo 
para futura referência.
Este aparelho é destinado ao uso por perito ou usuários treinados em lojas, nas indústrias leves e em fazendas 
agrícolas, ou para uso comercial por leigos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE 

Informação importante 
em relação ao 
refrigerante utilizado

Este produto contém 
gases de estufa 
fl uoretados ao abrigo 
do Protocolo de Kyoto. 
Não ventile gases para a 
atmosfera.
Tipo de refrigerante: 
R410A 
GWP (1) valor: 
1975
(1) GWP =
Potencial de 
aquecimento global
A quantidade de 
refrigerante está 
indicada na placa do 
nome da unidade. 
Inspeções periódicas a 
fugas de refrigerante 
podem ser necessárias 
dependendo da 
legislação local ou 
Europeia. Por favor 
contacte o seu 
fornecedor local para 
mais informações.

 AVISO

A instaIação e manutenção deve ser executada por pessoas qualifi cadas que estejam 
familiarizadas com o código local e regulamento, e tenham experiência com este tipo 
de aparelhos.
Todas as ligações devem ser feitas de acordo com o regulamento nacional para ligações 
eléctricas.
Assegure-se que a voltagem nominal da unidade corresponde à que consta no nome da 
placa iniciando o trabalho eléctrico de acordo com o diagrama de ligação eléctrica.
A unidade deve ter LIGAÇÃO TERRA para evitar possíveis perigos devidos a falha de 
isolamento.
Todas as ligação eléctricas não devem tocar na tubagem de refrigeração, nem em 
qualquer das partes em movimento dos motores da ventoinha.
Confi  rme que a unidade foi DESLIGADA antes de ser inatalada ou fazer a manutenção.
Desligue da principal fonte de energia antes de fazer manutenção à unidade de ar 
condicionado.
NÃO puxe o cabo de energia quando a energia estiver LIGADA. Isto pode provocar graves 
choques eléctricos que podem resultar em perigosos incêndios.
Mantenha as unidades de ar condicionado, cabo de energia e ligações de transmissão, 
afastadas pelo menos 1 m de TVs e rádios, para evitar imagens distorcidas e estática. 
(Dependendo do tipo e fonte das ondas eléctricas, a estática pode ser escutada mesmo 
a mais de 1 m de distância).

n

n

n

n

n

n
n

n

n

 CUIDADO

Por favor tome nota dos seguintes pontos importantes ao instalar.
Não instale a unidade onde possa ocorrer fuga de gás infl amável.

Em caso de fuga de gás e este se acumular à volta da unidade, pode provocar 
incêndio.

Certifi  que-se que a tubagem de drenagem está adequadamente ligada.
Se a tubagem de drenagem não estiver ligada correctamente pode provocar 
fuga de água.

Não sobrecarregar a unidade.
Esta unidade é precarregada de fábrica. 
A sobrecarga causará uma sobrecorrente ou danos no compressor.

Assegure-se que o painel da unidade está fechado após a manutenção ou 
instalação.

Painéis inseguros causarão ruído no funcionamento da unidade.

Cantos afi ados e as superfícies da bobina são locais potenciais que podem provocar 
o perigo de lesões.
Evite entrar em contacto com estes locais.
Antes de desligar a fonte de energia, defi  na o interruptor LIGAR/DESLIGAR do 
controlo remoto para a posição “DESLIGADO” para evitar o disparo perturbadore 
da unidade. Se isto não for feito, as ventoinhas da unidade poderão iniciar 
automaticamente quando a energia for reiniciada, colocando em perigo o pessoal de 
serviço ou o utilizador.
Não coloque em funcionamento nenhum aparelho de aquecimento demasiado 
perto da unidade de ar condicionado. 
Não utilize fi os juntos e torcidos para a entrada da fonte de energia.

n

n

n

n

n

n

n

n

Requisitos de 
Eliminação :

Desmontar a unidade, 
o tratamento do agente 
de refrigeração, do óleo 
e outras peças, deve ser 
feito em conformidade 
com a legislação 
aplicável.
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A Local para Instalação

Instale a unidade de maneira que o ar descarregado pela unidade não possa ser novamente aborvido (como no caso 
de curtocircuito do ar descarregado). Deixe espaço sufi ciente á volta da unidade para a manutenção.
Quando duas ou mais unidades são instaladas num local, devem ser posicionadas de maneira a uma unidade não 
absorver o ar de descarga da outra unidade.
Assegure-se que não há obstruções do fl uxo de ar ou fora da unidade. Remova obstáculos que bloqueiam a entrada 
de ar ou a descarga de ar.
O local deve ser bem ventilado, para que a unidade possa extrair e distribuir bastante ar.
É recomendado que a unidade seja instalada:-

Num local capaz de suportar o peso da unidade e seja isolado de ruído e vibração.
Um local com drenagem adequada.
Um local onde a unidade não fi que enterrada na neve.
Um local onde a porta de entrada ou de saída de ar não esteja exposta a ventos fortes.
Um local onde a descarga de ar e o nível de som do funcionamento não perturbe os vizinhos.
Um local onde não seja acessível pelo público e geral.

Para instalar a unidade com o kit económico, siga as recomendações indicadas no item (B) (iii) no capítulo “ACESSÓRIOS 
OPCIONAIS” neste manual.

l

l

l

l
l

–
–
–
–
–
–

ü

INSTALAÇÃO DA UNIDADE

B Construção da Conduta

Esta unidade está equipada com aberturas de retorno e recirculação de ar. A ligação da conduta à unidade deve ser 
feita com fl anges de conduta e fi xa directamente às aberturas de ar com conectores de conduta fl exíveis para evitar 
o ruído normal de transmissão.
Para evitar fugas de ar, todas as fendas de conduta devem ser seladas. 
As condutas devem ser isoladas nos espaços sem ar condicionado.
As condutas expostas ao exterior devem ser à prova do clima.
As condutas com entrada pelo telhado, devem ter a entrada selada com calafetagem para evitar que chuva, areia, 
pó, etc, entrem no edifício.
Deve ser instalado um fi ltro de tamanho correcto na conduta de ar recirculado.

l

l
l
l
l

l

 CUIDADO

Não instale a unidade a uma altitude acima de 2000m.
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A fi gura mostra a utilização do rebordo do telhado para 
montar estas unidades.
O rebordo deve ser selado e fixo ao telhado com 
calafetagem. Uma sugestão para selar a unidade e o 
rebordo do telhado como mostrado à direita.
A dimensão do rebordo de telhado recomendado é 
mostrado abaixo.

l

l

l
Plataforma do 
telhado

Isole com 
alcatrão Rebordo do 

telhado

Unidade

Nota: Todas as dimensões estão em mm

C Suporte da Unidade (Apenas para unidade virada para baixo)

Q

SECÇÃO X-X

41.5
C

X

ZB

M

SECÇÃO Y-Y

SECÇÃO Z-Z

O

25

52

N

Modelo 
(UATYQ) 250 350/450 550/600/700

A 355 355 355
B 1506 2081 2081
C 840 700 840
D 315 410 625
E 315 410 462
F 0 0 190
G 314 287 248
H 0 131 131
I 607 600 646
J 322 544 495
K 540 682 676
L 0 42 51
M 300 300 300
N 141 141 141
O 1784 1908 2365
P 300 300 300
Q 481 477 590
R 1469 1998 1998

P

H
Y

A D E F G

X

Z

I
K

L

R

J

Y

IM 1 5RTBR-0709(4)_PT.indd   14IM 1 5RTBR-0709(4)_PT.indd   14 8/26/10   5:31:21 PM8/26/10   5:31:21 PM
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D Elevação da Unidade

Buracos nos 4 cantos da unidade base são utilizados 
para a elevação da unidade.
A barra de expansão deve ser ligeiramente mais larga 
do que a largura da unidade.
O isolamento deve ser adicionado aos 4 cantos da 
corrente para evitar danos no painel ao levantar.

A unidade mostrada no diagrama é UATYQ250
Outros modelos irão seguir o mesmo método de 
elevação.

l

l

l

ü
ü

E Tubos de Drenagem

A 1" MPT é fornecida vedação de drenagem 
condensada. O tubo de drenagem pode ser retirado 
no lado frontal.
O tubo de drenagem deve ser fornecido com uma 
curva fora da unidade e também ser instalado 
inclinado para uma drenagem apropriada, como 
mostrado à direita.
Para evitar condensação e fugas, isole o tubo de 
drenagem para salvaguardar contra ressoado.
Após completar o trabalho de tubagem, 
verifi que se não há fugas e se a água é drenada 
adequadamente.

l

l

l

l

Corrente

Feixe de elevação

Barra de 
expansão

Buracos de 
elevação 
para
manilhas
(4 cantos)

A tubagem de drenagem deve ter uma curva de 
drenagem.

Tubos de 
Drenagem

O tubo de drenagem 
deve estender-se abai-
xo deste nível.

Curva de 
drenagem

A

BC

Curva de drenagem para condensar

A ≥ 70mm
B ≥ 2C
C ≥ 2 X ESP

ESP = Pressão Estática Externaü
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iço 

F Espaço Necessário em Redor da Unidade

Consulte o diagrama abaixo para o espaço necessário em redor da unidade. Note que:-
Todas as dimensões mostradas estão em mm.
Todos os valores de espaço mostrados são o mínimo necessário para a unidade.
A unidade mostrada no diagrama é UATYQ250. Outros modelos devem seguir o mesmo espaço livre.

l
l
l

É necessário espaço adicional quando o kit economizador for instalado. Sempre que a unidade for equipada com o 
kit economizador, o espaço necessário em redor da unidade equipada com o kit economizador deve obedecer ao 
diagrama abaixo:-

Saída de ar do 
condensador 

Saída de ar do 
condensador 

30
00

30
00

Entrada de ar do 
condensador

Entrada de ar do 
condensador

12
00

12
00

1200

1200

Ventilador & 
manutenção do 
motor

Ventilador & 
manutenção do 
motor

Manu-
tenção 
dofi ltro 
de ar

Manutenção da bo-
bina do evaporador

Manutenção da 
bobina do eva-
porador e do kit 
economizador

12
00

10
00

Manutenção do 
circuito de controlo 
eléctrico

Manutenção do 
circuito de controlo 
eléctrico

Manutenção do 
compressor

Manutenção do 
compressor

Filtro de ar para o kit de 
serviço econoçmico.

Manutenção 
dofi ltro
de ar

Entrada 
de ar 
frescoX

1200

X : Não se deve permitir a acumulação de neve 
ou água nesta área.
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Remover o 
painel lateral

Remover as 
correias

Destaque o suporte do 
ventilador

Destaque o 
ventilador

Remova os 
parafusos de 
ambos os lados

Para UATYQ250:

As duas placas laterais estão 
aparafusadas ao suporte do 
vaporizador como mostrado

Para UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

As duas estruturas de 
fl uxo descendente estão 
aparafusadas ao vaporizador

Cubra a abertura 
de fornecimento 
horizontal com 
o suporte do 
vaporizador 
que destacou 
do vaporizador 
e aperte com 
fi rmeza. Consulte 
a Nota 2.

Vire o vaporizador para baixo.
Aparafuse de ambos os lados.

Instale outra vez as 
correias. Ajuste a 
tensão da correia 
movendo a base do 
motor.

Cubra a abertura de 
recirculação horizontal 
com a tampa e aperte 
com fi rmeza. Consulte a 
Nota 2.

Desaparafuse a tampa de recirculação 
vertical do painel base

Remover o painel lateral do 
lado da recirculação 

Por fi m, inatale outra vez o painel lateral

Instale outra vez as correias. Ajuste a tensão das correias. Por fi m, inatale outra vez o painel lateral. Consulte a Nota 1.

Para conversão de unidade de deslocamento o comprimento da correia precisa ser alterado.
Para uma unidade com correias padrão, comprimento = a mm
A distância de um eixo ao outro para unidade de deslocamento, C-C   = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700
a 1382 1357 1250 1382 1382 1382
b 375 388 375 445 445 435

G Conversão da unidade

Em caso de conversão da unidade padrão para unidade de deslocamento, siga as instruções indicadas a seguir:
UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

1 1 --- 2 2 999

///3344

O selante, tal como junta (abastecimento de campo) deve ser colocado entre a tampa metálica e a fl ange. Além disso, deve ser 
aplicado silicone resistente ao clima em todas as articulações, orifícios de parafusos e espaços para garantir estanquicidade.

Consulte o livro de dados de Engenharia para a curva do ventilador e os dados técnicos de variação da roldana.
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Bomba de calor (R410A)

Bomba de calor (R410A)

Modelo UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Alimentation électrique V/Ph/Hz 380-415/3N~/50

Courant continu maxi (Comp) A 26 17/17 19/19 26/26 28/28 29/29

Intensité de pleine charge (FLA, 
Comp)

A 21 12/12 15/15 21/21 22/22 25/25

Intensité à rotor bloqué (LRA, 
Comp)

A 111 74/74 101/101 111/111 118/118 118/118

Modelo UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Refrigerante R410A

Carga do refrigerante kg 6,1 5,8/5,8 7,2/7,2 8,7/8,7 10,4/10,4 11,6/11,6

Fluxo do ar do evaporador
CFM 3300 4300 5650 6700 7300 8300

L/S 1557 2029 2667 3162 3445 3917

Pressão estática externa
mmAq 15 21

Pa 147 206

Fluxo de ar do condensador
CFM 8230 6000/6000 6050/6050 6450/6450 10100/10100 10600/10600

L/S 3884 2831/2831 2855/2855 3044/3044 4767/4767 5003/5003

Controlo Controlador de telhado com fi os

Comprimento do controlo eléctrico (Padrão/
Máx) : Tamanho m : mm2 15 / 100 : 3

Compressor (Tipo/Quantidade) Rolar/1 Rolar/2 Rolar/2 Rolar/2 Rolar/2 Rolar/2

Filtro de ar (Tipo/Quantidade) Saranet lavável/2

Dimensão do fi ltro de ar (Comprimento x Largu-
ra x Espessura) mm 880 x 467 x 4 1126 x 385 x 4 1126 x 435 x 4 1497 x 392 x 4 1497 x 495 x 4 1497 x 595 x 4

O equipamento cumpre os requisitos da EN 61000-3-11 e está sujeito à ligação condicional à alimentação eléctrica. Pode 
ser ligado consultando a autoridade fornecedora de electricidade. O equipamento só pode ser ligado a uma alimentação 
eléctrica com sistema de impedância inferior ao valor indicado na tabela seguinte. A impedância do sistema no ponto da 
interface pode ser obtido através da autoridade fornecedora de electricidade.

Se a alimentação eléctrica tiver uma impedância de sistema superior, poderão produzir-se descidas curtas de tensão 
quando o equipamento for iniciado ou durante o funcionamento. Este efeito pode infl uenciar ou afectar o funcionamen-
to de outros aparelhos, como luzes a piscar, especialmente os que estão ligados à mesma alimentação eléctrica.

Modelo Impedância máxima (Zmax), ohm

UATYQ250 0,22

UATYQ350 0,23

UATYQ450 0,21

UATYQ550 0,21

UATYQ600 0,21

UATYQ700 0,21

DADOS FÍSICOS

DADOS ELÉCTRICOS
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Ao instalar o disjuntor na unidade, certifi que-se que os parafusos não danifi cam os componentes (e.x. bobina) dentro da unidade.  
A caixa do interruptor pode também ser instalada sem ser anexada à unidade.  
Os buracos destapados estão apenas disponíveis para o UATYQ250; Os UATYQ350, UATYQ450, UATYQ550, UATYQ600 e UATYQ700 
vêm com um buraco de cabo de energia.

Um interruptor principal ou outros meios de desconexão, tendo uma separação de contacto em todos os pólos, deve ser 
incporporado na ligação eléctrica fi xa de acordo com a legislação local e nacional.

A unidade é para ser ligada directamente a partir de um quadro de distribuição eléctrica através de um disjuntor (preferencial) ou 
de um fusível HRC.
Fixe a ligação da fonte de energia ao módulo de controlo. Conecte a ligação eléctrica de controlo ao bloco terminal de controlo 
através do buraco da caixa de controlo.
A ligação Terra deve estar ligada.
O cabo da fonte de energia deve ser equivalente a H07RN-F que é o requisito mínimo, e para ser utilizdo no tubo protector.
Deverá existir um disjuntor geral no fornecimento principal com um afastamento de pelo menos 3 mm.

ü

ü

ü
ü
ü

Posição recomen-
dada da caixa do 

interruptor

Bloco terminal
Bloco terminalCabo de energia (Vede os buracos de 

saída dos cabos após a instalação)

CAIXA DE 
CONTROLO

CAIXA DE 
CONTROLO

Cabo de 
controle

Cabo de 
energia Cabo de 

controle

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Exemplo de Electricidade e Selecção do Disjuntor

Modelo Cabo de energia 
(mm2)

Capacidade do 
disjuntor(A)

Interruptor de protecção de 
sobrecorrente (A) Cabo Terra (mm2)

UATYQ250 4 32 32 4
UATYQ350 6 40 40 6
UATYQ450 10 40 40 10
UATYQ550 10 50 50 10
UATYQ600 16 63 63 16
UATYQ700 25 80 80 25

Todo o trabalho eléctrico deve ser efectuado por um electricista qualifi cado de acordo com os requisitos locais e regulamentos 
associados.

l

Método para conectar fi os elétricos
 Antes de ligar o fi o, consulte a companhia de energia elétrica de jurisdição.

1. O esquema de ligação de toda a unidade

PE
a

b

c

d

g

e

f

a Alimentation électrique

b Interruptor/fusível principal 
(campo de fornecimento)

c Ligação da fonte de energia 
para a unidade

d Unidade
e Controlo remoto

f
Ligação eléctrica para a 
unidade & controlador 
remoto

g Terra

2. Ligação eléctrica à unidade
 Guie os fi os da fonte de alimentação e de controlo através dos orifícios destapados ou orifícios para os cabos na unidade.
 Remova os painéis de manutenção e ligue os fi os de fornecimento de energia das unidades ao bloco de terminal dentro da 

caixa de controlo, como mostrado.
 Utilize as abraçadeiras de abertura fácil por pressão que estão localizadas na parte inferior da caixa de controlo para suportar 

adequadamente os fi os da fonte de alimentação.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA
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Terminal redondo 
estilo aperto

Fio entrelaçado

Puxe o fi o e certifi que-se que ele não se desliga. Depois fi xe o fi o no sítio com um parador.ü

Observe as notas mencionadas abaixo ao ligar ao bloco terminal. 
Precauções a ter na ligação da fonte de energia. 
(Utilize um terminal redondo estilo aperto para ligação ao bloco 
terminal. No caso de não ser possível utilizar devido a razões inevi-
táveis, certifi que-se que segue as seguintes instruções.)

 AVISO

Antes de trabalhar nesta unidade, isole-a da fonte de energia.
A Ligação eléctrica a esta unidade e ao controlador remoto deve ser instalada com o requisito apropriado do código de ligação 
local.

n
n

 CUIDADO

Ao ligar os fi os ao bloco terminal utilizando apenas um único fi o central, certifi que-se que os enrola. 
Problemas com o trabalho podem provocar calor e incêndio.

 Calafetar o fi o no bloco terminal

Certo Errado

Calafetar a 
extremidade do 
fi o neste ponto.

Comprimento de 
calafetagem excessivo 
pode provocar choque 
eléctrico ou fuga.
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Arranjo de blocos terminal e componentes para controlador são mostrados como abaixo: 

(Camada inferior) (Camada superior) 

Nº. Descrição do item

1 Quadro principal do controlador

2 Quadro do Controlador EXV

3 Condensador

4 Contactor

5 Protector de Fase

6 Relé

7 Bloco de terminal

8 Fusível

9 Transformador

10 Terminal do bloqueio da trava.

11 Quadro e Controlo Económico

A Módulo de controlo UATYQ250

C Módulo de controlo UATYQ600/700

B Módulo de controlo UATYQ350/450/550

Deve utilizar-se o item 11 (Quadro de Controlo Económico) juntamente com o kit economizador que é fornecido 
separadamente como acessório.

11

10

2

19

5

6

8

7

74 3

1110

2

19 56 8

77 44 3
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A unidade está equipada com um quadro principal de controlador, e um controlador remoto com fi o está ligado ao qua-
dro principal do controlador. 
Todas as defi  nições na unidade são prédefi nidas pelo fabricante. Não é recomendado mudar as defi nições excepto se 
necessário. 
a) Localização do Controlador Remoto 
 O controlador remoto está localizado num suporte metálico atrás do painel de manutenção. É embalado juntamente 

com o manual de instalação. 
      UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

b) Mostrador LED (Quadro Principal do Controlador) 
 O LED piscará quando liga a unidade. 
c) Mostrador LCD (Controlador Remoto)
 Durantes as operações normais, o LCD mostra o estado ligado/desligado do compressor, modo, temperatura defi nida 

etc. Consulte o Manual de Funcionamento para mais detalhes do guia de funcionamento. O LCD mostrará o ecrã 
principal quando ligado. Quando ocorre uma avaria, aparecerá uma mensagem no LCD com luz de fundo e um som 
“bip”.

d) Confi gurações Opcionais 
 O quadro principal do controlador pode ser utilizado como interface para controlo do termostato e sistema BMS.
 (i) Controlo do Termostato (TB_THM-I) 

Para utilizar este controlo, defi na a confi guração do Interruptor Dip: SW1-ON (padrão está OFF). 
Siga o método abaixo para as entradas de controlo de termostato: 
ü
ü

Assegure-se que a temperatura de funcionamento está dentro do alcance permitido, como no diagrama abaixo: 

Remova 
o painel CAIXA DE 

CON-
TROLO

CAIXA DE 
CONTROLO

G Y1 Y2 W1 W2 Modo Funcionamento
0 0 0 0 0 - Unidade desligada

1 0 0 0 0 Frio Ventoinha interior 
ligada

X 1 0 X X Frio 1 fase compressor
X 1 1 X X Frio 2 fase compressor

X 0 X 1 0 Bomba de calor/
Aquecedor 1 fase compressor

X 0 X 1 1 Bomba de calor/
Aquecedor 2 fase compressor

Observação: X = Não interessa.

ON

OFF

ALCANCE DE FUNCIONAMENTO

Arrefecimento Aquecimento

Te
m

pe
ra

tu
ra

 D
B 

ex
te

rio
r (

ºC
) 

Temperatura WB interior (ºC)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 W
B 

ex
te

rio
r (

ºC
) 

Temperatura DB interior (ºC)

 CUIDADO

A utilização do ar condicionado fora do alcance 
da temperatura de funcionamento e humidade 
pode resultar em falhas graves.

GUIA DA OPERAÇÃO DE CONTROLO

Consulte a unidade Faixa de Operação com 
a opção econômica na parte (E) (vi), no 
capítulo “ACESSÓRIO OPCIONAL”.

DB = Bolbo Seco
WB = Bolbo Húmido
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Entrada BMS   
(SW3-ON)

ERRO
DEFROST 

(DES-
CONGE-

LAR)

Saída de 
Alarme Saída1 Saída2 Sinal de 

descongelar
LIGADO/
DESLIGA-

DO

MODO DE 
FUNCIONA-

MENTO

FRIO/CALOR 
PONTO DE 

REFERÊNCIA
(AL) (O1) (O2) (DFRT)

0 0 X X X X 0 0 X
0 1 X X X X 0 1 X
1 0 X X X X 1 0 X
1 1 X X X X 1 1 X
X X X 1 X 1 X X X
X X X X 1 X X X 1

Entrada TB_BMS-O Voltagem Nominal Corrente nominal 
(A)

Tamanho do fi o

Saída de Alarme (AL) 230V AC/125V AC/30V DC 1/3/3

AWG18~22
Saída1 (O1) 230V AC/125V AC/30V DC 2/3/3
Saída2 (O2) 230V AC/125V AC/30V DC 3/3/3
Sinal de descongelar (DFRT) 230V AC/125V AC/30V DC 4/3/3

Entrada termostato
(SW1-ON) ERRO

DEFROST 
(DESCON-

GELAR)
Saída de 
Alarme Saída1 Saída2 Sinal de 

descongelar

G Y1 Y2 W1 W2 (AL) (O1) (O2) (DFRT)
0 0 0 0 0 X X X 0 0 X
1 0 0 0 0 X X X 0 1 X
X 1 0 X X X X X 1 0 X
X 1 1 X X X X X 1 0 X
X 0 X 1 0 X X X 1 1 X
X 0 X 1 1 X X X 1 1 X
X X X X X 1 X 1 X X X
X X X X X X 1 X X X 1

Quando o quadro principal do controlador está confi gurado como controlo do termóstato, o controlador remoto é utilizado 
apenas para monitorizar.
A unidade necessita ser reiniciada (energia desligada e ligada) sempre que a defi nição do interruptor dip é modifi cado.

(ii) Controlo BMS (TB_BMS-I)
Para utilizar este controle, defi na a chave Dip em: SW3 – Ligado (o padrão está em OFF) e painel (padrão em '0'). 

G8 = Tipo de Controlo
0 = Painel
1 = BMS
2 = DEC

Para TB_BMS-I, existem 3 entradas de controlo:
unidade ligada/desligada; modo de funcionamento (frio-0/calor-1); e ponto de referência (4~20mA).
Consulte a tabela abaixo para recomendações de instalação:

ü

ü

ü

ü

ü

ü

(iii) Saída de contacto seco (TB_BMS-O)
Para TB_BMS-O, existem 4 saídas monitorizadas: alarme de erro; saída1; saída2; e sinal de descongelar.
Consulte a tabela abaixo para recomendações de instalação:
ü
ü

1   2  3  4   5   6  7    8

ON

OFF

Entrada TB_BMS-I Voltagem 
Nominal

Corrente no-
minal

Tamanho do 
fi o

Ligado/Desligado 24V AC 5mA
AWG18~22Modo de funcionamento 24V AC 5mA

Ponto de referência Frio/Calor - 4~20mA

Observação: X = Não interessa.

(2) Para controlo BMS, as saídas são indicadas como mostra a tabela abaixo.

Observação: X = Não interessa. 

Entrada Voltagem Nominal Corrente nominal Tamanho do fi o
G

24V AC 5mA AWG18~22
Y1
Y2
W1
W2

Consulte a tabela abaixo para recomendações de instalação:ü

Os sinais de saída irão variar dependendo da confi guração do quadro principal do controlador, quer seja controlo 
do termóstato ou controlo BMS.
(1) Para controlo do termostato, as saídas são indicadas como mostra a tabela abaixo.

ü

Os sinais de saída irão variar dependendo da confi guração do quadro principal do controlador, quer seja controlo do termóstato 
ou controlo BMS.
A unidade necessita ser reiniciada (energia desligada e ligada) sempre que a defi nição do interruptor dip é modifi cado..

ü

ü
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Controlo do Termostato (TB_THM-l)

Ligar ao 
controlador 
da terceira 
parte

Sistema BMS (TB_BMS-l)

Ligar ao 
sistema BMS

Saídas de Contacto Seco (TB_BMS-O)

Quadro principal do controlador

Saída de 
Alarme 

(AL)
Saída
1 (O1)

Saída
2 (O2)

Sinal de 
descon-

gelar
(DFRT)

Saída do Aquecedor (HTR1 e HTR2)

Ligar a 
contactordo 
aquecedor

Ligar a 
contactordo 
aquecedor

Un
ida

de
 

lig
ad

a/
de

sli
ga

da

Fri
o/

Ca
lor

 
Se

lec
-

cio
na

r 
m

od
o

Po
nt

o d
e 

re
fe

-
rê

nc
ia 

Fri
o/

Ca
lor

Vo
lta

ge
m

 
de

 fo
rn

e-
ci

m
en

to
 

24
V 

CC

En
tr

ad
as

 d
e 

co
nt

ro
lo

 
do

 te
rm

os
ta

to
 

(G
, Y

1,
 Y

2,
 W

1,
 W

2)

(iv) Saída do Aquecedor Eléctrico Auxiliar (HTR1 e HTR2)
Existem dois pinos de saída (HTR1 e HTR2) no quadro principal do controlador, que são utilizados para energizar 
o contactor do aquecedor. O contactor deve ser seleccionado de acordo para evitar qualquer questão de 
segurança.
O aquecedor deve ser instalado de acordo com a legislação local e nacional. Deve estar de acordo com a norma 
EN60335-2-40.
O(s) fusível(eis) deve(m) ser isntalado(s) no aquecedor para eliminar qualquer perigo ou dano no aquecedor/unidade. 
Isto é especialmente crítico quando existe alguma avaria no quadro principal do controlador ou vaporizador.
O aquecedor deve estar num local seguro, onde nenhum risco de danos pode acontecer à unidade. 
Utilize condutas não infl  amáveis para a unidade que está instalada com aquecedor
Utilize uma fonte de energia diferente para o aquecedor eléctrico e instale um disjuntor para cada aquecedor.
Temperatura máxima da unidade não deve exceder 60°C. A medição da temperatura deve ser feita durante a 
instalação ou na entrada em funcionamento para assegurar que a temperatura não ultrapassa este valor. 
Seleccione o dispositivo de segurança adequado ou protector termal de acordo.
O aquecedor nunca deve ser instalado dentro da unidade. O local recomendado para o aquecedor é dentro da 
conduta de fornecimento, onde a distância do aquecedor é sufi ciente para assegurar que a temperatura no interior 
da unidade não excede os 60°C.

(v) Controlo do economizador
Certifi que-se de que o kit economizador foi incorporado com a unidade do topo do tecto antes de activar a 
função economizadora no quardo principal do controlador.  Caso contrário, ocorrerá um erro.
Para activar a função economizadora, defi na a confi guração do Interruptor Dip:  SW4 - ON (padrão está OFF) no 
quadro principal do controlador e o parâmetro do painel G6 para ‘1’ (padrão está ‘0’).

G6 = Controlo do economizador
0 = desactivar
1 = activar.

No quadro do controlador do economizador, existem 4 interruptores dip e 3 jumper de derivação que 
proporcionam uma selecção fl exível com base em requisitos diferentes:
– Interruptor Dip 1: Confi guração de abertura mínima de ar fresco no modo de aquecimento, na qual a 

selecção de pinos diferentes resultará em confi gurações de abertura diferentes. SW1: 
5%, SW2: 10%, SW3: 15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: nenhuma função, Padrão: 0% 
(nenhuma selecção, tudo OFF).

– Interruptor Dip 2: Confi guração de abertura mínima de ar fresco no modo de arrefecimento, na qual a 
selecção de pinos diferentes resultará em confi gurações de abertura diferentes. SW1: 
0%, SW2: 5%, SW3: 15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: nenhuma função, Padrão:   10% 
(nenhuma selecção, tudo OFF).

– Interruptor Dip 3: Selecção do valor limite do nível de ppm CO2, na qual a selecção de pinos diferentes 
resultará em confi gurações de valores diferentes. SW1: 25%, SW2: 50%, SW3: 75%, SW4: 
100%, Padrão: 0% (nenhuma selecção, tudo OFF).

– Interruptor Dip 4: Tipo de funcionamento, que inclui a selecção seguinte:-
SW1: OFF = Funcionamento com diferencial de temperatura (padrão), ON = Nenhuma 

função neste momento.
SW2: OFF = Modo economizador (padrão), ON = Modo de ar fresco.
SW3: OFF = A protecção contra arrefecimento excessivo não está activada (padrão), 

ON = A protecção contra arrefecimento excessivo está activada.

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

O diagrama abaixo mostra a posição para blocos terminais no quadro do controlador, que são utilizados para 
controlo do termostato e sistema BMS. Além disso, os pinos de saída para aquecedor eléctrico auxiliar também são 
mostrados.

1 2 3 4 5 86 7

ON

OFF
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Abertura de ar fresco 
(%) JP1 JP2 JP3

0 (padrão) OFF OFF OFF
10 OFF OFF ON
20 OFF ON OFF
30 OFF ON ON
40 ON OFF OFF
50 ON OFF ON
70 ON ON OFF
85 ON ON ON

Legenda: OFF = Pino curto 2 e pino 3
 ON = Pino curto 1 e pino 2

 CUIDADO

Os interruptores Dip 1, 2 e 3 permitem apenas a selecção de 1 pino. A selecção de vários pinos irá provocar um erro e o 
funcionamento retomará a confi guração padrão. No entanto, o Interruptor Dip 4 permite a selecção de vários pinos.

Localização de interruptores dip e de 
Jumpers de derivação no quadro do 
controlador do economizador:

Indicação no quadro do controlador do 
economizador:

Jumper de 
derivação 1

Jumper de derivação 2 Jumper de derivação 3

Interruptor 
Dip 3 Indicação para 

selecção do 
Interruptor Dip 1.

Indicação para 
selecção do 
Interruptor Dip 3.

Indicação para 
selecção do 

Interruptor Dip 2.

Indicação para 
selecção do 
Interruptor Dip 4.

Interruptor Dip 4

Ecrã de sete segmentos

Interruptor 
Dip 2

Interruptor 
Dip 1

Indicação para selecção do jumper de derivação 
1, 2 e 3.

Existem dois LEDs no quadro do controlador do economizador, um LED verde e um LED vermelho. O LED vermelho 
piscará quando o quadro do controlador do economizador for ligado. O LED vermelho piscará quando ocorrer 
um ou mais erros. Consulte a tabela abaixo para ver os códigos de erro e o seu signifi cado:-

ü

Quando ocorrerem erros e se a falha persistir, por favor contacte o seu fornecedor/técnico local autorizado 
para resolver o problema. No entanto, todos os erros que ocorrerem no quadro do controlador do 
economizador não afectarão o normal funcionamento da unidade do topo do tecto.

Código 
de erro Falha 

F0 Falha/ avaria do actuador de ar fresco
F1 Falha/ avaria do actuador de ar recirculado
F2 Erro de comunicação
F3 Curto-circuito do sensor de CO2

F4 Sensor de CO2 aberto
F5 Curto-circuito do sensor de HR do ar fresco
F6 Sensor de HR do ar fresco aberto
F7 Curto-circuito do sensor de HR do ar recircu-

lado
F8 Sensor de HR do ar recirculado aberto
F9 Activação da protecção do actuador
FA Selecção de vários pinos no Interruptor Dip 

1, 2 ou 3

Os códigos de erro serão mostrados no ecrã de 
sete segmentos do quadro do controlador do 
economizador.

Jumper de derivação 1, 2 e 3:   Confi guração de abertura mínima de ar fresco no modo de ventoinha, na qual 
a selecção de pinos diferentes resultará em confi gurações de abertura diferentes. Deixe o nome do jumper de 
derivação 1 = JP1, jumper de derivação 2 = JP2 e jumper de derivação 3 = JP3; consulte a tabela abaixo para a 
selecção de aberturas de ar fresco diferentes:-
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Para a unidade que for instalada juntamente com o kit economizador, existe um fi ltro adicional que é montado na 
parte inferior da cobertura de chuva. A unidade mostrada no diagrama é UATYQ250 + kit economizador (instalado no 
local).  Outros modelos devem seguir o mesmo método.

Cobertura de chuva (instalada no local)

Remova a tapa do fi ltro a cobertura de chuva 
para manutenção do fi ltro.

VÁCUO E CARREGAMENTO
As unidades do pacote do topo do tecto são precarregados de fábrica com refrigerante sufi ciente. No entanto, pode 
haver uma necessidade de recuperação de carga durante a reparação e trabalhos de manutenção. Por isso, algumas 
precauções devem ser tomadas para assegurar um funcionamento do sistema óptimo e livre de avarias:
(i) O sistema deve ser cuidadosamente limpo para assegurar ausência de gás incompressível e humidade. 
(ii) Use uma bomba de vácuo para o R410A exclusivamente. A utilização da mesma bomba de vácuo para diferentes 

refrigerantes pode danifi car a bomba de vácuo ou a unidade.
(iii) O refrigerante nunca deve ser libertado directamente para o ambiente.
(iv) Quando carregar o R410A, certifi que-se que apenas líquido está a ser retirado do cilindro ou lata.

Inverter o cilindro 
sem tubo profundo

Retirar líquido

Tubo 
profundo

 CUIDADO

Certifi que-se de que o fi ltro é colocado adequadamente e 
que a tampa do fi ltro é apertada fi rmemente com parafusos 
após a manutenção para evitar a fuga de água.   Se for 
necessário, deve ser aplicado silicone resistente ao clima 
para garantir um acabamento estanque na tampa do fi ltro 
e na cobertura de chuva.

Posição do fi ltro
Os fi ltros estão montados em frente do permutador de calor interior. 
A unidade mostrada no diagrama é UATYQ250. Outros modelos devem seguir o mesmo método.

Remova a tapa do fi ltro para 
manutenção do fi ltro.

Como alternativa, remova o painel lateral para a 
manutenção do fi ltro.

MANUTENÇÃO DO FILTRO
Remova qualquer pó aderente ao fi ltro com um aspirador ou lave em água morna (abaixo de 40°C) com detergente de 
limpeza neutro.
Limpe bem o fi ltro e seque-o antes de o colocar novamente na unidade.
Não utilize gasolina, substâncias voláteis ou químicos para limpar o fi ltro.
Limpe o fi ltro pelo menos de 1 em 2 semanas. Ou com mais frequência se necessário.

ü

ü
ü
ü

REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para quaisquer questões sobre partes suplentes, por favor contacte o seu fornecedor autorizado. Se qualquer avaria 
é notada no ar condicionado, verifi que as seguintes condições de falhas e causas para algumas dicas simples de 
resolução de problemas.

Se a falha persistir, por favor ligue ao seu fornecedor/técnico local autorizado.

Problema Causas Acção

A unidade não funciona.

O compressor funciona 
continuamente.

Nenhum ar fresco 
durante o ciclo de 
arrefecimento, ou 
nenhum ar quente 
durante o ciclo de 
aquecimento.

No ciclo de aquecimento, 
nenhum ar fornecido 
(UATYQ250).
Ou, o ar fornecido não é 
sufi cientemente quente 
(UATYQ350/450/550/
600/700).

 O compressor não 
funciona 3 min após a 
unidade ter iniciado.

O fl uxo de ar está baixo.

Falha de energia.

Fusível queimou ou disjuntor 
disparou.

Fase da ligação da fonte de energia 
incorrecta.

l

l

l

Filtro de ar sujo.
A defi nição da temperatura 
é demasiado baixa (para 
arrefecimento).
A defi nição da temperatura é 
demasiado alta (para aquecimento).

l
l

l

A defi nição da temperatura é 
demasiado alta (para arrefecimento).
A defi nição da temperatura 
é demasiado baixa (para 
aquecimento).

l

l

A unidade está no ciclo de 
descongelamento.

l

Protecção contra o iniciar frequente.l

O fi ltro está cheio de pó e sujidade.
Há alguns obstáculos na entrada ou 
saída das unidades.

l
l

Prima o [ON/OFF] após 
restabelecimento da 
energia.
Subsituir fusível ou 
reiniciar o disjuntor.
Modifi car a fase de 
ligação.

l

l

l

Limpe o fi ltro de ar.

Reiniciar a temperatura.

l

l

Baixe a temperatura.

Aumente a temperatura.

l

l

Espero um pouco.
(Será reiniciada após o 
descongelamento.)

l

Espere 3 min para o 
compressor iniciar.

l

Limpe o fi ltro.
Remover obstáculos.

l
l

 CUIDADO

R410A deve ser carregado como líquido. Normalmente o cilindro R410A está equipado com um tubo profundo para retirar 
líquido. Se não há nenhum tubo profundo, o cilindro deve ser invertido para retirar líquido R410A da válvula.
Não reforce a reparação de uma fuga, pois isto irá reduzir o desempenho da unidade. Limpar a unidade cuidadosamente e 
depois carregá-la com novo R410A de acordo com a quantia recomendada na especifi cação.

n

n

Normalmente, o cilindro R410A ou lata está a ser equipado com um tubo profundo para retirar líquido. No 
entanto, se o tubo profundo não está disponível, inverta o cilindro ou lata de forma a retirar líquido à válvula na 
parte inferior.
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ACESSÓRIO OPCIONAL 

A Introdução

O kit Econômico é um acessório fornecido pela fábrica, mas requer a instalação de campo. O kit econômico é compatível 
com os modelos R410-A externo. Se você não tem certeza se este kit pode ser utilizado com a sua unidade em particular, 
entre em contato com a divisão de serviços autorizados. O kit econômico permite que o ar vindo de fora possa ser 
misturado com o ar de retorno para um resfriamento “livre” se a temperatura do ar exterior for adequada. O resfriamento 
econômico pode ser usado sozinho ou em conjunto com a refrigeração mecânica. Além disso, o kit econômico pode ser 
utilizado também para fornecer ventilação de ar, assim, poderá melhorar a qualidade do ar interior. É fundamental fazer 
uma seleção correta do kit econômico, consulte a tabela abaixo para orientação na seleção:

KIT ECONÔMICO

Nº. Componente 
Externo

O kit ECONÔMICO que é compatível com 
a componente externo

1 UATYQ250 ECONO250
2 UATYQ350 ECONO350
3 UATYQ450 ECONO450
4 UATYQ550 ECONO550
5 UATYQ600 ECONO600
6 UATYQ700 ECONO700

A seleção errada poderá causar que o kit não encaixe no componente externo.

B Verifi cação de pré-instalação

(i) O Conteúdo do Kit Economizador
Antes da instalação, é recomendável verifi car o conteúdo do kit após a remoção da embalagem. O kit inclui os 
seguintes componentes:

Nº. Descrição do item Quantidade 
(conjunto)

1 Atuador Belimo, LF24-SR 2
2 Painel lateral com fi ltro de ar 

exterior
1

3 Cobertura, painel superior 1
4 Cobertura, painel central 1
5 Cobertura, painel inferior 1
6 Cobertura, painel lateral esquerdo 1
7 Cobertura, painel lateral direito 1

Nº. Descrição do item Quantidade 
(conjunto)

8 Tampa do fi ltro 1
9 Filtro 1

10 Suporte, amortecedor de circula-
ção de ar

1

11 Circulador de ar 1
12 Suporte de apoio, unidade de 

deslocamento
1

13 Parafuso, M5x16 55
14 Parafuso, M4x12 4

Contate o serviço autorizado se o acessório estiver danifi cado ou incompleto.

(ii) De Espaço da Unidade
Fornece espaço sufi ciente para o fl uxo de ar, manutenção e instalação antes do kit ser instalado na unidade. Não 
deverá haver obstrução do fl uxo de ar neste espaço. Consulte a parte (F) no capítulo “INSTALAÇÃO DA UNIDADE” 
neste manual. Falha em fazê-lo poderá causar baixo fl uxo de ar ou mau funcionamento da unidade.
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(iii) local de instalação
Siga as recomendações indicadas no item (A) no capítulo “INSTALAÇÃO DA UNIDADE” neste manual. Além disso, 
existe a necessidade de considerar as condições de instalação em todo kit que:

A abertura da cobertura de chuva no piso nunca deverá ter neve ou acúmulo de água.
A entrada de ar fresco não fi cará na direção predominante do vento.
O ar exterior deverá ser sempre limpo e sem odor, em conformidade com o limite de concentração de vários 
contaminantes defi nidos pelos padrões locais, e não ultrapassar o valor do limite limiar (VLL) de toxicidade 
especifi cados pelas normas locais.

(iv) Função Silencioso
Verifi que os dois silenciadores no kit econômico, que estão no item 2 e 11, girando o eixo do silenciador em +90° 
e -90° (totalmente aberta a totalmente fechada, ou vice-versa). O botão do silenciador deve ser suave e fácil de 
girar. Quaisquer danos ou anomalias deverão ser informadas à divisão de serviços autorizados.

ü
ü
ü

C Ferramentas e materiais necessários para instalação

(i) Chave de fenda elétrica com soquetes 
 variados.
(ii) Furadeira elétrica com brocas variadas
(iii) Chave de fendas pequena
(iv) Cortador
(v) Chave de fendas do tipo Philip

(vi) Fita métrica ou régua
(vii) Chave inglesa (pequena)
(viii) Pé de cabra e um martelo
(ix) Selante à prova d’água (silicone)
(x) Vedação
(xi) Etiqueta de Isolamento de segurança
(xii) Braçadeira para cabo

D Guia de Instalação

(i) Gira a aplicação para o lado (horizontal)
1° ETAPA
– Desligue a chave de força da unidade e instale a etiqueta de isolamento antes da instalação, comissionamento 

ou manutenção da unidade econômica.  Prepare todas as ferramentas necessárias mencionadas acima.
2° ETAPA
- Retire o caixote de madeira do kit econômico utilizando o pé de cabra e um martelo. Em seguida, retire o plástico 

contendo as peças soltas e os parafusos usando um cortador. Faça a verifi cação de pré-instalação conforme 
mencionado acima.

3° ETAPA
- Encaixe o suporte, circulador de ar (item 10) para o circulador de ar (item 11) utilizando o parafuso M5x16 (item 

13) fornecido no kit.

Aparafusar os itens 
10 à 11

Item 10 Item 11

4° ETAPA
- Monte o atuador 1pc Belimo, LF24-SR (item 1) idenfi ciado como RA, para retornar o circulador de ar (item 11). 

Alinhe e insira o orifício do atuador ao eixo do amortecedor.

 CUIDADO 1

A confi guração padrão do circulador (item 11) deverá estar em totalmente aberta. Assegure-se de que o circulador 
esteja na posição “totalmente aberto” antes de montar o atuador. Falha em fazê-lo irá gerar erros durante a operação 
normal da unidade.

 CUIDADO 2

A superfície do atuador que é voltada para cima/exterior deve ser rotulada com o símbolo “L” para garantir que a rotação 
da modulação se encontre na direção do relógio. Se deixar de fazê-lo irá causar erros durante a operação da unidade 
com a função econômica.
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- Em seguida, aparafuse o 1pc M4x12 (item 14) no suporte de apoio do amortecedor. Não aperte totalmente 
o parafuso, mas somente até 2/3 da rosca do parafuso. Monte atuador no suporte, trazendo o suporte mais 
próximo do eixo do amortecedor. A função do parafuso M4x12 é o de impedir que o atuador escorregue durante 
a modulação.

- Em seguida, coloque a braçadeira no eixo e trave o atuador com o anel. Aperte as porcas da braçadeira fi rmemente 
utilizando a chave ajustável. Observe que as braçadeiras e os anéis vêm juntos com o atuador como as peças 
padrão, você poderá achar essas peças dentro da caixa.

Item 10 e item 
11, que já estão 
montados na Etapa 3.

Anel

Braçadeira

Item 1
(com o rótulo ‘RA’)

Suporte de apoiot

Anel
Braçadeira

2 porcas(parafuse 
fi rmemente)

Vista detalhada da 
braçadeira e do anel.

Rotulado 
com o 
símbolo ‘L’

Vista detalhada do atuador

Vista de cima do circulador

Aperte o parafuso M4x16 no orifício, 
não insira totalmente a rosca, mas 

apenas 2/3 do segmento.

Há 2 peças de atuador Belimo, LF24-SR (item 1) no kit econômico que vêm nas caixas de papelão. Abra as 
caixas e identifi que a etiqueta no fi o. O atuador utilizado na etapa 4 é o que tem o rótulo ‘RA’.

2 peças de item 1 
na caixa de papelão.

Identifi que o rótulo no fi o. Um deles é 
indicado com ‘RA’, e o outro como ‘OA’.

Abra a caixa.

5° ETAPA
- Remova o painel lateral. Em seguida, retire as 4 peças de suporte de metal no painel frontal. Instale o circulador 

de ar (item 11) + o suporte de sustentação, amortecedor de circulação de ar (item 10) + o atuador Belimo, LF24-
SR (item 1), que já estão montados na etapa 3 e etapa 4 no painel frontal da unidade utilizando os mesmos 
orifícios dos parafusos. Use o parafuso M5x16 (item 13) para fi xação dos parafusos.

 CUIDADO

Estenda o sensor de circulação de ar que está localizado no interior da unidade (na parte superior da abertura de ar) para 
a área externa da unidade. Isso poderá ser feito encaminhando o sensor através de pequenos orifícios no suporte de 
sustentação, amortecedor de circulação de ar (item 10). O sensor é, então, localizado corretamente dentro de circulação 
o cabo de ligação (alimentação de campo). Não o fazer pode afectar o desempenho da unidade e causar desconforto 
térmico para os utilizadores.

Remova o
painel lateral

Painel frontal 
da unidade

Item 1

Item 10 + item 11

Monte o item 1+ item10 + 
item 11 no painel frontal.

Use os três orifícios abaixo no item 10 para rotear o sensor 
de circulação de ar para o exterior da unidade.

Vista frontal do item 10

12

12
110 Ø3

150 45
90

Painel frontal 
da unidade

Destaque os suportes 
de metal no painel 
frontal.

a) Monte o actuador no 
veio ou amortecedor, 
seguidamente bloqueie com 
o anel e a braçadeira. b) Insira o parafuso 

M4x12, seguidamente 
coloque o suporte 
de sustentação 
mais próximo do 
amortecedor. Nota: O 
suporte de sustentação 
está localizado na 
parte superior do 
amortecedor.

OU
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6° ETAPA
- Monte 1 peça do atuador Belimo, LF24-SR (item 1), identifi cado como “OA” ao painel lateral com o amortecedor 

exterior (item 2). Alinhe e insira o orifício do atuador ao eixo do amortecedor.

 CUIDADO 1

A confi guração padrão do amortecedor de ar exterior (item 2), deve estar completamente fechado. Certifi que-se de 
que o amortecedor está na posição “completamente fechado” antes de montar o atuador. Falha nesta operação poderá 
causar erros durante a operação normal da unidade.

 CUIDADO 2

A superfície do atuador voltado para cima/exterior deve estar rotulada com o símbolo ‘R’ para garantir a rotação da 
modulação do atuador na direção do relógio. Se deixar de fazê-lo irá causar erros durante a operação da unidade com 
a função econômica.

- Em seguida, aparafuse o 1pc M4x12 (item 14) no suporte de apoio do amortecedor. Não aperte totalmente 
o parafuso, mas somente até 2/3 da rosca do parafuso. Monte atuador no suporte, trazendo o suporte mais 
próximo do eixo do amortecedor. A função do parafuso M4x12 é o de impedir que o atuador escorregue durante 
a modulação.

- Em seguida, coloque a braçadeira no eixo e trave o atuador com o anel. Aperte as porcas da braçadeira fi rmemente 
utilizando a chave ajustável. Observe que as braçadeiras e os anéis vêm juntos com o atuador como as peças 
padrão, você poderá achar essas peças dentro da caixa.

Há 2 peças de atuador Belimo, LF24-SR (item 1) no kit econômico que vêm nas caixas de papelão. Abra as 
caixas e identifi que a etiqueta no fi o. O atuador utilizado na etapa 6 é o que tem o rótulo “OA”.

2 peças de item 1 
na caixa de papelão.

Identifi que o rótulo no fi o. Um deles é 
indicado com ‘RA’, e o outro como ‘OA’.

Abra a caixa.

Anel
Braçadeira

Item 1
(com o rótulo ‘OA’)

Vista detalhada do anel 
e da braçadeira.

Rotulado 
com o 
símbolo 
‘R’

Vista detalhada do atuador

Aperte o parafuso M4x16 no orifício, 
não insira totalmente a rosca, mas 

apenas 2/3 do segmento.

Vista de cima do circulador

Suporte de 
apoiot

Item 2

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monte o actuador no 
veio ou amortecedor, 
seguidamente bloqueie com o 
anel e a braçadeira.

b) Insira o parafuso 
M4x12, seguidamente 
coloque o suporte de 
sustentação mais próximo 
do amortecedor. Nota: O 
suporte de sustentação 
está localizado na parte 
superior do amortecedor.

OU

Anel

Braçadeira

2 porcas(parafuse 
fi rmemente)

IM 1 5RTBR-0709(4)_PT.indd   31IM 1 5RTBR-0709(4)_PT.indd   31 8/26/10   5:32:42 PM8/26/10   5:32:42 PM



32

7° ETAPA
- Ligue o atuador Belimo, LF24-SR (item 1) com o rótulo ‘RA’, que agora está localizado na montagem do amortecedor no 

painel frontal para bloquear o terminal com o rótulo ‘RA’ dentro da caixa de junção.
- Existem quatro fi os no atuador com cores diferentes (preto, vermelho, verde e branco).  Ligue os fi os conforme abaixo:

 CUIDADO

A conexão errada dos cabos poderá causar o mau funcionamento do actuador ou do controlo economizador, ou mesmo 
dos dois. Ligue os fi os com braçadeiras sob a caixa de junção.

Fio de cor preta - ligue ao primeiro pólo do bloco de 
terminais com o selo “GND”.

Fio vermelho - conecte-o ao segundo pólo do 
bloco de terminais com o selo 
‘+24V’.

Fio verde - conecte-o ao terceiro pólo do bloco 
de terminais com o selo “DCV”.

Fio branco - conecte-o ao quarto pólo de 
terminais com o rótulo “FB”.

(Você poderá localizar o diagrama da fi ação que se 
encontra na tampa frontal da caixa de junção.)

Diagrama 
de fi ação na 
tampa frontal 
da caixa de 
junção.

- Ligue o atuador Belimo, LF24-SR (item 1) com o selo ‘OA’, que agora está localizado na montagem do amortecedor 
no painel lateral com o selo ‘OA’ dentro da mesma caixa de junção. Siga as mesmas instruções de conexão de 
fi ação entre o atuador “RA” e o bloco do terminal ‘RA’. Em seguida, coloque o painel à unidade. Você terá de 
executar uma boa disposição dos fi os do atuador utilizando abraçadeiras (abastecimento de campo) antes de 
colocar o painel lateral à unidade.

Painel lateral na unidade 
padrão que é removida 
na etapa 5.

O painel lateral vem com 
o kit que é montado com 
o atuador na etapa 6. Fixe 
este painel à unidade.

Caixa de 
Junção

Bloco de 
terminais 
com o 
selo ‘RA’ 
– para ser 
ligado com 
o atuador 
com o selo 
‘RA’.

Selo ‘RA’ Selo ‘OA’

Bloco de terminais com o selo ‘OA’ – para 
ser ligado com o atuador com o selo ‘OA’.

Vista detalhada na caixa de junção

8° ETAPA
- Para montar a cobertura de chuva, instale as peças soltas (partes de metal) ao painel lateral. Antes disso, coloque 

a vedação (abastecimento de campo) no painel lateral para fi xação.
- Seguidamente, siga a sequência de instalação abaixo para construir a capa de chuva:

Painel lateral com 
amortecedor de ar exterior 
(item 2) que é montado à 
unidade na etapa 7.

Item 3

Item 7

Item 4

Item 5

Item 9

Item 8

Item 6

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

TO PCB3 (ECO)
CN_C02

TB RA TB OD TB C02
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E
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O
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GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ATUADOR RA ATUADOR OD SENSOR C02

Item 2 Item 6 Item 7 Item 3 Item 4 Item 5 Item 9 Item 8 Selante
Parafusos

- É recomendado vedar todas as juntas e aberturas com selantes à prova de agentes climáticos (tais como silicone, 
ou um item fornecido) a fi m de garantir um acabamento à prova de água na capa de chuva.
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9° ETAPA
- Finalmente, você poderá ver a unidade com o kit econômico mostrado no diagrama abaixo:

Cobertura de chuva  
Circulador de ar

Unidade Externa

A unidade mostrada nos diagramas da etapa 1 à etapa 9 são UATYQ350. Outros modelos deverão seguir o 
mesmo método.

(ii) Aplicação de abaixamento (vertical)
1° ETAPA
- Desligue a fonte de alimentação da unidade e instale a etiqueta de bloqueio de segurança antes da instalação, 

comissionamento ou manutenção da unidade econômica. Prepare todas as ferramentas necessárias mencionadas 
acima.

2° ETAPA
- Retire o caixote de madeira do kit econômico utilizando o pé de cabra e um martelo. Em seguida, retire o plástico 

contendo as peças soltas e os parafusos usando um cortador. Faça a verifi cação de pré-instalação conforme 
mencionado acima.

3° ETAPA
- Encaixe o suporte de apoio, unidade de deslocamento (item 12) para retornar o amortecedor de ar (item 11) 

utilizando o parafuso M5x16 (item 13) fornecido no kit.

Aparafusar os 
itens 12 à 11.

Item 12

Item 11

4° ETAPA
- Monte o atuador 1pc Belimo, LF24-SR (item 1) para retornar o circulador de ar (item 11). Alinhe e insira o orifício 

do atuador ao eixo do amortecedor.

 CUIDADO 1

A confi guração padrão do circulador (item 11) deverá estar em totalmente aberta. Assegurese de que o circulador 
esteja na posição “totalmente aberto” antes de montar o atuador. Falha em fazê-lo irá gerar erros durante a operação 
normal da unidade.
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 CUIDADO 2

A superfície do atuador que é voltada para cima/exterior deve ser rotulada com o símbolo ‘L’ para garantir que a rotação 
da modulação se encontre na direção do relógio. Se deixar de fazê-lo irá causar erros durante a operação da unidade 
com a função econômica.

- Em seguida, aparafuse o 1pc M4x12 (item 14) no suporte de apoio do amortecedor. Não aperte totalmente 
o parafuso, mas somente até 2/3 da rosca do parafuso. Monte atuador no suporte, trazendo o suporte mais 
próximo do eixo do amortecedor. A função do parafuso M4x12 é o de impedir que o atuador escorregue durante 
a modulação.

- Em seguida, coloque a braçadeira no eixo e trave o atuador com o anel. Aperte as porcas da braçadeira fi rmemente 
utilizando a chave ajustável. Observe que as braçadeiras e os anéis vêm juntos com o atuador como as peças 
padrão, você poderá achar essas peças dentro da caixa.

Há 2 peças de atuador Belimo, LF24-SR (item 1) no kit econômico que vêm nas caixas de papelão. Abra as 
caixas e identifi que a etiqueta no fi o. O atuador utilizado na etapa 4 é o que tem o rótulo ‘RA’.

2 peças de item 1 
na caixa de papelão.

Identifi que o rótulo no fi o. Um deles é 
indicado com ‘RA’, e o outro como ‘OA’.

Abra a caixa.

5° ETAPA
- Remova o painel lateral. Conduza a conversão da unidade padrão para unidade de deslocamento, seguindo os 

passos indicados no item (G) no capítulo ‘INSTALAÇÃO DA UNIDADE’ neste manual.
- Em seguida, instale o amortecedor de circulação de ar (item 11) + suporte de sustentação, unidade de 

deslocamento (item 12) + atuador Belimo, LF24-SR (item 1), que já estão montados na etapa 3 e 4 no painel 
base interior da unidade utilizando o parafuso M5X16 (item 13). 

Item 12 e item 
11, que já estão 
montados na 
etapa 3.

Anel

Braçadeira

Item 1
(com o rótulo ‘RA’)

2 porcas 
(parafuse 
fi rmemente) Rotulado 

com o 
símbolo 
‘L’

Vista detalhada do atuador

Vista de cima do circulador

Aperte o parafuso M4x16 no orifício, 
não insira totalmente a rosca, mas 

apenas 2/3 do segmento.

Vista detalhada da 
braçadeira e do anel.

 CUIDADO

Estenda o sensor de circulação de ar que está localizado no interior da unidade (na parte superior da abertura de ar) 
para a área externa da unidade. Isto pode ser feito encaminhando o sensor através dos pequenos orifícios do suporte 
de sustentação, unidade de deslocamento (item 12). O sensor é, então, colocado corretamente dentro do duto de 
circulação de ar utilizando os cabos de alimentação (alimentação de campo). Não o fazer pode afectar o desempenho 
da unidade e causar desconforto térmico para os utilizadores.

Suporte de apoiot

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monte o actuador no veio ou 
amortecedor, seguidamente 
bloqueie com o anel e a 
braçadeira. b) Insira o parafuso 

M4x12, seguidamente 
coloque o suporte 
de sustentação 
mais próximo do 
amortecedor. Nota: O 
suporte de sustentação 
está localizado na 
parte superior do 
amortecedor.

Anel
Braçadeira

OU
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Remova o painel 
lateral

Painel base interior da 
unidade

Use os três orifícios abaixo no item 12 para rotear o 
sensor de circulação de ar para o exterior da unidade.

Vista frontal do item 12

6° ETAPA
- Monte 1 peça do atuador Belimo, LF24-SR (item 1) ao painel lateral com o amortecedor exterior (item 2). Alinhe 

e insira o orifício do atuador ao eixo do amortecedor.

 CUIDADO 1

A confi guração padrão do amortecedor de ar exterior (item 2), deve estar completamente fechado. Certifi que-se de que 
o amortecedor está na posição “completamente fechado” antes de montar o atuador. Falha em fazê-lo irá gerar erros 
durante a operação normal da unidade.

 CUIDADO 2

A superfície do atuador voltado para cima/exterior deve estar rotulada com o símbolo ‘R’ para garantir a rotação da 
modulação do atuador na direção do relógio. Se deixar de fazê-lo irá causar erros durante a operação da unidade com 
a função econômica.

- Em seguida, aparafuse o 1pc M4x12 (item 14) no suporte de apoio do amortecedor. Não aperte totalmente 
o parafuso, mas somente até 2/3 da rosca do parafuso. Monte atuador no suporte, trazendo o suporte mais 
próximo do eixo do amortecedor. A função do parafuso M4x12 é o de impedir que o atuador escorregue durante 
a modulação.

- Em seguida, coloque a braçadeira no eixo e trave o atuador com o anel. Aperte as porcas da braçadeira fi rmemente 
utilizando a chave ajustável. Observe que as braçadeiras e os anéis vêm juntos com o atuador como as peças 
padrão, você poderá achar essas peças dentro da caixa.

Há 2 peças de atuador Belimo, LF24-SR (item 1) no kit econômico que vêm nas caixas de papelão. Abra as 
caixas e identifi que a etiqueta no fi o. O atuador utilizado na etapa 6 é o que tem o rótulo ‘OA’.

2 peças de item 1 
na caixa de papelão.

Identifi que o rótulo no fi o. Um deles é 
indicado com ‘RA’, e o outro como ‘OA’.

Abra a caixa.

Conversão de unidade.
Seguidamente, monte o item 1+ item 11 + item 12 no painel inferior interior, 
conforme mostrado abaixo:

Item 11
Item 1

Item 12
Monte item 1 + item 11 
+ item 12 no painel de 
base interna.

OU
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7° ETAPA
- Ligue o actuador Belimo, LF24-SR (item 1) com o rótulo “RA”, que agora está localizado na montagem do 

amortecedor no painel inferior interior para bloquear o terminal com o rótulo “RA” dentro da caixa de junção.
- Existem quatro fi os no atuador com cores diferentes (preto, vermelho, verde e branco).  Ligue os fi os conforme 

abaixo:
Fio de cor preta - ligue ao primeiro pólo do bloco 

de terminais com o selo “GND”.
Fio vermelho - conecte-o ao segundo pólo do 

bloco de terminais com o selo 
‘+24V’.

Fio verde - conecte-o ao terceiro pólo do 
bloco de terminais com o selo 
“DCV”.

Fio branco - conecte-o ao quarto pólo de 
terminais com o rótulo “FB”.

(Você poderá localizar o diagrama da fi ação que se 
encontra na tampa frontal da caixa de junção.)

Diagrama 
de fi ação na 
tampa frontal 
da caixa de 
junção.

- Ligue o atuador Belimo, LF24-SR (item 1) com o selo ‘OA’, que agora está localizado na montagem do amortecedor 
no painel lateral com o selo ‘AO’ dentro da mesma caixa de junção. Siga as mesmas instruções de conexão de 
fi ação entre o atuador “RA” e o bloco do terminal ‘RA’.  Em seguida, coloque o painel à unidade. Você terá de 
executar uma boa disposição dos fi os do atuador utilizando abraçadeiras (abastecimento de campo) antes de 
colocar o painel lateral à unidade.

 CUIDADO

A conexão errada dos cabos poderá causar o mau funcionamento do actuador ou do controlo economizador, ou mesmo 
dos dois. Ligue os fi os com braçadeiras sob a caixa de junção.

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

TO PCB3 (ECO)
CN_C02

TB RA TB OD TB C02
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O
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O
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GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ATUADOR RA ATUADOR OD SENSOR C02

Anel
Braçadeira

Item 1
(com o rótulo ‘OA’)

2 porcas (parafuse 
fi rmemente)

Vista detalhada do anel 
e da braçadeira.

Aperte o parafuso M4x16 no orifício, não 
insira totalmente a rosca, mas apenas 2/3 

do segmento.

Vista de cima do circulador

Rotulado 
com o 
símbolo 
‘R’

Vista detalhada do atuador

Item 2

Suporte de apoiot

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monte o actuador no veio ou 
amortecedor, seguidamente 
bloqueie com o anel e a 
braçadeira.

b) Insira o parafuso 
M4x12, seguidamente 
coloque o suporte de 
sustentação mais próximo 
do amortecedor. Nota: O 
suporte de sustentação 
está localizado na parte 
superior do amortecedor.

Anel

Braçadeira

Painel lateral na 
unidade padrão 
que é removida na 
etapa 5.

Caixa 
de 
Junção

O painel lateral vem com uma 
caixa de kit economizador 

que é montada com o 
actuador no passo 6.Fixe este

painel à unidade.

Bloco de 
terminais 
com o 
selo ‘RA’ 
– para ser 
ligado 
com o 
atuador 
com o 
selo ‘RA’

Selo ‘RA’ Selo ‘OA’

Bloco de terminais com o selo ‘OA’ – para 
ser ligado com o atuador com o selo ‘OA’.

Vista detalhada na caixa de junção
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8° ETAPA
- Para montar a cobertura de chuva, instale as peças soltas (partes de metal) ao painel lateral. Antes disso, coloque a vedação 

(abastecimento de campo) no painel lateral para fi xação.
-Seguidamente, siga a sequência de instalação abaixo para construir a capa de chuva:

Painel lateral com 
amortecedor de ar exterior 
(item 2) que é montado à 
unidade na etapa 7.

Item 3

Item 7

Item 4

Item 5

Item 9

Item 8

Item 6

9° ETAPA
- Finalmente, você poderá ver a unidade com o kit econômico mostrado no diagrama abaixo:
- Quando uma trava para o telhado é necessário para a aplicação da unidade de deslocamento, consulte a recomendação 

na parte (C) no capítulo ‘INSTALAÇÃO DA UNIDADE’ neste manual.

Cobertura 
de chuva  Tampa de metal para 

circulação horizontal

Componente 
Externo

A unidade mostrada nos diagramas da etapa 1 à etapa 9 são UATYQ350. Outros modelos deverão seguir o 
mesmo método.

Tampa de 
metal (suporte 
do ventilador) 
para a 
circulação 
horizontal

Item 2 Item 6 Item 7 Item 3 Item 4 Item 5 Item 9 Item 8 Selante
Parafusos

- É recomendado vedar todas as juntas e aberturas com selantes à prova de agentes climáticos (tais como silicone, 
ou um item fornecido) a fi m de garantir um acabamento à prova de água na capa de chuva.
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E Comissionamento

(i) Resistência ao Fluxo de Ar
A resistência ao fl uxo de ar refere-se à queda de pressão causada pelo kit econômico. Antes da instalação, recomendase 
consultar a tabela de queda de pressão que é fornecida no Livro de Informações de Engenharia, a fi m de se fazer 
a seleção correta.

(ii) Ajuste de Performance
O desempenho da unidade diminuirá quando a unidade trabalhar no modo de ar fresco, dependendo da selecção 
do utilizador. Antes da instalação, recomenda-se consultar a tabela de fator de correção que é fornecida no Livro 
de Dados de Engenharia, a fi m de se fazer a seleção correta.

(iii) Seleção de Modo
Geralmente, o kit oferece duas seleções de modo, que são o modo econômico e o Modo Ventilação de Ar Fresco.
- Modo econômico: Fornece um resfriamento ‘refrescante’, Pode utilizar-se sozinho ou em conjunto com a 

refrigeração mecânica.
- Modo Ventilação de Ar Fresco: Fornece ar fresco mínimo necessário para a ventilação ou as exigências locais.

Consulte o guia de confi guração do equipamento fornecido na etapa (D) (v), no capítulo ‘GUIA DE OPERAÇÃO 
DE CONTROLE’ neste manual para seleção de modo.

(iv) Seleção de Ventilação
O kit fornece uma seleção de ar fresco de 0~25% para refrigerar ou aquecer. Embora o modo econômico & o ventilador 
possam fornecer o máximo de 85% de circulação de ar fresco.

Consulte o guia de confi guração do equipamento fornecido na etapa (D) (v), no capítulo ‘GUIA DE CONTROLE DE 
OPERAÇÃO’ neste manual para selecionar ventilação.

(v) Recurso de Proteção de Excesso de Refrigeração
O desconforto térmico pode ocorrer durante o ambiente fresco devido à abertura de ar no amortecedor externo. 
Esta situação poderá ser evitada quando o recurso de proteção de Excesso de Refrigeração for ativado.

Consulte o guia de confi guração do equipamento fornecido na parte (D) (v), no capítulo ‘GUIA DE OPERAÇÃO DE 
CONTROLE’ para a activação da confi guração de protecção de excesso de refrigeração.

(vi) Extensão de Operações
A variedade de operações aplicáveis à unidade com o recurso econômico é a mesma da unidade normal. Consulte 
o capítulo ‘VARIEDADE DE OPERAÇÕES’ neste manual.
Entretanto, a restrição da abertura de ar fresco poderá ocorrer em ambiente alto ou baixo, a fi m de garantir a 
confi abilidade da unidade. Consulte o Livro de Dados de Engenharia para mais informações.

 CUIDADO

A performance será reduzida em ambientes altos ou baixos, consulte o item (E)(ii).

(vii) Filtro de Ar Opcional
Existe uma abertura para um fi ltro de 2’’ dentro da unidade. Recomeda-se o uso de um fi ltro adicional, pois uma 
segunda camada de fi ltragem é necessária, pois, a abertura do amortecedor de ar externo poderá trazer pó e 
sujeira.

F Serviço e Manutenção

(i) Manutenção do Filtro
O impedimento ao fl uxo de ar pode aumentar quando o fi ltro fi ca sujo. Assim, limpe o fi ltro regularmente pelo 
menos a cada duas semanas. O fi ltro de ar na cobertura de chuva que fi ca exposto ao ar livre poderá ser danifi cado 
por insetos ou animais. Substitua o fi ltro quando for danifi cado.

(ii) Manutenção do compartimento interno.
A abertura externa do amortecedor de ar poderá ainda acumular poeira, pois, o fi ltro exaustor não poderá fi ltrar 
completamente as partículas de sujeira. Assim, o compartimento interno deverá ser limpo juntamente com a 
manutenção do fi ltro.

(iii) Manutenção do Amortecedor
Limpe o amortecedor sujo, especialmente o amortecedor de ar externo, que fi ca exposto ao ambiente externo o 
tempo todo.

Consulte o capítulo ‘SERVIÇO E MANUTENÇÃO’ neste manual.
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G Questões no Controle de Ventilação

- Uma técnica na redução de consumo de energia, enquanto mantém a qualidade do ar adequada são as questões do 
controle na ventilação. Em vez de defi nir um ritmo fi xo de substituição de ar, o sensor de dióxido de carbono (sensor 
CO2) é usado para controlar a taxa dinamicamente, com base nas emissões de ocupantes do edifício.

- O sensor de CO2 é um componente opcional. Consulte as informações abaixo sobre as recomendações da seleção do 
sensor de CO2. 
(i) Tipo: Acoplado no Duto
(ii) Entrada de energia: 24 VDC, 50 Hz
(iii) Média de Temperatura de Funcionamento: 0 ~ 52°C
(iv) Média de Temperatura Ambiente: -15 ~ 52ºC
(v) Escala de Medição: 0 ~ 5000 PPM (depende da aplicação)
(vi) Tensão de saída: 2 ~ 10 VDC
(vii) Tamanho do fi o: AWG18
(viii) Máximo de corrente permitida: 7A
(ix) Conformidade Padrão: Siga os regulamentos nacionais e locais

- O controle econômico vem com um software que já está pronto com a integração do sensor CO2. Já vem ativado 
somente no modo econômico. É permitido ao usuário escolher a seleção através da chave Dip 3. Consulte o guia de 
confi guração do equipamento na etapa (D) (v), no capítulo “GUIA DE CONTROLE DE OPERAÇÃO” neste manual para 
seleção de valores dos níveis de CO2 PPM. 

 Por exemplo: para usar um sensor de medição CO2 com a média de 0 ~ 5000 PPM com o valor limiar de 1250PPM, o 
usuário precisa dos seguintes passos: -
1° Etapa:    Ative SW4 na única chave Dip no quadro de controle principal para a posição ON (a confi guração  

  de fábrica vem na posição OFF).
2° Etapa:   Ative o parâmetro G6 do painel (controle econômico) em controle remoto para posição ‘1’, 

  (ON). O ajuste padrão de fábrica vem na posição ‘0’ (OFF).
3° Etapa:  Certifi que-se que a chave Dip 4 (quadro de controle econômico) esteja na posição OFF (o  

  ajuste padrão de fábrica vem na posição OFF).
4° Etapa:   Ative o SW1 na Chave Dip 3 (Quadro de controlador econômico) para posição ON (O ajuste 

  padrão de fábrica vem na posição OFF).
  {SW1 na Chave Dip 3 = 25%, por meio de cálculo signifi ca 25% de 5000 PPM ou equivalente 
  a 1250 PPM}.

- Se o sensor CO2 for exposto ao ambiente externo, recomenda-se cobrir o sensor com uma caixa para evitar passagem 
de água, bem como para evitar o acesso direto à parte “PILOTO” quando o sensor estiver ligado.

- Em seguida, conecte o cabo do sensor CO2 à caixa de junção no compartimento interno da unidade. Existem três fi os 
de sensor CO2. Ligue os fi os conforme abaixo:

Sistema de fi o terra – conecte-o ao primeiro pólo do 
          terminal com o rótulo ‘GND’.
+ fi o ativo 24VDC – conecte-o ao segundo pólo do 
       terminal com o rótulo ‘+24V’.
Saída/Fio de alimentação de sinal – conecte ao terceiro 
      pólo do terminal 
      com o rótulo ‘FB’.
(Você poderá localizar o diagrama da fi ação que se 
encontra na tampa frontal da caixa de junção.)

 CUIDADO

A conexão dos cabos errado poderá causar o mau 
funcionamento do sensor CO2 ou do controle economizador, 
ou mesmo dos dois. Ligue os fi os com braçadeiras sob a 
caixa de junção.

Selo ‘RA’

Caixa de 
Junção

Selo ‘OA’ Selo ‘CO2’

O bloco do terminal com o rótulo ‘CO2’ 
– deve ligar-se ao sensor CO2.

Vista detalhada na caixa de junção

Diagrama 
de fi ação na 
tampa frontal 
da caixa de 
junção.
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H Outros

(i) Limitação do Kit econômico no Controle Termostato
O controle de termostato é usado com um terceiro controle e, portanto, o ajuste de temperatura da aplicação 
específi ca, pode não ser conhecido. Neste caso, é recomendado o uso do controle remoto para ajustar a confi guração 
de temperatura antes que a confi guração do equipamento para o controle do termostato seja conduzida.

Consulte o guia de confi guração do equipamento fornecido na etapa (D) (v), no capítulo ‘GUIA DE OPERAÇÃO DE 
CONTROLE’ neste manual para seleção de modo.

(ii) Necessário para Alívio de Pressão
A presença de ar fresco pode causar uma pressão maior no ambiente e desconforto aos usuários. Quando necessário, 
recomendase instalar uma válvula de alívio de pressão no duto de ventilação.
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